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INTRODUÇÃO

A história do ensino no Brasil esteve fortemente atre-
lada à elite e teve como principal objetivo a formação das 
classes dirigentes do Império. Durante o século XIX fo-
ram criados vários liceus provinciais, entre eles o Liceu 
de Curitiba, no ano de 1846. Naquele período, a comarca 
pertencia ainda à província de São Paulo. Após a instalação 
da província do Paraná, em 1853, os Liceus continuaram 
funcionando na cidade de Curitiba e sofreram influência 
das regulamentações do ensino da corte, com planos de 
ensino da língua francesa.

O objetivo desta obra é analisar o desenvolvimento 
gradual do ensino, incorporando a instituição que abrigou 
tantos alunos, desde 1943 quando foi construída. A pesqui-
sa possui como recorte temporal um período que se inicia 
desde o ano de 1926, da sua fundação, bem como as princi-
pais transformações educacionais que ocorreram no Paraná 
como província, até os dias atuais.

As fontes utilizadas foram regulamentos de Ensino, re-
latórios da instrução, fotografias, inventário de materiais e 
reportagens sobre o colégio. Os documentos, como foto-
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grafias e inventários, foram encontrados no acervo da Casa 
da Memória, Biblioteca Pública do Paraná e no arquivo da 
instituição, e estavam cuidadosamente arquivados.



11 

PARANÁ PROVÍNCIA

No período anterior à emancipação política do Paraná, 
o ensino estava subordinado às determinações da província 
de São Paulo, era precário e deficiente, por causa da distân-
cia dos centros urbanos. A população se mantinha afastada 
da escola por falta de interesse e as famílias usavam a mão 
de obra infantil nas colheitas de erva-mate, principal econo-
mia da província.

Com a emancipação paranaense em 1853, ficou ao Es-
tado a responsabilidade pela criação e manutenção da escola 
primária. A organização escolar no Estado continuou por ini-
ciativa do governo, com respeito às escolas públicas e subven-
cionadas, as quais foram sendo instaladas em centros urbanos.

O ensino sempre foi motivo de discussão entre os pro-
fessores e o governo da província. Como não havia constru-
ções próprias para o fim educacional, os professores se viam 
obrigados, muitas vezes, a alugar casas onde ministrassem as 
aulas e também residissem. O aluguel dessas casas era pago 
pelo governo segundo tabelas de aluguel, que especificavam 
os valores para cada localidade. 

Em 1846 foi criado o LICEO DE CORITIBA, pela 
Lei no 33, de 13 de março, sancionada pelo presidente 
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da província de São Paulo, marechal Manoel da Fonseca 
Lima e Silva – Barão de Surui. A instalação foi numa casa 
alugada no Largo da Matriz, atual Praça Tiradentes.

A maioria das cadeiras (Geografia, Geometria, Filoso-
fia, Latim e Francês) não foi provida e as que foram pre-
enchidas deixaram de funcionar por falta de alunos ou de 
professores. Cabia ao professor toda a responsabilidade pela 
efetivação da cadeira a que fosse destinada: aluguel de sala 
(não havia prédios escolares na província até o ano de 1882), 
aquisição dos móveis e utensílios, os quais deveriam ser res-
sarcidos pelos cofres provinciais. Muitas casas estavam em 
péssimas condições e não atendiam à real necessidade para 
que se efetivasse uma instrução adequada. 

Alguns cidadãos participavam da construção das casas 
escolares, porém não era um movimento vivenciado pela 
camada popular. A construção, como era de responsabilida-
de das câmaras municipais, pressupunha a participação da 
elite, que tinha os meios para efetivá-las.

Muitos professores reivindicavam que o governo com-
prasse os prédios onde moravam e que, simultaneamente, 
serviam de escola. Pelo fato de serem alugados, o trabalho 
dos professores era vulnerável, pois os proprietários dos imó-
veis poderiam pedir a moradia a qualquer momento quando 
recebiam ofertas melhores de locação.

Desde 1846 houve a tentativa de introduzir na comarca 
o ensino secundário por meio da criação de Liceus. Após 
a Constituição Estadual elaborou-se o novo regulamento, 
aprovado pelo decreto no 2, de 24 de agosto de 1892, es-
tabelecendo a Reforma do Ensino Popular no Estado. Em 



13 

seguida foi elaborado o Regulamento do Gyminasio Parana-
ense e de determinações para o funcionamento da Escola 
Normal e providências do governo canalizaram-se para a 
construção de novos prédios escolares1.

Em 12 de dezembro de 1853, o Paraná desmembrou-se 
da província de São Paulo, transformando-se na mais nova 
província do Brasil Império.

1 Anais do Congresso Legislativo (PARANÁ, 1892)
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A EDUCAÇÃO PARANAENSE 

Em 1854 a rede pública contava com 25 escolas fre-
quentadas por 617 alunos e mais três particulares com 81 
alunos, totalizando 698 frequências, número muito baixo 
para a população de crianças em idade escolar, em torno 
de 8.894, ou seja, somente 7,8% do total das crianças fre-
quentavam escolas2. 

