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Os caminhos desta pesquisa 

 

Ao pesquisarmos a história da instrução primária na Vila de São Miguel de Jucurutu 

(atual cidade de Jucurutu/RN) conhecemos parte do funcionamento da Escola Rudimentar 

dessa localidade, pois, tratava-se da única instituição escolar em funcionamento nessa Vila até 

a sua elevação a condição de município. Ao realizarmos o presente estudo pesquisamos no 

acervo do Grupo Escolar Antônio Batista, situado na cidade de Jucurutu, onde localizamos o 

Livro de Atas da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu. Esse documento 

registra o cotidiano dessa escola, descrevendo eventos como as aulas-passeio e as festas 

escolares realizadas pelas professoras que regeram esse estabelecimento de ensino entre os 

anos de 1927 e 1932 (ESCOLA RUDIMENTAR DA VILA DE SÃO MIGUEL DE 

JUCURUTU, 1927-1932) 

O funcionamento das Escolas Rudimentares do território potiguar era orientado pelo 

Regimento Interno das Escolas Rudimentares do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925). Localizamos esse documento no acervo do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte. A análise desse Regimento nos permitiu o cruzamento das 

informações existentes no referido Livro de Atas com as prescrições da legislação 

educacional norte-rio-grandense das primeiras décadas do século XX.  

Com base nessas fontes documentais reconstituímos, em parte, as práticas educativas 

da Escola Rudimentar aqui estudada. No período contemplado por essa pesquisa as 

professoras Maria José do Nascimento, Olívia Pereira e Theodora Valle registraram no Livro 

de Atas da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu documentos escolares e a 

descrição de procedimentos de ensino recomendados pelos referidos Regimentos. 

Ao analisarmos o funcionamento da Escola Rudimentar ora estudada destacamos que 

Chartier (1990) formula para a História Cultural um conceito de história das representações, 

que, trata-se da história produzida pelos indivíduos e pelas sociedades, ao pensar (representar) 

uma realidade vivida. Esse conceito nos permite compreender as práticas das professoras da 
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Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu como uma representação que objetiva 

“[...] reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, 

significar simbolicamente um estatuto e uma posição.” (CHARTIER, 1990, p. 23). 

As práticas dessas professoras representam parte do contexto educacional do período 

em que lecionaram, sendo, portanto, originárias de culturas educacionais como regulamentos 

e normatizações, às quais estiveram submetidas. No tocante a presença de professoras na 

história educacional potiguar Morais, M. (2006) destaca a predominância de mulheres no 

magistério norte-rio-grandense durante as primeiras décadas do século XX mostrando as 

contribuições da professora seridoense Chicuta Nolasco Fernandes. 

Objetivando reunir outros documentos sobre o funcionamento da instituição escolar 

em análise realizamos no município de Jucurutu entrevistas com dois de seus ex-alunos o 

Senhor Francisco Ovídio Pereira e a Senhora Josefa Bezerra de Araújo. Eles nos relataram 

aspectos dos procedimentos de ensino ministrados por suas professoras e descreveram a 

localização e aspectos físicos da mencionada escola. Todos esses registros constituem o 

principal corpus documental da nossa pesquisa, conforme afirma Michel de Certeau (2002, p. 

81), 

 

[...] em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de 
transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de outra maneira. 
Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela 
consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, 
transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu 
lugar e o seu estatuto. 

 

A partir desse procedimento metodológico, atribuímos valor histórico a objetos como 

documentos manuscritos e depoimentos orais. Estes objetos ganham sua importância ao serem 

contextualizados com os documentos oriundos dos arquivos institucionais e pesquisas de 

autores que analisam a história da educação brasileira.  

 

Breve relato sobre a origem da Vila de São Miguel de Jucurutu 

 

Conforme Medeiros (1940) A atual cidade de Jucurutu/RN teve a sua origem a partir 

da construção de uma Capela dedicada a São Sebastião edificada na fazenda Jucurutu por 

ordens do Senhor Antônio Batista dos Santos devido a uma graça alcançada por interseção 

desse santo. Sobre esse fato Morais, S. (2010) especifica que tal construção religiosa iniciou-

se no ano de 1862. Segundo Araújo, N. (2012), com o passar dos anos organizou-se em torno 
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da primitiva capela um arruado de casas edificadas pelos fazendeiros que possuíam terras ao 

seu redor e que devido à prática da religião católica sentiam a necessidade de construírem 

residências próximas aquele templo. 

