
E.E.B. Castro Alves – Araranguá (SC) 

 

A Escola de Educação Básica Castro Alves pertence à rede estadual de ensino e 

localiza-se a Avenida XV de novembro, 1645, no Centro da cidade de Araranguá/SC. 

Em 1923 a administração municipal e o governo estadual haviam firmado compromisso 

para a criação de um Grupo Escolar que seria construído à rua XV de Novembro, em 

área pertencente ao município. Hobold (1994), afirma que até o ano de 1925, funcionou 

na sede do município a Escola Reunida “Professor David Amaral”, onde as professoras 

Flóscula Queiroz Santos e Eulina Gouveia Marcelino foram diretoras. Posteriormente, o 

Grupo Escolar Castro Alves sucedeu a referida escola.  

O Grupo Escolar Castro Alves foi criado no dia 12 de julho de 1944, por meio 

do Decreto nº 3.014, porém foi inaugurado no dia 11 de agosto de 1945 pelo Interventor 

Federal Nereu Ramos. A escola recebeu as primeiras turmas do Grupo Escolar 

Professor David Amaral, que funcionava onde está localizado o Colégio Estadual de 

Araranguá e ficou conhecido como “grupo velho”, após a inauguração do Grupo 

Escolar Castro Alves. Anexo ao educandário funcionava o Curso Normal Regional 

“Professora Virgínia Borges Coral”, este curso funcionou até 1966. O primeiro diretor 

da escola foi o Sr. Eugênio Marchetti. Anos depois assumiu a direção o Sr. Otávio 

Munir Bacha. (JORNALECO, 1994) 

A Escola de Educação Básica Castro Alves foi autorizada a funcionar pela 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, por meio da publicação no Diário 

Oficial do Estado de Santa Catarina, pelo decreto n. 3.014 do ano de 1945. (E.E.B. 

CASTRO ALVES, [19--]).  

Figura 1: Alunas no pátio da escola no dia07 Setembro de 1951. 

 
Fonte: Acervo E.E.B. Castro Alves. Cópia digitalizada CEMESSC. 
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Antônio Frederico de Castro Alves nasceu no dia 14 de março de 1847, na fazenda 

Cabaceiras, próxima a cidade de Curralinho/BA. Seu pai era o médico Antônio José Alves e 

sua mãe Clélia Brasília da Silva Castro. Castro Alves, como ficou conhecido, teve seis 

irmãos, a saber: José Antônio, Guilherme, João (morreu prematuro), Elisa, Adelaide e 

Amélia. 

Castro Alves, foi um importante poeta brasileiro do século XIX. Por meio dos seus 

versos, expressava sua sensibilidade e contestação com relação a situação dos escravos no 

Brasil. Por escrever poemas sobre a escravidão, ficou conhecido como o “Poeta dos 

Escravos”. Um dos seus poemas mais conhecidos é o “Navio Negreiro”. 

Em 1866, Castro Alves, Rui Barbosa e outros amigos fundam uma sociedade 

abolicionista na cidade de Recife/PE. Além de poesias, também escreveu versos lírico-

amorosos. Em 1871, Castro Alves cursava Direito, porém antes de concluir o curso faleceu 

vítima de tuberculose. 
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