Pelo censo de 1890 o Paraná contava com 249.491 ha-
bitantes e uma pequena parcela era letrada. A população 
mais humilde não enviava seus filhos à escola porque os di-
recionava ao auxílio da lavoura, com evidente desinteresse 
pela sua instrução. Já a camada social composta pelos ma-
deireiros e ervateiros, profissionais liberais, funcionários 
públicos, que dispunham de recursos para manter seus 
filhos nas escolas, desejavam para os filhos um ensino de 
qualidade a fim de conquistarem carreiras mais rentáveis. 

A pobreza em que vivia a maior parcela dos parana-
enses, as dificuldades de locomoção e estradas precárias 
agravavam o quadro do analfabetismo. Em 1920, o inspetor 
geral Pietro Martinez empreendeu verdadeira campanha 
de alfabetização em vista dos dados pouco satisfatórios das 

2 OLIVEIRA, Maria Cecília Marins de.(verificar). p. 218
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matrículas e frequências e o número elevado de crianças 
analfabetas. A campanha contra o analfabetismo começou a 
apresentar resultados positivos, dos 13.000 alunos analfabe-
tos matriculados no início do ano, 8.000 aprenderam a ler, 
escrever e contar3.

Esse cenário provocou várias tentativas de regulamentar 
e reformar o ensino paranaense, contudo tais iniciativas não 
proporcionaram mudanças significativas. Nos anos seguintes 
novas perturbações políticas alteraram a vida das administra-
ções estaduais, principalmente dos estados sulinos, que vive-
ram os acontecimentos revolucionários de 1930. O contexto 
político-administrativo que se estabeleceu daí por diante pro-
porcionou novas perspectivas para a educação nacional.

“No imaginário republicano a escola é representada 
como símbolo da instauração da ordem com a necessidade 
premente de reestruturação da instrução pública. Neste pro-
cesso de construção da escola como símbolo da nova ordem 
social e política, as condições materiais de funcionamento 
das escolas passam a ser fundamentais. [...] Contudo essa 
afirmação está relacionada ao discurso republicano, e não 
às condições reais do funcionamento das escolas do ponto 
de vista de sua infraestrutura4” 

Por volta de 1903 começaram a funcionar em Curitiba 
os primeiros meios-grupos escolares, resultado da reunião 
de escolas sem qualquer vinculação de ensino entre elas. 
O Código de Ensino de 1917 enfatizava a propagação do 
ensino e a promoção de conferências sobre a instrução 

3 MARTINEZ, Pietro. 1921. p. 13, 127

4 Zacarias, 2013, p.22
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pública, exaltando a ideia de nacionalidade que foi colo-
cada em prática nos conteúdos das disciplinas de Língua 
Portuguesa, Geografia do Brasil e História da Civilização no 
Brasil, propiciadoras da formação moral e cívica com cono-
tações de patriotismo.

A partir de 1922 a multiplicação de escolas públicas 
primárias tornou-se uma reivindicação constante das auto-
ridades de ensino, exigindo construções de prédios desti-
nados especificamente a práticas escolares. Mediante esses 
fatos, em 1926, o Liceu Rio Branco foi criado e fundado 
por Olympio Cândido de Almeida, apresentando então 
uma turma de candidatos a exame de admissão.

O Colégio Rio Branco foi fundado como Liceu Rio Bran-
co em 1926. No início da década de 1960 recebeu o nome de 
Moysés Lupion e finalmente Colégio Rio Branco, estenden-
do-se até os anos 1970. Após mudanças governamentais rece-
beu seu nome definitivo para Colégio Estadual Rio Branco, 
em homenagem ao Barão do Rio Branco. 

“Jornalista de talento que se transformou no maior dos 
brasileiros pelo seu desinteressado amor à Pátria, e no maior 
dos diplomatas contemporâneos pelo seu alto espírito, pela 
alta compreensão da função que exercia. Ele foi o dilatador 
do Brasil, alargando-o e aumentando-o em terras, graças ao 
seu engenho, sem um leve ataque à justiça e ao seu direito”. 
(...) Gazeta de Notícias, 11 de fevereiro de 1912. 
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Até 1930 teve turmas diversas. Em 1931 começou a sua 
adaptação à reforma Francisco Campos, em 1933 requereu 
inspeção preliminar. O professor Annibal Borges Carneiro 
o adquiriu e aplicou as mais modernas técnicas pedagógicas 
da época. Obteve inspeção permanente para funcionamen-
to em 1936 e era fiscalizado por inspetores nomeados pelo 
governo federal.

Estava localizado no final da avenida Batel, 2039, iní-
cio da rua Bispo D. José, na praça Gabriel de Lara, mais 
conhecida como pracinha do Batel, onde atualmente está 
construído o Edifício Napoleão Esbravati. 

Nas fotos abaixo vê-se o antigo engenho Tibagy de er-
va-mate do Barão do Serro Azul de 1905, local inicialmente 
escolhido para abrigar o Liceu Rio Branco e o edifício atual.

