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Primeiros passos de uma investigação 

 

Esta investigação é parte dos estudos desenvolvidos no Núcleo de Pesquisa em 

Educação/NUPED da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, como parte 

integrante do Projeto Pibic intitulado “Visitar escolas, conhecer o interior: ações políticas 

através da inspetoria de ensino na organização da educação norte-rio-grandense (1924-1928)”, 

coordenado pela Prof.ª Dr.ª Sara Raphaela Machado de Amorim. Objetivando problematizar a 

construção de saberes, experiências e práticas culturais por meio do olhar atento dos 

inspetores de ensino, discutimos à luz de autores como Amorim (2017), Cordeiro (2016) e 

Silva (2014), são analisadas fontes documentais que tratam das questões político-educacionais 

que caracterizavam o cenário educacional norte-rio-grandense do período ora analisado. 

Após a proclamação da república a educação ganhou novos focos de interesses, surgiu 

uma nova visão do ensino, com caráter patriótico e apregoando valores morais e cívico-

culturais, propondo uma formação que almejava alcançar avanços e modernizações para a 

sociedade que se desenvolvia. Havia a necessidade de formar sujeitos letrados e que 

suprissem as necessidades de conhecimento para atuação no mercado de trabalho e que 

acompanhassem as esferas de desenvolvimento do país. 

Em 1906 o ensino público do Rio Grande do Norte foi apresentado ao governador 

Augusto Tavares de Lyra, por meio de um relatório escrito por Francisco Pinto de Abreu, 

diretor do Ateneu Norte-Rio-Grandense, o mesmo apontava que no estado não havia um 

ensino qualificado, as escolas atresentavam insuficiencia de materiais, a formação doscente 

era inadequada, não existia inovação pegagogica, mudanças educacionais e nem fiscalização. 

“No referido relatório o diretor Atheneu apresentava uma proposta de reforma, que 

posteriormente ficou conhecida como Reforma Pinto de Abreu” (SILVA, 2014, p.03). Esta 
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proposta visava transformar o ensino para que os cidadãos pudessem atenter aos novos 

requisitos que eram exigidos na sociedades que se formava.  

Era presciso que houvesse escolas que atendessem às necessidades das quais vinham 

sendo exigidas, escolas estas que tivessem seus métodos considerados modernos e 

desenvolvessem uma prática pedagogica condizente com os preceitos de modernidade. 

Pensando nisso, em novembro de 1907, o Congresso Lesgislativo aprovou de reforma do 

ensino, criando em 1908 o Grupo Escolar Augusto Severo, primeira instituição primária de 

Natal, seguindo o modelo do ensino paulista, referência nas questões do ensino. 

 
O Grupo Escolar era um modelo de ensino elementar de organização público 
urbana, adotado por países da Europa e pelos Estados Unidos no final do 
século XIX, que se baseava na distribuição homogênea dos alunos, na 
existência de várias salas de aula e de um maior número de professores 
(SILVA, 2014, pp. 6-7). 

 

Este modelo de instituição visava um estilo de ensino moderno, com princípios, 

processos e métodos inovadores. Cabia aos professores mander seus alunos disciplinados e 

para isso era permitidos impor algumas correções aos educcandos quando era presciso. 

Posteriormante, os grupos escolares foram se somando desde a criação do primeiro grupo 

escolar. “[...] até 1917, foram criados vinte e seis Grupos Escolares, sendo o Grupo Escolar 

Augusto Severo, em Natal, no bairro da Ribeira, e os demais nas cidades e vilas do Estado.” 

(SILVA,2014, p.07). 

Em 1924 foi criado o Departamento de Educação, por meio das definições contatadas 

no art. 1º letra E do decreto n.238 de 30 de junho de 1924, Visando supervisionar as escola e 

seu quadro docente, por meio de regimentos que fiscalisava a moral e os método dos 

educadores. Este ponto é essencial para a discussão empreendida no artigo, visto que 

apresenta novos olhares para a expansão do ensino no estado e quais seriam os sujeitos 

responsáveis por este trabalho. 