De acordo com pesquisas de Araújo, N. (2012), com a marcha gradativa do tempo 

rumo ao século XX as casas construídas em torno da capela de São Sebastião foram se 

multiplicando devido ao sucesso econômico da atividade pecuária praticada pelos fazendeiros 

locais, assim sendo, surgiram ruas como a Rua dos Batistas, Rua do Cedro e Rua da Matriz. 

No final do século XIX estava consolidada a povoação de São Miguel de Jucurutu cujo nome 

provinha de duas importantes propriedades rurais fronteiriças à capela de São Sebastião.  

Segundo Cascudo (1968) em setembro de 1874 a povoação de São Miguel de 

Jucurutu foi elevada a condição de Distrito de Paz. Considerando que a porção de terras onde 

a mesma estava concentrada pertencia em sua maior parte a Caicó/RN aquela região foi 

considerada na época como a maior produtora de gado desse município. 

 

Alberto Maranhão, no Relatório de junho de 1894 ao Governador Pedro 
Velho informava: SÃO MIGUEL DE JUCURUTU, ao norte e a 82 
quilômetros distante da sede. Está edificada à margem do Rio Piranhas ou 
Açu. Conta esta povoação 20 a 30 casas particulares, uma igreja um 
cemitério e uma escola pública do sexo masculino. São Miguel de Jucurutu, 
apesar de pequena é uma das mais importantes povoações do município. 
(CASCUDO, 1968, p. 199). 

 

Devido ao progresso das atividades econômicas de caráter extrativista e agropastoril, 

no final da década de 1920 São Miguel de Jucurutu “Tornou-se Vila do Município de Caicó, 

pela Lei nº 709, sancionada pelo Governador Juvenal Lamartine, no dia 08/11/1928” 

(MEDEIROS FILHO, 2005). Dentro de poucos anos a Vila de São Miguel de Jucurutu 

conquistou a sua emancipação política conseguindo desmembrar-se do município de Caicó. 

Segundo fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o município de Jucurutu  

 

[...] foi criado com a denominação de São Miguel de Jucurutu, por Decreto 
estadual nº 932, de 11 de outubro de 1935, com território desmembrado dos 
municípios de Caicó, Augusto Severo e Santana do Matos. A Lei nº 87, de 
10 de dezembro de 1936, concedeu à sede do município foros de cidade, que 
passou a chamar-se apenas Jucurutu, em virtude do Decreto nº 603, de 31 de 
outubro de 1938. (IBGE, 1960, p.81-82). 

 

Dessa feita o desenvolvimento econômico e urbano da Vila de São Miguel de 

Jucurutu foi responsável pelo surgimento de um novo município potiguar no ano de 1935. 

Inicialmente foi conservada a nomenclatura original da Vila que lhe deu origem, mas 
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posteriormente foi retirado o prefixo São Miguel dessa forma mantém-se até hoje a 

denominação do município de Jucurutu.  

 

A Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu: história e práticas educativas 

 

No decorrer das primeiras décadas do século XX a instrução primária no Rio Grande 

do Norte vivenciou reformas educacionais pautadas em Leis e Decretos que buscaram, entre 

outras prerrogativas, qualificar professores formando-os na Escola Normal de Natal1 e 

expandir escolas pelo território norte-rio-grandense, onde esses profissionais exerceriam o 

magistério.  

A Lei nº 249, de 22 de novembro de 1907, exemplifica tais reformas (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1908a). Ela foi votada pelo congresso legislativo, durante a administração do 

governador Antônio José de Mello e Souza e operacionalizada pelo Decreto nº 178, de 29 de 

abril de 1908 (RIO GRANDE DO NORTE, 1908b), criado pelo governador Alberto 

Maranhão, que, além de restaurar “[...] a antiga diretoria geral de instrução pública, suprimida 

pelo Decreto nº 153, de 23 de fevereiro de 1905, criava um grupo escolar em cada sede de 

comarca e uma escola mista nos demais municípios, e estabelecia a Escola Normal desta 

capital, ivamente instalada a 13 de maio desse ano [...].” (LIMA, 1927, p. 167-168).  

