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Primeiros passos de uma investigação 

 

Após o advento da República em 1889, muitos avanços econômicos, políticos e sociais 

vinham acontecendo, tais avanços exigiram desenvolvimento e organização dos setores 

públicos e privados. Foi sendo visado uma sociedade democráticas e moderna, para tanto 

começou-se a pensar nas escolas como meio formador, para transmitir a população um 

conjunto de saberes morais e culturais que se firmava necessário pelo período republicano.  

Visando uma instituição de ensino que diferenciasse das escolas existentes no império 

que careciam de edifícios, matérias e livros didáticos e que tinham seus mobiliários 

totalmente inadequados e pensando na concepção de escola e educação moderna, no Brasil foi 

idealizado em um ensino público e organizado “adotado por países da Europa, como Espanha, 

França, Portugal e Suíça, e pelos Estados Unidos no final do século XIX, que se baseava na 

distribuição homogênea dos alunos, na existência de várias salas de aulas de um maior 

número de professores” (SILVA, 2010, p.27) buscando a construção de uma sociedade letrada 

e que representasse desenvolvimento no país, em vários estado brasileiro começaram a 

acontecer reforma de instrução pública, tendo em vista uma educação publica gratuita e de 

qualidade, com métodos eficazes e materiais necessários.  

 

Nesse sentido, para a recém-instalada república brasileira, a experiência 

inovadora das escolas primárias graduadas – ou grupos escolares, como 

vieram a ser denominados- foi entendida como um investimento que 

contribuiria para a consolidação de uma intencionalidade que procurava, por 

sua vez, esquecer a experiência de Império e apresentar um novo tipo de 

educação que pretendia ser popular e universal (BENCOSTTA, 2015, p. 69).  

  

Em substituição das Escolas de Primeira Letras, criadas no período imperial, em que a 

educação e as aula aconteciam geralmente na casa dos professores, ou em outros lugares 
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insalubres, sem eficiência e condições estruturais, se figurando como obstáculo para o 

desenvolvimento de uma educação civilizadora, nesse contexto surgem os Grupos Escolares 

como lugares apropriados para uma educação formal em que unia em um único espaço várias 

escolar, fazendo que os grupos escolares se tornasse um espaço de ensino adequado de 

educação. Nesse sentido “[...] a instituição escolar toma corpo e força como modelo e forma 

escolar que teria enorme difusão mundial e que se apoiaria no modelo jesuíta anterior” 

(GATTI JÚNIOR, 2007, p. 180-181). Orientado por esse ideário, o primeiro Grupo Escolar 

que surgiu no Brasil, foi o Grupo Escolar Rodrigues Alves no Estado de São Paulo, criado em 

1894, pelo Decreto n. 248 de 26 de julho, após a reforma de Instrução Pública. 

No início do século XX, baseado nos moldes paulistas, que já eram referência, outros 

estados também adotaram o modelo do Grupo Escolar, a exemplo do Paraná, de Minas Gerais 

e Espirito Santo, como também o Rio Grande do Norte, tendo seu primeiro Grupo Escolar 

criando na capital do Estado, em cumprimento da lei n. 249 de 22 de novembro de 1907. Esta 

Lei autorizou a Reforma de Ensino Primário, criando em 1908 o Grupo Escolar Augusto 

Severo, a partir do Decreto n. 174 que autorizou a construção do edifício no Baixo da Ribeira 

em Natal, o Grupo Escolar Augusto Severo passou a ser uma “Escola-Modelo” para os outros 

grupos do estado. 

Com a criação do Primeiro Grupo Escolar do estado, foram surgindo outros grupos. O 

Jornal A República3 de 1911 nos apresentara que estava funcionando “16 Grupos Escolares 

nos municípios de Natal, S. José, Nísia Floresta, Goianinha, Arês, Mossoró, Acari, Serra 

Negra, Caicó, jardim do Seridó, Pau dos Ferros, Martins, Caraúbas, Pedro Velho, Assú e 

Macaíba” (INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1911) dentre eles, os Grupo Escolar Tenente Coronel 

José Correia, criado em 07 de setembro de 1911 no município de Assú, interior do Rio 

Grande do Norte.  

 

Contexto de criação do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia 

 

Assim como todo o Rio Grande do Norte, as primeiras décadas do século XX no 

município de Assú figuram como um importante período de crescimento e desenvolvimento 

politico, social e econômico. Assú é uma cidade em que se localiza a 210 quilômetros de 

Natal, capital do Rio Grande do Norte e que carregam uma importante história, uma terra em 

 
3 Principal meio de Comunicação da época na capital do Rio Grande do Norte. Eram publicadas matérias de 

importantes acontecimentos de todo estado. 
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que a cultura, a poesia e a arte caminham juntas. Assú, assim como as demais localidades do 

Estado do Rio Grande do Norte, apesar de apresentar uma cultura rica, não contava com 

espaços institucionais de ensino adequados, a população em sua maioria era analfabeta e 

“Assim como em outras regiões do país, até então as escolas funcionavam nas residências dos 

professores, ou mestre escola, e eram chamadas de cadeiras isoladas, escolas reunidas ou 

escolas de primeiras letras” (SILVA, 2018). 