 

O Departamento de Educação e a impressão de novos rumos para o ensino norte-rio-

grandense (1924) 

 

O estado estava passando com um momento singular, em que todas as áreas, tais 

como, agricultura, indústria e comercio estava ligado aos saberes da sociedade, por isso era 

preciso que a educação se adaptasse as novas condições que vinham sendo exigidas. Muitos 
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dos estados passavam pelo mesmo movimento, de rever suas concepções de ensino e de 

educação, buscando adaptar-se às novas exigências e convictos das melhorias sociais das 

quais se faziam necessárias e que poderiam ser efetivadas, sobretudo, através da educação. 

Tratava-se de um movimento de renovação nacional a partir das novas concepções 

republicanas. 

O Governador José Augusto Bezerra de Medeiros aponta em mensagem que em seu 

governo estava sendo tomadas todas as medidas possíveis para acabar como o analfabetismo 

no Rio Grande do Norte. 

De nossa parte, em nosso estado, tudo temos feito, particulares e governo, 
para que não nos acoimem os retardatários. Dar-me-ei por muito feliz, se, no 
meu governo, conseguir desdobrar ainda mais as instituições educativas do 
Rio Grande do Norte, de modo que elas possam abranger, nos benéficos que 
prodigalizam, o maior número possível de jovens patrícios nossos ate que 
possamos em futuro mais ou menos remoto proclamar com orgulho que 
nosso solo não há mais um habitante analfabeto (MESSAGENS DOS 
GOVERNADORES, 1924, p.35). 

 
No contexto de décadas de transformação e revolução na indústria, a educação, de 

certo modo, formava sujeitos aptos ao trabalho nos moldes capitalista e participação na vida 

pública. Para que isto acontecesse, algumas mudanças foram necessárias e a este exemplo, foi 

criado em lugar da antiga Direção Geral de Instrução Pública, por meio do decreto n.238 de 

30 de junho de 1924 o Departamento de Educação, o mesmo tinha o intuito de supervisionar, 

sistematizar e administrar as instituições de ensino em todo estado. 

Art.2 – O Departamento de Educação compõem dos seguintes órgãos: 
I - O Diretor Geral de Departamento de Educação   
II – O conselho de educação  
III – A inspetoria de Ensino  
IV – O secretário e mais funcionários da secretária  
V – Os conselheiros Escolares, seus Presidentes e os Delegados deste 
VI – Os diretores e funcionários da Escola de Farmácia e Odontologia, 
Atheneu, Escola Normal de Natal, Escola Normal Primária de Mossoró, 
Escolas Profissionais, Grupos Escolares e professores de Escolas Isoladas e 
Rudimentares, Diretor e funcionários de Teatro Carlos Gomes, bem como o 
corpo administrativo das escolas, colégios, instituições e sociedades 
subvencionadas pelo Estado.  (REGULAMENTO GERAL DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 1925, p.5-6). 

 

A cada um dos órgãos apresentados acima, cabia cumprir e obedecer às leis vigentes 

no estado. Não eram permitidos aos diretores, professores, funcionários e alunos que 

estivessem sujeitos ao departamento falar diretamente com o Governador, caso isso force 
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necessário era preciso uma intervenção do próprio Departamento. Era de responsabilidade do 

departamento a supervisão de todas as escolas existentes no estado, estas que podem se dividir 

em: Escolas Estaduais, Escolas Supervisionadas, Escolas Municipais ou supervisionadas 

pelos municípios e as escolas mantidas por particulares. 

O Diretor Geral é o chefe dos serviços, era nomeado pelo governador e recebia 

comissão resguardada em lei. Dentre as demais funções, ao mesmo competia administrar o 

ensino, promovendo sua perfeita organização, nomear os membros necessários para essa 

ordenação, bem como realizar por si ou por seus auxiliares a fiscalização dos 

estabelecimentos de ensino e emitir relatório anualmente a respeito do serviço do seu cargo. 

Caso não force comprida sua função, o Diretor Geral seria substituído por pessoa destinada 

pelo Governador do Estado. 

O Conselho de Educação foi criado em substituição do antigo Conselho Superior de 

Instituição Pública. Era composto pelo Diretor Geral, pelo Atheneu da escola normal da 

capital e outros que o Governador julgasse necessário. A ele incumbia estudar, discutir e 

orientar das questões do ensino, bem como cumprir com as atribuições presentes no Art. 3° da 

lei 595 de 5 de dezembro de 1924. 