 

Barão do Rio Branco



19 

Edifício Napoleão Esbravati e a pracinha do Batel, 2017

  Endereço do colégio em 1960 (ponto final do bonde),
antiga pracinha do Batel  
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Após a Revolução de 1930 foi criado o Ministério de 
Educação e Secretarias de Educação em cada Estado. Para 
ministro foi escolhido Francisco Campos, que na década 
anterior havia feito reformas em Minas Gerais e acabou sen-
do nomeado para Ministro da Educação. O governo federal 
procurou alcançar três objetivos com esta reforma:

— ampliar a faixa de participação no desenvolvimento da 
Educação Nacional;

— desenvolver os instrumentos destinados a unificar, disci-
plinar e proporcionar a articulação e integração dos sistemas 
isolados estaduais;

— estabelecer os mecanismos destinados a promover o re-
lacionamento federal com diversos sistemas, definindo-se 
assim as formas de intervenção do ministério e de suas rela-
ções com os secretários de educação estaduais.

Essa foi a primeira reforma de caráter nacional e previa 
a criação de um sistema nacional de inspeção ao ensino se-
cundário a ser feito por uma rede de inspetores regionais. 
Novas reformas foram aprovadas pelo então ministro da Pas-
ta da Educação, Gustavo Capanema, a partir de 1942, pro-
curando dar novos contornos à educação brasileira.

A Constituição Política do Paraná de 1935 determinava 
a canalização de recursos da ordem de 20% do montante da 
receita de impostos. Apesar das dificuldades econômicas em 
outros setores da vida pública, a educação foi beneficiada no 
mandato de Manoel Ribas. (PR. Decreto no 2.623, de 31 de 
dezembro de 1934, publicado em 1936, p. 53).

 Foi nesse contexto que em 1938 foi aprovada a constru-
ção do Liceu Rio Branco em nova sede, atendendo às exi-
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gências pedagógicas, com a orientação da divisão de ensino 
secundário, no endereço Bispo D. José, 2426. A construção 
do edifício foi realizada entre os anos de 1938 a 1943, ob-
tendo autorização para funcionamento como Colégio Rio 
Branco em 17/3/1943 pelo decreto no 11943 de 17/3/1943 
na gestão do interventor Manoel Ribas. Este funcionando 
até os dias de hoje, sendo um dos colégios mais conceitua-
dos da rede Estadual de Ensino de Curitiba.

DECRETO Nº 11.943, de 17 de março de 1943.

Autoriza que o Liceu Rio Branco, com sede em Curitiba, no Estado 
do Paraná, funcione como colégio. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos termos da lei orgâ-
nica do ensino secundário e do decreto-lei no 4.245, de 9 de abril de 
1942, 
 
decreta: 
 
Art. 1º O Liceu Rio Branco, com sede em Curitiba, no Estado do 
Paraná, fica autorizado a funcionar como colégio. 
 
Art. 2º A denominação do estabelecimento de ensino secundário de 
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio Rio Branco. 
Art. 3º O reconhecimento, que pelo presente decreto é concedido ao 
Colégio Rio Branco, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e 
científico, sob regime de inspeção preliminar. 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Rio de Janeiro, 17 de março de 1943, 122.º da Independência e 55.º 
da República. 
 
Getúlio Vargas

Na década de 1940, Gustavo Capanema, ministro da 
Educação entre 1934 e 1945, implementou uma reforma 
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educacional denominada Leis Orgânicas do Ensino, estrutu-
rou o ensino industrial, reformou o ensino comercial e criou 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

O ensino secundário passou a ser dividido em dois ci-
clos: o primeiro correspondia ao curso ginasial, com quatro 
séries e o segundo, ao curso clássico, científico e normal. 
Essa reforma lançou as diretrizes da educação nacional até 
os anos de 1960 e propôs uma formação escolar na qual o pa-
triotismo era o foco central. “O estabelecimento de ensino 
secundário tomará o cuidado especial na educação moral 
e cívica de seus alunos, buscando neles formar, como base 
do patriotismo, a compreensão da continuidade histórica 
do povo brasileiro, de seus problemas e desígnios, de sua 
missão em meio aos povos” (art. 22).

Depois da II Guerra Mundial (1939-1945) teve início 
a chamada República Populista, que se estendeu desde a 
deposição de Getúlio Vargas em 1945 até o golpe militar 
de 1964. A Constituição de 1946 refletiu no processo de re-
democratização do país, defendendo a educação como um 
direito de todos. 

Em 1948, o ministro da Educação, Clemente Mariano, 
apresentou o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. O percurso desse projeto foi tumultuado e esten-
deu-se até 1961, data da sua promulgação. Com isso, for-
maram-se dois grupos. De um lado, estavam os defensores 
da escola privada, no caso os empresários e principalmente 
a Igreja Católica; do outro lado, os defensores da escola pú-
blica, no caso, os intelectuais. 

No período de 1946 a 1964, havia eleições em todos 
os níveis, de vereador a presidente da República. Era uma 
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democracia limitada com restrições, os analfabetos não po-
diam votar, as desigualdades na distribuição de renda e da 
propriedade de terra tornavam quase impossível a participa-
ção dos mais pobres, Moysés Lupion era então o governador 
do Paraná. Seu primeiro mandato foi de 1947 a 1951, vol-
tando ao poder em 1956 a 1961.
     