Conforme Araújo, M. (1998), foi com base no mencionado Decreto, que Francisco 

Pinto de Abreu, então Diretor-Geral da instrução pública, extinguiu as escolas primárias 

(denominadas cadeiras) até então mantidas pelo Estado. Colocou em disponibilidade os 

professores considerados inadaptáveis aos modernos métodos de ensino pestalozziano2, 

adotados nos recém-construídos Grupos Escolares, implantando uma reforma que fora 

batizada com o seu nome.  

Com o avanço do tempo, uma nova reforma educacional foi realizada no território 

norte-rio-grandense, dessa vez, pautada na Lei nº 405, de 29 de novembro de 1916, 

denominada Lei orgânica do Ensino, que, entre outras prioridades, objetivou criar escolas, 

                                                           
1 Conforme Silva (2013) foi uma instituição de ensino que formava os professores de nível primário no Rio 
Grande do Norte. 
2 Ou seja, os métodos intuitivos de ensino que tiveram como um dos principais precursores o educador suíço 
Johann Heinrich Pestalozzi “Os defensores do método intuitivo chamaram a atenção para a importância da 
observação das coisas, dos objetos, da natureza, dos fenômenos e para a necessidade da educação dos sentidos 
como momentos fundamentais do processo de instrução escolar. Essa etapa da observação minuciosa e 
organizada é a condição para a progressiva passagem, pelos alunos, de um conhecimento sensível para uma 
elaboração mental superior [...]”. (FARIA FILHO, 2010, p. 143).  
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manter e fiscalizar o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos de ensino primário 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 44).  

Segundo Araújo, M. (1998), a referida Lei serviu de base ao Conselho de Educação, 

durante a elaboração dos Regimentos Internos das escolas primárias do Rio Grande do Norte 

no ano de 1925. Tais Regimentos continham o plano didático de cada matéria, quadro de 

horários e livros escolares recomendados aos professores. Conforme esses documentos o 

Ensino Primário do Rio Grande do Norte era divido em três modalidades: Escolas 

Rudimentares; Escolas Isoladas e Grupos Escolares (RIO GRANDE DO NORTE, 1917). 

Nesse contexto histórico-educacional as autoridades políticas se mobilizavam na 

tentativa de expandir o ensino primário para as localidades mais distantes do território 

potiguar. Por sua vez, a Vila de São Miguel de Jucurutu apresentava as características 

necessárias3 para inserir-se no projeto de reforma da instrução pública, pois, se enquadrava 

nos padrões exigidos para a instalação de uma Escola Rudimentar. O Capítulo I do Regimento 

Interno das Escolas Rudimentares do Rio Grande do Norte estabeleceu em seus artigos as 

prerrogativas necessárias para a instalação dessa modalidade escolar, de acordo com esse 

documento 

 

Art. 2 – As escolas rudimentares, fixas ou ambulantes, serão criadas nos 
bairros, povoados, ou fazendas que contarem mais de cinqüenta analfabetos 
(Lei da Reforma de Ensino, art. 70, Lei n. 471, de 1919 e Lei 596 de 1924, 
at. 12). (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 2) 
 

Segundo fontes do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte a Escola 

Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu teve origem no ano de 1922, durante o 

governo de Antonio José de Mello e Souza, nessa ocasião “foram criadas 22 escolas 

rudimentares nas seguintes povoações: Campestre e S. Bento, no município de Nova Cruz, 

Jardim de Piranhas e S. Miguel de Jucurutu, no de Caicó [...].” (RIO GRANDE DO NORTE, 

1922, p. 14). 