 

Art. 3° Ao Conselho de Educação compete: 
 I – Estudar, esclarecer e decidir as questões de que lhe forem submetidas 
incluindo nesta atribuição adoção de livros didáticos para as Escolas 
Normais e cursos primários. 
II – Propor ao Governo as medidas ou reformas tendentes ao melhoramento, 
intensificação e desenvolvimento dos serviços a cargo do Departamento de 
Educação. 
III – Organizar os regimentos internos e programas de ensino primário e 
normal. 
IV – Aprovar os horários de cursos normais, secundários ou profissionais e 
organizar o plano geral dos horários dos cursos Primários oficiais. 
V – Processar e julgar os concursos para promoções de professores de 
qualquer classe. 
VI – Processar e julgar os casos de remoção, por conveniência pública, ou 
interesses do ensino, dos professores de qualquer categoria, a perda de 
cadeira ou cargo vitalício ou efetivo, e os recursos das penalidades impostas, 
a docentes, funcionários e alunos de estabelecimentos oficiais dependentes 
do Departamento de educação.  
VII – Estudar e dar parecer, por uma comissão especial, acerca das obras 
literárias, cientifica ou artísticas nos termos da Lei n°. 145 de 1900 (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1930 apud RAMOS, 2009, p. 75). 

 

Os inspetores escolares da época obtiveram um olhar do departamento de educação em 

relação às suas ações. Eles estavam sob o controle do diretor geral do Departamento de 
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Educação e eram de total confiança do governo, portanto, nomeados em comissão e 

resguardados em seus cargos enquanto conviesse ao governador.  

Aos inspetores competia a fiscalização das instituições públicas e privadas, afim de 

observar as práticas que lhes eram apresentadas, bem como a construção dos preceitos 

pedagógicos, verificando se as instituições seguiam os métodos de ensino  recomendados pelo 

departamento, bem como se os professores cumpriam fielmente seus deveres, além de 

observarem em suas visitas se os prédios atendiam todas as necessidades tanto de estrutura 

quando de materiais. 

À secretaria do departamento, governada pelo Diretor Geral cabia enviar as ordens do 

governo e do departamento para as instituições de ensino e o Regulamento Geral do 

Departamento de Educação (1924, p.18) a descrevia como:  

 
Art. 17- A Secretaria do Departamento compõem-se de:  
I- Secretário. 
II- 1° Oficial-Bibliotecário. 
III- 2º Oficial-Ativista. 
IV- Auxiliar de Gabinete. 
V- Datilografo. 
VI- Porteiro-Almoxarife. 
VII- Continuo-Correio. 
VIII- Servente. 

 

O documento também apontava as relações entre os profissionais como parte do 

trabalho desenvolvido. A todos os funcionários competia cumprir devidamente suas funções 

perante a secretaria: assinar o livro de ponto diariamente e cumprir fielmente todo o seu 

horário de serviço; tratar respeitosamente todos os funcionários; exercer com fidelidade todas 

as ordens que lhes fossem transmitidas; ter sigilo perante o serviço que lhes havia sido 

confiado, bem como auxiliar os colegas no trabalho, sempre que necessário. 

Aos conselhos escolares, em cada município, incumbia fiscalizar o ensino estadual, era 

composto por Presidentes e por quatro membros nomeados pelo diretor do Departamento. 

Dentre as demais funções, cabia ao conselho escolar, visitar as escolas púbicas e particulares 

do município, a fim de verificar a educação dos professores e demais funcionários e promover 

o recenseamento escolar do município, contendo todos os indivíduos que estejam em idade 

escolar. 

Ao presidente do Conselho Escolar, entre outras competências, cabia representar os 

conselhos e reger as reuniões, além de presidir os exames e festividades escolares, função 

esta, que era atribuída a qualquer membro do conselho. Tem-se por festividades escolares: A 
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entrega do diploma dos estudantes, os desfiles cívicos e todos os outros festejos relacionados 

ao cenário da independência. Aos Delegados, assim como o presidente, cumpria verifica o 

comparecimento dos funcionários nas instituições de ensino e visita mensalmente o extrato de 

ponto dos professores e funcionários. Já aos diretores e funcionários dos estabelecimentos 

sujeitos ao departamento, competia executar e fazer cumprir todos os deveres, para o perfeito 

cumprimento do plano integral do ensino e educação do estado.    