Da esquerda para direita, os interventores Antônio Augusto de Carva-
lho Chaves, Mário Gomes e Moysés Lupion, recém-eleito por eleições 
diretas, governador do Paraná, em março de 1947

Bento Munhoz da Rocha Neto, governador do Estado 
no período de 1951 a 1955, investiu em escolas e construiu 
a Biblioteca Pública do Paraná. Também deu início às obras 
do Teatro Guaíra, que foi concluído vinte anos depois.

Na década de 1960, o Brasil encontrava-se envolvido 
por uma crise na democracia, o governo preocupava-se 
com a modernização e a educação estava alienada em re-
lação a esse contexto. Em 1961, Ney Braga elege-se gover-
nador do Estado do Paraná e governa entre 1961 e 1965, 
transformando o Paraná numa economia moderna. O esta-
do viverá seu momento de maior prosperidade e de criação 
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da infraestrutura econômica que o caracterizará nos trinta 
anos seguintes.

 A educação necessitava de mudanças e as discussões 
eram centradas na questão da escola pública contra interes-
ses da iniciativa privada, uma vez que para votar era neces-
sário ser alfabetizado e nessa época 50% das pessoas eram 
analfabetas. A política populista, característica desse perí-
odo, mobilizava massas por entender que a cada homem 
correspondia um voto.

Ney Braga foi o responsável pela criação do Plano de 
Desenvolvimento Econômico do Paraná, projeto ousado de 
industrialização baseado em financiamento com recursos 
próprios do Estado. Organizou o 1o Festival do Cinema Na-
cional e criou a 1ª Comissão Cultural da Cidade. Reativou 
o Fundo de Educação, que previa a aplicação de parte da 
receita do município na construção de escolas municipais 
nos bairros. 

Em 1961 o ensino técnico profissional conseguiu legal-
mente a equivalência com o secundário. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional foi discutida durante treze 
anos e desenvolveu-se intensa luta no sentido de ampliar o 
acesso à escola pública e gratuita.

 A partir de 1964 a educação brasileira passou a ser víti-
ma do autoritarismo que se instalou no país. Durante qua-
renta anos (até início de 1970), as crianças, ao término do 
primário, submetiam-se a um vestibular para ingressar na 
próxima fase dos estudos: o curso ginasial. Esse exame de 
admissão, como era chamado, foi extinto em 1971, quando 
a Lei 5.692 uniu o ensino primário ao ginasial.
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O período entre 1970 a 1975 foi considerado como um 
dos mais cruéis da ditadura militar e a característica mais 
marcante da LDB/5692/71 era a tentativa de dar à forma-
ção educacional um cunho profissionalizante, procurando 
fazer com que a educação contribuísse, decisivamente, para 
o aumento da produção brasileira. O objetivo de transfor-
mar o ensino secundário em profissionalizante era conter 
as aspirações para o ensino superior, que deveria continuar 
sendo das elites.

Ney Braga era senador quando assumiu o Ministério 
da Educação do Governo Ernesto Geisel, de 1974 a 1978. 
Criou o Crédito Educativo, o Fundo de Assistência ao Atleta 
Profissional, o Conselho Nacional de Direitos Autorais, a Lei 
do Estágio, o  Concine, a  Funarte  e diversos incentivos às 
artes e cultura brasileiras, com total reconhecimento do meio 
artístico nacional. 

Após 21 anos de regime militar, o Brasil organizou-se 
em torno de um dos maiores movimentos de massa da his-
tória do país, as Diretas Já, iniciadas a partir de 1983. As 
políticas educacionais refletiram ações e programas voltados 
para as regiões mais pobres, onde o caráter nacional definiu 
as políticas adequadas às realidades locais. Nesse contexto, 
as políticas governamentais foram produzidas como estraté-
gias de recuperação da pobreza, surgindo assim uma forte 
tônica assistencialista.

 Vislumbra-se a emergência de ofertas de educação de 
jovens e adultos pelos próprios estados e municípios que 
passam a assumir, com seus orçamentos, a demanda de alfa-
betização e escolarização desse público.
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A política educacional do Paraná, nos anos 1980, 
inicia-se com a eleição de José Richa, que estabelece as 
chamadas políticas de impacto, que no Paraná traduzir-
-se-ão como eleições diretas para diretor de escola, a não 
obrigatoriedade do uniforme escolar e a descentralização 
administrativa da Secretaria de Estado da Educação. Entre 
outros programas de descentralização, temos o de Munici-
palização do Ensino Fundamental e Eleições de Diretores.

O Ciclo Básico de Alfabetização, implementado na 
gestão do Governo Álvaro Dias (1987-1990), representou a 
continuidade da Reorganização da Escola Pública Parana-
ense. O Ciclo Básico de Alfabetização pretendia assegurar 
aos alunos matriculados na 1ª série do ensino fundamental 
um prazo mínimo de dois anos na alfabetização, com o ob-
jetivo de reduzir a reprovação na 1ª série e diminuir o índice 
de evasão escolar.

Roberto Requião, em seu governo, entre outros pro-
gramas, apresenta a aceleração do Processo de Municipa-
lização, a Implantação do Regimento Escolar Único, do 
Conselho Escolar e a Institucionalização do Projeto Políti-
co Pedagógico da Escola.      