Conforme Araújo, J. (2011) devido à inexistência de uma sede própria para o 

funcionamento da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu o Coronel Joel4 

Damasceno cedeu uma casa de sua propriedade para a instalação da mesma. Esse tipo de 

situação tinha amparo legal na legislação educacional do Rio Grande do Norte o Artigo 
                                                           
3 Conforme Cascudo (1968) já no final do século XIX São Miguel de Jucurutu já possuía cerca de 30 casas 
particulares esse fato denotava a existência da quantidade de pessoas necessárias para a instalação de uma Escola 
Rudimentar. 
4
 “Foi o primeiro administrador de Caicó a receber a denominação de Prefeito Municipal, de 1921 a 1928” 

(ARAÚJO, J. 2000, p. 29). 
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número 6 do Regimento Interno das Escolas Rudimentares do Rio Grande do Norte prescrevia 

que 

Art. 6 – Os Governos municipais, associações ou particulares, que forem 
interessados pela escola, darão a casa, com o respectivo material escolar e 
pedagógico, fornecerão o material de expediente e se encarregarão do asseio 
e conservação do prédio (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 7). 

 

Conforme informações da Senhora Josefa Bezerra de Araújo, ex-aluna da Escola 

Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu a referida casa cedida pelo Coronel Joel 

Damasceno se localizava “[...] num imóvel que corresponde à atual residência paroquial de 

Jucurutu” (ARAÚJO, J., 2011). No 1º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Jucurutu 

existe um documento que fundamenta essa informação. No Livro nº 3 das Transcrições de 

Transmissões do Registro de Imóveis da Comarca de Jucurutu/RN (1956-1960), consta que o 

mencionado imóvel tratava-se de  

 

Uma casa construída de tijolos e telhas, nesta cidade de Jucurutu, cita a rua 
antiga Coronel Joel Damasceno, medindo trinta e sete palmos de frente, com 
os respectivos fundos, com calçada, muro, etc. em chão próprio, herdada 
pela Senhora Raquel Elvira de Araújo5, tudo conforme documentos. 
(PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE 
JUCURUTU/RN, 1956-1960, p. 69).  

 

Para reconstituirmos parte do funcionamento cotidiano desse estabelecimento escolar 

recorremos às memórias do ex-aluno Pereira (2013) e os registros constantes no Livro de Atas 

da instituição (ESCOLA RUDIMENTAR DA VILA DE SÃO MIGUEL DE JUCURUTU, 

1927-1932). Conforme já destacamos nas primeiras décadas do século XX o funcionamento 

das escolas primárias do Rio Grande do Norte foi orientado pela Lei nº 405, de 29 de 

novembro de 1916. Entre outras prescrições ela determinou o a obrigatoriedade do ensino dos 

processos intuitivos de ensino (RIO GRANDE DO NORTE, 1917). 

Segundo Faria Filho (2010), os processos intuitivos de ensino apregoavam que era 

importante o professor prestar atenção aos processos de aprendizagem dos alunos, pois, 

somente assim os mestres poderiam ensinar bem. Essa concepção fundamentou o denominado 

método intuitivo de ensino, que “[...] deve essa denominação à acentuada importância que os 

seus defensores davam à intuição, à observação, enquanto momento primeiro e insubstituível 

da aprendizagem humana.” (FARIA FILHO, 2010, p. 143).  

                                                           
5 Segundo Araújo, J. (2000, p.29), a Senhora Raquel Elvira de Araújo foi esposa do Coronel Joel Damasceno. 
Após o falecimento do Coronel em 27 de abril de 1940, a referida Senhora herdou parte dos seus bens. 
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No Livro de Atas da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu consta 

que as professoras Maria José do Nascimento, Olívia Pereira e Theodora Valle praticavam 

métodos intuitivos de ensino. Elas seguiam as determinações dos Regimentos Internos das 

Escolas Rudimentares do Rio Grande do Norte e realizavam passeios escolares6 em sítios e 

fazendas situados nos arredores dessa Vila. Nesses espaços rurais elas ministravam Lições de 

Coisas sobre plantas, animais, insetos e outros elementos característicos desses ambientes 

(ESCOLA RUDIMENTAR DA VILA DE SÃO MIGUEL DE JUCURUTU, 1927-1932).  