Inspetoria de Ensino na gestão de Nestor dos Santos Lima  

 

Nestor dos Santos Lima nasceu no dia 1º de agosto de 1887, na cidade de Assu no Rio 

Grande do Norte. Em 1909 concluiu o curso de bacharelado em ciências jurídicas e sociais na 

Faculdade de Direito do Recife, após concluir seu curso, voltou para natal onde montou seu 

escritório de advocacia, na sua própria casa, neste mesmo ano prestou concurso para ingressar 

na Escola Normal de Natal, onde em 1911, foi nomeado diretor, pelo governador Alberto 

Maranhão, também foi nomeado neste mesmo ano a diretor do Grupo Escolar Modelo 

Augusto Severo, permanecendo em ambas as direções até 1923.  

Durante o Governo de José Augusto Bezerra de Medeiros, Nestor dos Santos Lima 

ocupou os cargos de Diretor Geral da Instrução Pública e de Diretor do Departamento de 

Educação do Rio Grande do Norte no périodo de 1924 a 1928. Nestor Lima, diferente de 

muitos educadores que enviavam pessoas para fora do pais com a finaldiade de observação do 

ensino, este por sua vez, encaminava as pessoas, para o interior do estado, a exemplo dos 

inspetores de ensino. O diretor do deparatamento não só enviou individuos para observação 

do ensino, como ele mesmo se deslocou diversas vezes buscando invesrtigar as nescessidades 

das quais passavam as instituições, afim de comtribuir para o avanço das mesmas.  

A inspeção do ensino ocorria desde os tempos imperiais, “[...] a fim de gerar uma 

convivência nos moldes da civilização europeia. De modo que, na instrução pública do 

império, a inspeção foi uma ação do Estado para disciplinar o ensino” (CORDEIRO, 2016, 

p.04). Neste momento os resultados esperados não foram obtidos, devido ao fracasso dos 

projetos de instrução pública, e as condições em que se encontravam as instituições estatais e 

os baixos salários que eram pagos aos docentes da época, isso ocasionava desmotivação 

quanto às atividades executadas. Em 1º de Outubro de 1828, a Inspeção de Ensino foi 

instaurada no Brasil e a apresentada pela primeira vez na Legislação Nacional, inicialmente 

era de responsabilidade das Câmaras Municipais posteriormente do Departamento de 

Educação. Com a proclamação da república a inspetoria ganhou novas vistas, pois foi de total 
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importância para regularizar e uniformizar o ensino a partir da formação do cidadão que se 

desejava implementar. 

Era presciso fazer visitas minunciosas e prolongadas tanto nos grupos escolas quanto 

nas escolas rudimentares, para que force verificada se as práticas pedagogicas que le era 

oferecida comdizia com os idearios popostos. Como consta na Revista Pedagogium
3 de 1922, 

os inpetores por mais ativos e bem intencionados que forcem não poderião contenta os 

reclamos de um benefica fiscalização, devido:  

 
O grande numero de estabelecimentos de ensino que possuimos e os meios 
de transporte ainda deficientes para as diversas zonas de Estado, são,  além 
de outras, circunstâncias que dificultam a ação efetiva e prestadia dos dois 
funcionários fiscalizadores. (PEDAGOGIUM, 1922, pp.43-44)   

  

Havia também a nescessidade de um acréscimo no quadro de inpetores, devido a 

nescessidade de inspeção nas atividades realizadas em celebração aos festejos cívicos, visto 

que tais festividades eram de suma importancia para formar o caracter social, bem como 

formar a infância nos moldes de  uma educação moral e civica, almejada pela república: 

 
O nosso povo não é de todo avesso as manfestações patrioticas, á 
celebração das solenidades civicas...          
Se deixamos, porém, á vontade, entregue somente as suas ideias e a 
sua iniciativas, as festas nacionais, elementos formadores do 
sentimento patrio não terão, com certeza, a realização e o brilho que 
lhe devemos dar para renome e orgulho nossos.                   
(PEGAGOGUM, 1922, p. 44) 

 

As ações da inspetoria eram indispensaveis, visto a nescessidade do auxilio destes com 

relação as condutas do professorado, que muitas vezes tinham seus serviços e devotamentos 

consideradas  insuficientes. A inspeção de ensino é apresentada no relatório do Departamento 

de Educação como de suma importanica, o mesmo apresenta os nomes dos viajantes e as 

viajens por eles realizadas, além de apresentar dados sobre o tipo de observação realizada, 

seja ela de ensino oficial ou supervisionada. 