Com Jaime Lerner (1995-1998), torna-se evidente uma 
das metas neoliberais: a descentralização administrativa e 
pedagógica da educação, com a defesa de efetivar parcerias 
com a comunidade.

A nova LDB, Lei no 9394/96, prevê, no seu art. 12, 
inciso l, que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incum-
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bência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Esse 
preceito legal está sustentado na ideia de que a escola deve 
assumir, como uma de suas principais tarefas, o trabalho de 
refletir sobre sua intencionalidade educativa.
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O COLÉGIO RIO BRANCO
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 O Liceu Rio Branco foi fundado em 1926, por Olym-
pio Cândido de Almeida. Em 1936 o prédio foi reformado, 
pois era uma antiga construção de erva-mate – O Engenho 
Tibagi, obtendo inspeção permanente para funcionar na 
avenida Batel, 2039, início da rua Bispo D. José, na pra-
cinha do Batel. Nessa época as escolas eram particulares e 
quase sempre o diretor morava ao lado. A residência da fa-
mília do professor Annibal Borges Carneiro ficava ao lado 
direito e do lado esquerdo havia a secretaria, salas de aula, 
rouparia, refeitório ligado à  cozinha, pátio coberto e sanitá-
rios. Na parte superior o dormitório dos alunos divididos em 
três grupos (maiores de dezoito anos. De quinze a dezoito 
anos e os menores).

Dispondo de uma sede especialmente preparada para 
executar o programa educacional que lhe foi traçado, o en-
tão diretor Aníbal Borges Carneiro colocou em prática as 
diretrizes. A educação foi dividida em moral, social, cívica, 
física e intelectual.

A Educação Moral à base da felicidade humana era mi-
nistrada com o máximo carinho pelo diretor, professores e 
auxiliares em todos os momentos.

A Educação Social tinha por fim preparar os alunos 
para bem desempenhar sua função na sociedade moderna.

Na Educação Cívica o grau de liberdade e de 
consciência de uma nação podia ser medida pelo seu amor 
à pátria. Procuravam seus educadores mostrar a seus discí-
pulos que o Brasil, rico de homens e de coisas, era o melhor 
país do mundo.
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A Educação Física tinha por finalidade dar energia aos 
alunos, uma energia física capaz de suportar todos os en-
cargos materiais, intelectuais e morais que o amanhã lhes 
pudesse exigir.

No período de 1937-1938, o curso ginasial durava cin-
co anos. Nos dois primeiros lecionavam Língua Portuguesa, 
Matemática, Desenho e Francês (1o ano); Inglês (2o ano); 
Ciências Físicas e Naturais, nos três anos seguintes; Física, 
Química e História Natural e Latim (4o e 5o ano). 

Foto da capa do livro Annibal B. Carneiro, o educador

Em 1939, a nova sede do Liceu Rio Branco começou 
a ser construída. Era um terreno de 30.000 metros quadra-
dos, na rua Bispo D. José, 2426. Por meio de empréstimos 
feito junto à Caixa Econômica Federal, utilizando os juros 
da tabela Price4, o professor Annibal Borges Carneiro provi-
denciou a construção dentro dos mais modernos conceitos 
pedagógicos, chegando a determinar a entrada da luz nas 
salas de aula. O quadro foi pintado de verde na própria pa-
rede para facilitar a visualização.
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Havia dois pavimentos. Na parte inferior, o hall dava para 
as escadas da direita e esquerda com duas pilastras. Ali fica-
vam quatro salas de aula, diretoria, biblioteca, refeitório, co-
zinha e enfermaria. No piso superior havia três salas de aula, 
dormitórios, sanitários e um auditório. Junto aos dormitórios 
havia um cocho em cimento para os alunos lavarem os pés 
antes de deitar. Havia uma sala para o Grêmio estudantil Eu-
clides da Cunha. O pátio acabava em uma cancha de basque-
te coberta, que também era utilizada para festividades.

  

Lado de fora do colégio     

Pista de atletismo e quadra para jogos de futebol e vôlei
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O colégio tinha o regime de internato, semi-internato 
para meninos e externato para meninos e meninas. Cons-
truiu-se o conceito de que o Lyceu proporcionava aos seus 
alunos os mais modernos preceitos pedagógicos, preparan-
do-os para vencer qualquer obstáculo. Um homem instruído 
vale por dois, um educado vale por dez.5

Na bandeira do colégio em fundo azul, havia um slogan 
Mens Sana in Corpore Sano, encimados pelo retrato do Ba-
rão do Rio Branco, patrono do Liceu. O uniforme era azul 
de seda e as camisetas brancas com dizeres em amarelo. 
Esse uniforme por sua beleza fez com que outros colégios 
chamassem os alunos de bonequinha de seda.6

Atualmente a bandeira mantém as cores azul e branco.

Também nesse ano, graças ao contagiante ardor em 
cantar o Hino da República, o colégio obteve o título de 
Campeão do Civismo Paranaense e o título de Campeão In-

5 Vida e obra de Annibal Borges Carneiro, páginas 33 e 35.

6 Vida e obra de Annibal Borges Carneiro, páginas 33 e 35.
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victo de Atletismo, além de diversos campeonatos em 1941 
e 1942.7

Para atingir esses pontos o colégio dispunha de aulas de 
Educação Física, vôlei, atletismo, basquete e tinha como 
objetivo a saúde, visando ao desenvolvimento neuromuscu-
lar, à recreação e ao aprimoramento das qualidades sociais 
e morais.