As Lições de Coisas eram matérias ensinadas nas escolas brasileiras e constituíam-se 

como a base do método intuitivo de ensino. Para ministrá-las, o professor deveria criar 

condições para que os alunos pudessem  

 

[...] ver, sentir, observar os objetos. Podia-se realizar tal procedimento 
utilizando-se dos objetos escolares ou dos objetos levados para a escola 
(caneta, carteira, mesa, pedras, madeiras, tecidos...), ou realizando visitas e 
excursões à circunvizinhança da escola [...]. (FARIA FILHO, 2010, p. 143). 

 

As Lições de Coisas possibilitavam aos alunos da Escola Rudimentar em análise a 

apreciação dos objetos estudados durante as aulas mostramos como exemplo a transcrição do 

seguinte passeio realizado pela professora Maria José do Nascimento, no qual os alunos 

receberam uma Lição de Coisas sobre a produção da cana de açúcar: 

 

Aos vinte e oito dias de outubro do ano de 1927, a Escola Rudimentar da 
Vila de São Miguel de Jucurutu, realizou um passeio escolar presente a 
professora e trinta e quatro (34) alunos. O local escolhido para o referido 
passeio foi o sítio Mudubin. Chegando ao local supra, depois do 
indispensável descanso os alunos receberam uma Lição de Coisas que 
versou sobre a produção da cana de açúcar, a qual foi ouvida com a 
máxima atenção que se provou com um ligeiro interrogatório sobre a 
mesma. (ESCOLA RUDIMENTAR DA VILA DE SÃO MIGUEL DE 
JUCURUTU, 1927-1932, p. 31, grifo nosso). 

 

Os procedimentos de ensino supra transcritos eram orientados pelo Regimento 

Interno das Escolas Rudimentares do Rio Grande do Norte, esse documento prescrevia, entre 

as atividades de linguagem oral, a “[...] descrição de objetos da casa, da escola, da fazenda, 

dos arredores, etc., já conhecidos do aluno.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 26, 

grifo nosso).  

                                                           
6 No período em que vigorou tais Regimentos determinavam o seguinte: “Os professores deverão realizar, 
sempre que for possível, passeios escolares, outras comemorações cívicas e encerramento festivo” (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1925, p. 13, grifo nosso). 
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Além dos passeios escolares o Regimento Interno das Escolas Rudimentares do Rio 

Grande do Norte instituiu como obrigatória a realização das seguintes festas escolares: a Festa 

da Natureza; a Festa da Pátria e a Festa da Bandeira, a serem realizadas respectivamente nos 

dias 03 de maio, 07 de setembro e 19 de novembro (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). 

Segundo consta no Livro de Atas da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de 

Jucurutu (1927-1932), as professoras dessa instituição organizavam as referidas festas nesses 

momentos orientavam os seus alunos durante a entoação de hinos, apresentações de dramas e 

declamações de monólogos, diálogos e poesias. Elas também ministravam palestras 

relacionadas às datas comemorativas, nessas ocasiões faziam preleções cívicas sobre temas 

como a descoberta do Brasil, os heróis da Independência e a Bandeira Nacional (ESCOLA 

RUDIMENTAR DA VILA DE SÃO MIGUEL DE JUCURUTU, 1927-1932). Diante dessas 

práticas, destacamos que, conforme Souza (1998, p. 241, grifo nosso), durante a consolidação 

do sistema republicano, a escola primária brasileira  

 

Corporificou os símbolos, os valores e a pedagogia moral e cívica que lhe 
era própria. Festas, exposições escolares, desfiles dos batalhões infantis, 
exames e comemorações cívicas constituíram momentos especiais na vida da 
escola [...] Eles podem ser vistos como práticas simbólicas que, no 
universo escolar, tornaram-se uma expressão do imaginário 
sociopolítico da República.  
 

Segundo o relato do senhor Francisco Ovídio Pereira, ex-aluno de Olívia Pereira na 

Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu, com dias de antecedência à realização 

das festas escolares, essa professora escrevia no quadro, versos e poesias que eram copiados 

pelos alunos nos seus cadernos e posteriormente lidos repetitivamente em voz alta. Após esse 

ensaio, eles estavam preparados para declamá-los durante tais eventos. O seguinte depoimento 

mostra essa prática: 

 

Naquele tempo, na escola havia apresentação de dramas, eu declamei 
muitos! Dona Olívia copiava no quadro os versos, depois a gente escrevia 
no caderno e lia alto aqueles versos várias vezes para ela ouvir se tava 
bom. Uma vez eu estudei tanto um drama que eu me lembro até hoje. 
(PEREIRA, 2013, grifo nosso).  