O Referido relatório nomeria os inspetores efetivos, sendo eles, os Professores 

Amphiloquio Carlos e Francisco Gonzaga Galvão, este primeiro apresentava-se em comissão 

ao governo desde 01 de Fevereiro de 1924 e o segundo se encotrava de forma voluntária 

desde 25 de janeiro, do mesmo ano.  

                                                           
3 Revista criada pela Associação de Professores do Rio Grande do Norte. 
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QUADRO 01- NÚMERO DE INSPETÓRES E VIAGENS DE INPEÇÃO 

Inspetor Número de Viagens Ensino Oficial Ensino 
Subvencionado 

José Rogrigues Filho 1 25 13 

Abel Futado 5 35 55 

Joaquim M. de 
Noronha 

3 29 28 

Antônio Estevam da 
silva 

5 26 16 

Total 14 115 112 

   

O quadro acima, apresentado no Reltório do Depatamento de Educação costa que no 

ano de 1924 foram visitados duas vezes todos os estabelecimnetos de ensino do interior e 

quatro vezes os da capital. O relatório aponta que ainda não é tudo, porém já apresenta um 

grande avanço o que se tem conseguido. Parabeniza os inpetores pelas suas ações e em 

especial os três ultimos pela exemplar dedicação ao serviço público. Na revista pedagogum de 

1924 é apresentadoo um intrevista sobre o ensino públio concedida pelo Dr. Nestor dos santos 

Lima a um dos redatores do Simpatico Semanario, o mesmo mensiona as viagens de 

inspeção: 

 

- E a inspeção de ensino vai bem? 
-Parece-me que sim. Em fevereiro, realizaram-se 49 visitas a 
estabelecimentos oficiais e a subvencionados. Em março desejo obter 100 
visitas. 
E assim por diante, a inspeção se agitará, se não houver embaraços, maiores. 
Brevemente, farei seguirem os inspetores pra o alto sertão do estado. 
Eu Próprio pretendo fazer visitas que me incumbem por lei a estudar certos 
casos que, como a vista, se resolvem melhor, in loco. (PEDAGOGIUM, 
1924, p.32)   

 

Na mensagem do governador (1924) lida perante a Assembléia Legislativa, o então 

gestor José Augusto de Medeiros aponta o extraordinário avanço no serviço da inspeção 

técnica e da fiscalização administrativa na então gestão do dr. Nestor do Santos Lima, como 

diretor geral do Departamento de Educação. 
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Não há escolas que não tenha sido repetidamente visitadas por 
inspetores, e o porprio diretor do Departamento já visitou, em objeto 
de serviço, a quase tatalidade dos municipios do Estado, para verificar 
pessoalmente a marcha do ensino e indicar as suas mais palpitantes 
necessidades (MESSAGENS DOS GOVERNADORES, 1924, p.41). 

 
Para que houvesse a ceteza de uma  eficiente fiscalização o diretor do departamnto, o 

Dr. Nestor dos Santos Lima, se deslocou diversas vezes, indo pessoalmete observar o ensino, 

afim de observar as nescessiades das quais vinham passando as instituiçoes educacionais. 

 

Ação da inspetoria escolar no Rio Grande do Norte 

 

A inspetoria figurou como um dos principais órgãos do Departamento de Educação, é 

tida como uma ação estatal para disciplinar o ensino, já que neta época o ensino era pensado 

nos moldes da republica e se desejava que as escolas obtivesse um ensino civilizatório, com 

grandes práticas morais. A inspeção acontecia por meio de vistas às intuições de ensino a fim 

de verificar as condições das instituições e as práticas que lhes eram ofertadas: 

 
A inspetoria de ensino, composta dos inspetores em numero que a lei 
fixar, esta imediatamente subordinada ao Diretor do Departamento de 
Educação e é incumbida da inspeção técnica e da fiscalização 
permanente do ensino oficial e subvencionado, nos termos da lei 
vigentes (REGULAMENTO GERAL DO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO, 1925, p.13). 
 