De acordo com o relatório apresentado pelo interven-
tor em 1946, a capacidade do estabelecimento era de 489 
alunos, distribuídos em dez turmas. Também havia um 
dormitório com trinta leitos para alunos internos. O colé-
gio funcionou bem até meados de 1950, quando a evasão 
de alunos aumentou, assim como as dívidas e em 1951 
o colégio foi tomado pelo Estado do Paraná como dívida 
ativa, tornando-se colégio público.

 

Placa do governo Lupion   

Na década de 1960, o colégio realizava exames de admis-
são no início do ano e em julho. Muitos alunos realizavam 

7 Vida e obra de Annibal Borges Carneiro, páginas 33 e 35.

Placa de Paulo Pimentel
em homenagem a Lupion         
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duas ou três vezes, até conseguirem sua aprovação para entrar 
no primeiro ano. Durante dez anos, recebeu 4.000 matrículas 
para o exame de admissão. Contava então com dez turmas de 
ginásio no período da manhã, dezessete à tarde e uma à noite 
e sete turmas do científico pela manhã, duas à tarde e onze à 
noite, totalizando 1.976 alunos. Esse número só aumentou nos 
anos seguintes, chegando a 2.300 na década de 1970. 

Ata geral de exame de admissão - 1967

Ata de final de ano com o nome de colégio Moysés Lupion em 1960
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Em 1966, Paulo Pimentel é eleito o novo governador 
do Paraná e ficou no governo até 1971. É no seu governo 
que em 7 de março assina o decreto denominando o nome 
do colégio para Colégio Moysés Lupion, desvinculando-o 
do Instituto de Educação do Paraná. Foi convidado a parti-
cipar dos jogos escolares da primavera. Todos os alunos que 
disputariam suas modalidades desfilaram e apresentaram 
atividades ao governador. 

Paulo Pimentel em visita ao colégio
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Em 1975, com a Lei 5692/71, o governador Ney Bra-
ga retorna o nome do colégio para Colégio Estadual Rio 
Branco — Ensino de 1o e 2o graus. De 1970 a 1974, o co-
légio contava com canchas esportivas de basquete, futebol, 
vôlei, e salto em altura. Ganharam seus troféus, que estão 
expostos até hoje na galeria no hall de entrada, em virtude 
dos vários campeonatos que participaram.

Alunos apresentam uma coreografia rítmica 
ao governador Paulo Pimentel
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Havia um ginásio coberto, onde era praticada ginástica 
olímpica e rítmica ao som de um piano. Atualmente ele se 
encontra no hall da entrada lateral e alguns alunos aprovei-
tam para tocá-lo. Os alunos, na aula de Educação Física, 
podiam escolher a modalidade que preferiam: ginástica rít-
mica ou olímpica. Em dias de festas ou de competições, o 
uniforme de saia branca era exclusivo, ficando a saia azul 
marinho com blusa branca para uso diário. O pátio maior 
recebeu o nome de Praça Esportiva Rio Branco em 1968.
   

Antigo piano

Alunos de 1980                            

Construção concluída em 1980

Placa em homenagem ao diretor
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Também havia salas de culinária e trabalhos manuais, 
onde a cada final de bimestre eram expostos os trabalhos 
realizados pelos alunos. A fanfarra era outro requinte do co-
légio. Os alunos ensaiavam e tocavam nos dias de festa e 
comemorações.

Fanfarra do colégio 1968 
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O curso ginasial era composto pelas disciplinas básicas 
e também Artes Domésticas e Arte Culinária. O 2o grau era 
obrigatoriamente profissionalizante, compreendia os cur-
sos de Desenho Arquitetônico, Análises Clínicas, Análises 
Químicas e Técnico de Turismo. Foram criadas salas com 
pranchetas e laboratórios equipados para receber turmas 
para os novos cursos. A estrutura do colégio contava com 
vinte turmas pela manhã, tarde e noite.

O esporte era uma tradição, desde os anos 1940 dispu-
tavam várias modalidades, muitos alunos representavam 
o colégio de forma magistral, representando a seleção do 
Paraná no atletismo, handebol e voleibol. 

O colégio, por estar situado num bairro nobre da cidade, 
dispunha de uma clientela praticamente voltada aos bairros 
Batel, Bigorrilho, Água Verde e região central de Curitiba. O 
uniforme era obrigatório e o Hino Nacional era cantado toda 
semana na entrada das aulas. No dia 7 de setembro os alunos 
saíam às ruas para desfilar. Além do uniforme diário havia 
outro, especialmente para as aulas de Educação Física.
 

Foto do desfile de 7 de setembro em 1970
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Os 1o e 2o  graus eram ministrados nos três períodos, 
sendo que após os anos 1980, o 2o grau ficou somente nos 
períodos da manhã e noite e o 1o grau à tarde. 

Não podemos nos esquecer de mencionar o seu Pedro 
Antônio Rocha, mais conhecido como Pedrinho, amado 
por todos pelo trabalho e dedicação. Ele mereceu a home-
nagem no hall da entrada com a placa de bronze. Foram 
mais de 25 anos dedicados ao colégio.