 

As recitações poéticas realizadas nas escolas brasileiras do início do século XX 

estavam sintonizadas com o ideário pedagógico apregoado pelas autoridades republicanas. 

Essas práticas englobavam as propostas de educação estética, voltadas à sociedade que 

vivenciou a instauração desse sistema político. 
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[...] A educação estética pressupõe sujeitos plásticos, flexíveis que, por meio 
da educação dos sentidos e do aprimoramento da capacidade de ver, ouvir, 
falar, olhar e tocar, aprendam a valorizar e usufruir o chamado acervo 
cultural da humanidade [...]. (VEIGA, 2010, p. 406-407). 
 

As festas escolares constituíam-se, portanto, como momentos adequados para que as 

professoras da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu desenvolvessem com 

seus alunos atividades que favoreciam o ensino-aprendizagem da linguagem, da literatura e da 

arte característica do período republicano. Citamos como exemplo a Festa da Natureza, 

organizada pela professora Theodora Valle, na Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de 

Jucurutu, no dia 3 de maio de 1930. Esse evento foi registrado na seguinte Ata: 

 

Ata da Festa da Natureza. Aos três de maio do ano de mil novecentos e 
trinta, a Escola Rudimentar desta Vila, presente a professora, alunos e 
grande número de pessoas gradas, efetuou a Festa da Natureza com o 
seguinte programa: ‘As bonecas’, ‘Eu cá não falo’, ‘A carta’ (monólogos). 
‘Saudação à bandeira’, ‘A escola’, ‘Meu dever’, ‘O Pássaro Cativo’ 
(poesias),’As duas colegiais’ (diálogo), ‘3 de maio’ (comédia). Um discurso 
pela professora dissertando a data. Para encerrar a festa os alunos cantaram o 
Hino Nacional. (ESCOLA RUDIMENTAR DA VILA DE SÃO MIGUEL 
DE JUCURUTU, 1927-1932, p. 80, grifo nosso). 

 

No trecho supra transcrito visualizamos que entre as apresentações culturais 

trabalhadas pela Escola Rudimentar aqui estudada houve a recitação da poesia O pássaro 

cativo de autoria do escritor brasileiro Olavo Bilac. Nesse sentido salientamos que conforme 

Veiga (2010, p. 407, grifo nosso), a escola primária republicana, estimulou “[...] o contato 

com a literatura brasileira, os cantos, a dança, presente no cotidiano das salas de aula, nas 

festas escolares, nas festas das cidades.” Dessa forma constatamos que apesar de localizar-se 

no interior do estado do Rio Grande do Norte, portanto, distante dos grandes centros urbanos 

brasileiros, a Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de Jucurutu sintonizou-se as 

concepções educacionais apregoadas pelas autoridades republicanas do nosso país no decorrer 

das primeiras décadas do século XX. 

 

Algumas considerações 

 

A existência e o funcionamento da Escola Rudimentar da Vila de São Miguel de 

Jucurutu denotam o desenvolvimento urbano e econômico conquistado por essa localidade 
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nas primeiras décadas do século XX. A história da instituição escolar aqui analisada se 

contextualiza com o processo de emancipação política do município de Jucurutu consolidada 

no ano de 1935, pois, demonstra o compromisso do governo do Rio Grande do Norte em 

ofertar a instrução primária aos futuros jucurutuenses. Nesse estudo constatamos o 

compromisso das autoridades políticas responsáveis pela manutenção desse estabelecimento 

escolar e das professoras incumbidas do seu registro documental e do ministério de matérias e 

lições instituídas pela legislação educacional do Rio Grande do Norte. A escola analisada 

neste trabalho foi um exemplo de disseminação do projeto educacional republicano que entre 

outros fundamentos alicerçou-se no combate ao analfabetismo e na difusão do culto a pátria 

brasileira. 
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