Os inspetores e os seus auxiliares tinham o objetivo de fiscalizar e regularizar o ensino 

promovido pelo estado, municípios e as instituições privadas de comando do estado. “[...] a 

inspeção figurou como uma das principais iniciativas tidas como capaz de melhorar o ensino 

ofertado no país” (AMORIM, 2017, p.176). No Relatório Manuscrito do Departamento de 

Educação, o Diretor Geral, o Dr. Nestor dos Santos Lima, aponta que as inspeção técnica 

correspondia francamente as necessidades de sua excursão: 

 
Mais celene, menos rígida, mais Branda e mais coordenadora, a 
inspeção técnica tem de visar o melhoramento e a construção, visando 
desenvolver ou castigar: é ela um laço de união entre a direção 
suprema e as instituições docentes para o constante desenvolvimento 
desta e para o completo êxito daquela (RELATÓRIO MANUSCRITO 
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 1924, p. 32-33). 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



10 

 

 De acordo com o Regulamento Geral do Departamento de Educação (1925) dentre as 

demais funções, competia ao quadro de inspetores: cumprir com responsabilidade sua função 

perante as ordens dadas pelo diretor geral; visitar com frequências as instituições de sua 

competência; orientar os diretores dos grupos escolares e os professores com relação aos 

métodos recomendado pelo departamento e seu deveres perante a instituição de ensino; 

informar ao diretor geral as possíveis multa ou suspensão devido à falta de professor; exigir 

dos presidentes municipais higienização ao material e ao expediente escolares; fiscalizar a 

construção e a mobilha dos prédios escolares, emitindo parecer sobre sua real situação e 

visitar as instituições privadas que eram de controle do estado, assim também as instituições 

que pretendia ter subvenção estatal, a fim de verificar seu funcionamento.   

 Era possível propor ao Diretor Geral, propostas, elogios e a inclusão de professores no 

Livro de Honra do Departamento. Competia a inspeção, também apresentar anualmente ao 

Diretor Geral um relatório sobre o ensino, propondo possíveis modificações e melhoramento 

do mesmo, como também expressar sua opinião a respeito do quadro discente e fiscalizar a 

entrada de mapas e resumos de matricular e frequência das escolas de seu cargo , além de 

oferecer todas a informações solicitadas pelo secretário ou pelo Diretor Geral e orientar os 

professores sobre as necessidades do serviço de estatística.     

 Os inspetores foram de grande importância, pois além de fiscalizar o ensino, eram 

importante colaboradores na permanência do ideário civilizadores e de combate a ignorância, 

“Outro motivo que justifica a colaboração quase permanente dos inspetores no interior, em 

muitos pontos do território estadual, é o movimento festivo para a comemoração de cenário da 

independência” (PEDAGOGUM, 1922, p.44). Os inspetores figuravam-se como grandes 

assistentes na a imposição dos ideários patriotas, já que a republica exigia a execução das 

práticas civilizatórias nas instituições de ensino. 

Considerações 

 

A atividade de inspeção foi desenvolvida no estado desde o período imperial e, nas 

primeiras décadas da república, é pensada enquanto ação de controle e unificação do modelo 

de educação almejado por políticos e intelectuais que se ocupavam com as questões do 

ensino. Era de competência desses fiscalizadores as visitas e observações nas instituições para 

que estas seguissem o novo modelo que era proposto, bem como o alcance pelo modelo de 

educação que se almejava, além de verificar as necessidades das quais vinham passando e as 

práticas que se desenvolviam nestes locais. 
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A inspetoria figura um importante avanço educacional da época, os mesmo visavam o 

ideário civilizatório da população, era um órgão competente, controlado pelo departamento de 

educação e incumbia a fiscalização de todas as instituições educativas que eram de controle 

do departamento.  

A inspeção geral dos conjuntos é satisfatória e por isso tenho levado 
ao meu estimulado professorado operoso e digno que nos (envaidece); 
há, todavia, que lamenta muitas (faltas) materiais que se mostram por 
toda parte salvo as pequenas exceções de estilo (RELATÓRIO 
MANUSCRITO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 1924, p. 
31-32). 

 Apesar de dificuldades como relação ao transporte e que quantidade de instituições 

para serem fiscalizadas como um número mínimo de inspetores a fiscalização era eficiente e 

foi de total importância para educação da época e para a imposição do ideário que lhes era 

exigido.  
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