     

A partir de 1981 começou a ampliação do colégio. A 
quadra de basquete, o espaço de corrida e salto a distância 
são destruídos para dar lugar a mais salas e um pátio co-
berto. Com as mudanças curriculares o antigo salão para 
prática de ginástica também foi retirado. O então diretor 
do colégio, Venâncio Aires, criou a sala do Terceirão, um 
preparatório para o vestibular. O uniforme tornou-se padrão 
em todos os colégios e era obrigatório (camiseta branca e 
calça azul marinho. Dez anos depois o uniforme mudou 
para azul claro, com a camiseta azul clara também.

Em 1992 o colégio foi pioneiro num projeto piloto no 
Paraná, criou-se o curso de Museologia, um curso técni-
co de 2o grau aberto a qualquer pessoa. Foi um sucesso 
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e o diretor Iguatemy Martins ficou surpreso em atender 
uma clientela tão seleta. O curso foi um convênio entre 
as secretarias da educação e da cultura e as aulas práticas 
eram dadas nos próprios museus.Também foi criado o Ce-
lem (Centro de Línguas Estrangeiras) nas línguas: alemão, 
inglês, espanhol, francês e italiano.
Havia uma sala exclusiva da APADEVI, uma extensão do Insti-
tuto de Cegos, que dava toda a assitência aos cegos que estuda-
vam no colégio.

Uniforme do Ensino Fundamental

A reprovação escolar e o elevado número de alunos que 
vão deixando a escola no decorrer dos três anos de formação 
começa a preocupar não só as escolas, como os programas 
pedagógicos lançados pelo governo. Diante desta realidade, 
o estado é impulsionado a desenvolver programas que cor-
rijam os insuficientes resultados apresentados. O governo 
do Estado implanta a Correção de Fluxo em 1997, com o 
propósito de adequar os alunos com as turmas compatíveis 
às suas idades. Começamos com seis turmas e recuperamos 
mais de 50% dos alunos. 
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Praça de alimentaçãoSala de informática                          

A partir de 2001, a nova LDB passa o Ensino Funda-
mental para os municípios e o CERB fica somente com o 
Ensino Médio, Secretariado e cursos técnicos de Adminis-
tração e Contabilidade. Além das salas de curso técnico, 
foram criadas salas de Artes, Informática e CELEM. A sala 
de Informática ficou no piso superior com computadores 
para cada dois alunos. O laboratório de Física e Química 
também foi para o piso superior por ser mais amplo e are-
jado. O pátio coberto ganhou mesas e bancos fixos para os 
alunos conversarem, deixando o refeitório somente para as 
refeições. 

 

      

A biblioteca mudou de lugar várias vezes, estabele-
cendo-se definitivamente próximo à cantina. É um lugar 
amplo e arejado e o acesso dos alunos é fácil. Foi criado 
um sistema de catalogação e organização dos livros, DVDs 
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e periódicos, o acervo contava com 12.000 exemplares, 
todos catalogados e etiquetados para facilitar o acesso ao 
acervo por qualquer aluno. Até então a biblioteca não ti-
nha um nome específico. Em 12/10/2012 foi inaugurada 
com o nome de Túlio Vargas. A família Vargas veio para a 
comemoração e sentiu-se grata pela homenagem (esposa 
e filho).
  

Biblioteca nos anos 1950     

Biblioteca nos anos 1970, de frente para o pátio      
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A biblioteca do CERB recebe o nome de Túlio Vargas em 2012

Numa tentativa de diminuir a evasão, em 2008 o colé-
gio passa a oferecer o Ensino Médio por blocos. Metade das 
disciplinas eram concentradas no primeiro semestre e a ou-
tra parte no segundo, divididas por áreas do conhecimento. 

O Ensino Médio em blocos não seguia o ano civil. 
Ocorria dois ingressos: em fevereiro e em julho. Os alunos 
podiam começar o ano em julho e terminar a série em ju-
lho do ano seguinte. Esse fator influenciou diretamente a 
organização administrativa da escola no que se refere à reali-
zação de novas matrículas, distribuição de aulas e formação 
de turmas.

A proposta original era atender os estudantes do notur-
no para que não perdessem o ano todo em caso de abando-
no da escola. Porém, segundo a SEED, foi possível perceber 
que não houve melhoria nos dados de aprovação, reprova-
ção, evasão e transferências do Ensino Médio por bloco em 
relação ao Ensino Médio regular. O sistema de blocos fun-
cionou até 2016, quando os colégios optaram pela volta do 
ensino regular.
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De 2011 a 2014, o Ministério da Educação aprovou a 
construção de 10.188 quadras e cobertura de quadras espor-
tivas em escolas públicas brasileiras. O colégio ganhou en-
tão a sua quadra poliesportiva. Além de atividades de teatro, 
shows com bandas, Garota Rio Branco, semana cultural, o 
colégio comemora suas datas especiais sempre com dedica-
ção, com seus docentes e alunos muitos participativos.
   

            Quadra  antiga                      Quadra poliesportiva

Apesar dos investimentos e reformas pedagógicas, o ín-
dice de alunos matriculados cai ano após ano. No Ensino 
Médio a evasão pode estar relacionada ao mercado de tra-
balho. Muitos alunos complementam a renda familiar, o 
que desencoraja a frequência das aulas. Nas escolas centrais 
o desestímulo é maior pela falt a de transporte. Muitos aca-
bam se matriculando perto de suas casas.

Não é só no estado do Paraná, mas o Brasil todo retrata 
uma urgência na reforma educacional. Precisamos de uma 
educação de qualidade, com professores capacitados, valori-
zados e estimulados para cumprirem sua missão de educar.
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A seguir um quadro estatístico baseado no arquivo perma-
nente do número de turmas e alunos matriculados desde a 
década de 1960. 

Turmas Primário 
básico

Ginásio
1o grau

Científico
2o grau

profissionalizante
Total /ano

Década 
de 1920

1

Década 
de 1930

7

Década 
de 1940

10 489 alunos

Década 
de 1950

 

Década 
de 1960

Exame de 
Admissão
4.010

10 manhã
17 tarde
1 noite

7 manhã
2 tarde
11 noite

1920 alunos/
ano
(40 por sala)

Década 
de 1970 

Exame de 
Admissão
600

5 manhã
15 tarde
9 noite

18 manhã
7 tarde
13 noite

2.300 alunos/
ano
(35 por sala)

Década 
de 1980

23 tarde
22 manhã
22 noite

2.300 alunos/
ano
(35 por sala)

Década 
de 1990

23 tarde
22 manhã
22 noite

2.300 alunos/
ano
(35 por sala)

 2000
21 manhã
20 tarde
6 noite

1.300 alunos/
ano
(30 por sala)

 2010
16 manhã
6 tarde
6 noite

840 alunos/ano
(30 por sala)

Os dados foram retirados dos relatórios anuais, uma média por década 
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HINO DO COLÉGIO 

Letra: professora Marlene Marcon Ribeiro
Inspiração musical: Hino do Instituto de Educação do Paraná e Hino 
das Normalistas

Adaptação musical: professora Maria de Lourdes Santos Wunder

I

Estudantes contentes, unidos
pelo afeto ao trabalho, ao estudo,
respeitando aos mestres queridos,
prometemos lutar mais que tudo.

Estribilho

Juntos marchemos
Numa jornada sem igual:
Juntos sonhemos
Uma vida triunfal:
Realizemos
Um porvir encantador
Pelo brilho do Rio Branco
Com ternura e com valor!
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II

Nossa luta são livros, cadernos,
Aplicados com muita atenção,
Prometemos a Deus Todo Eterno
Ser honestos com dedicação:

III

 Cidadãos conscientes, afáveis,
 Filhos desta escola vibrante,
 Prometemos ações inefáveis
 De conduta honrada e brilhante!
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CONCLUSÃO

O Colégio Estadual Rio Branco (CERB) é um tradi-
cional estabelecimento de ensino público paranaense, loca-
lizado no bairro Batel, na cidade de Curitiba, uma institui-
ção vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Apesar 
dos seus 75 anos, é um colégio que sempre manteve uma 
educação de qualidade. Em sua estrutura arquitetônica 
houve reformas pelos seus diretores a fim de primar por um 
bom funcionamento. 

Infelizmente a inadequação do currículo à realidade 
contemporânea e à própria vida dos estudantes, combinada 
com professores malformados e pouco estimulados, trans-
forma o ensino estadual em um ritual burocrático e vazio 
de conteúdo, poucos têm interesse e motivação em seguir. 

Não existem soluções simples para este problema, que 
depende da situação dos professores, da qualidade da edu-
cação recebida pelos estudantes nos anos anteriores, dos re-
cursos físicos e pedagógicos de que as escolas dispõem e o 
comprometimento das diferentes esferas do governo visando 
à melhoria da formação inicial e continuada dos docentes, 
fundamental para o engrandecimento da educação.
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 É importante frisar que a educação está presente em 
todas as nossas ações. Os alunos não dependem somente 
de um professor para aprender, eles aprendem com suas 
relações e interações com o meio no qual estão inseridos. 
Nosso colégio faz parte desse meio e continuará bem-suce-
dido, com excelentes professores, diretores empenhados em 
melhorar cada vez mais o espaço físico e pedagógico, fazen-
do do colégio um ambiente acolhedor para os docentes e 
discentes. 

Não há intenção de criticar propostas pedagógicas e sim 
mostrar como as grandes transformações educacionais inter-
feriram nas escolas estaduais paranaenses, incluindo o Co-
légio Estadual Rio Branco, principalmente após a primeira 
reforma educacional. Seu ensino sempre teve como meta 
trabalhar a educação voltada para a apropriação democrá-
tica do saber que emancipa, pela valorização do professor 
e do aluno, por meio da liberdade consciente e crítica, ba-
seada no respeito mútuo, numa escola ativa, cujo centro 
das atenções é o aluno ativo e participativo no processo de 
aprendizagem.

Precisamos ter certeza de que o colégio que temos é 
formador de cidadãos, capazes de participar como agentes 
na construção de uma nova sociedade, mais solidária, de-
mocrática e igualitária.
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