Nesse contexto moderno e que vivia a educação norte-rio-grandense, de acordo com 

Silva (2018), na cidade de Assú a ideia de implantação de um Grupo Escolar deu-se a partir 

de 1910, quando o juiz de Direito José Correia de Araújo Furtado, percebeu a necessidade da 

cidade dispor de um local apropriado para a educação e foi por meio de campanhas que ele 

conseguiu um prédio na Rua São Paulo para o funcionamento da instituição de ensino. Diante 

do apresentado, no governo de Alberto Maranhão por meio do Decreto n° 254 de 11 de agosto 

de 1911 é criado na cidade de Assú o Grupo Escolar Denominado Tenente Coronel José 

Correia.  

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, usando as atribuições 

conferidas pelo código de ensino vigente. 

 Decreta:   

Art. 1°- E criado na cidade do Assú um Grupo Escolar denominado “Tenente 

Coronel José Correia”, compreendendo duas escolas elementares, uma para 

cada sexo e uma mista infantil.  

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario. (PALACIO DO 

GOVERNADOR, 1911).  

 

A partir desse decreto, foi inaugurado no dia 07 de setembro de 1911 na cidade de 

Assú o Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, a primeira instituição criada no 

município, esta que mudou todo o contexto educacional da cidade, sendo compreendida como 

um importante espaço em que acontecia uma educação civilizadora, pública e de qualidade.  

Estabelecido o decreto de criação, o grupo escolar foi inaugurando no dia 07 de setembro de 

1911, sendo a data em que se comemorava a independência do Brasil. O Grupo Escolar 

representava grandes avanços, sendo visto como muito brilho pelo povo Assuenses, era uma 

instituição que objetivava construir um povo letrado, civilizado e sua data de criação atesta 

essa proposta de ordem e progresso.  

A inauguração do mais novo espaço educativo de Assú se constituiu em uma brilhante 

festa, sendo matéria de destaque em jornais, a exemplo do jornal A República. O Grupo 

Escolar Tenente Coronel José Correia foi inaugurado junto ao inspetor de ensino, o senhor 

Amphiloquio Câmara, com a presença do Diretor Geral da Instrução Publica. Na solenidade 

também estavam presentes os mestres que seriam empossados como professores da referida 
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instituição, o Professor Luiz Correia Soares de Araújo e as professoras Clara Carlota de Sá 

Leitão e Maria Carolina Caldas Wanderley.  

De acordo com a Ata de inauguração do Grupo, sua seção de inauguração assistida 

pelo Presidente da Intendência Coronel Antônio Sabóia de Sá Leitão, também representante 

do Exmo. Governador do Estado o senhor Alberto Maranhão; pelo juiz de direito, o senhor 

Dr. José Correia de Araújo Furtado; Também estava presente o Coronel Antônio Soares de 

Macedo, representante do Coronel Pedro Soares de Araújo; o vice-presidente do congresso do 

Estado e inspetor, o Capitão Ezequiel Epaminondas da Fonsêca; O delegado escolar, o 

Professor Luiz Correia Soares de Araújo; Palmeiro Filho, representante da República e do 

Coronel Lins Caldas e o senhor Otávio Amorim representante do povo e das famílias 

assuense, da imprensa, da justiça Federal e Estadual  

No início da seção o inspetor e professor Amphiloquio Câmara, discursou sobre a 

Reforma de Instrução Pública, enaltecendo as contribuições do governo do Dr. Alberto 

Maranhão, expôs os erros e prejuízos do antigo sistema de ensino existente, e apresentou as 

novas propostas de ensino a serem ministradas no Grupo Escolar, dando ênfase às três 

espécies de educação, sendo elas física, moral e intelectual que fazia parte da proposta 

pedagógica educacional da nova instituição.  

Seguiu-se com palavra o Coronel Antônio Sabóia de Sá Leitão, que em seu discurso 

representando o Exmo. Governador do Estado, declara inaugurado o Grupo Escolar “Tenente 

Coronel José Correia”, homenageando um dos distintos filho do Assú. Após discursou 

brevemente o Professor Luiz Correia Soares de Araújo em que se comprometeu trabalhar pelo 

progresso do ensino da terra em que ele nasceu. Falaram também as professoras Clara Carlota 

de Sá Leitão e Maria Carolina Caldas Wanderley que prometeram esforços na promoção da 

educação execução dos programas de ensino propostos. Teve concedia a palavra a Carmelita 

de Sá Leitão em que recitou um poema em homenagem a bonita festa do 7 de setembro. 

Ainda o Dr. Joaquim Inácio Filho, promotor público da comarca, representando o 

Capitão Sebastião Cabral de Macêdo que foi o administrador das obras matérias do grupo, fez 

a entrega do espaço a Antônio Sabóia de Sá Leitão. O Professor Luiz Correia Soares de 

Araújo, pediu novamente a fala para apresentar seus votos ao Capitão Sebastião Cabral de 

Macêdo pelos seus serviços prestados a instituição.  

Por fim, falou o juiz de direito Tenente Coronel José Correia agradecendo aos 

conterrâneos pelo auxilio para aquisição do prédio em que estava sendo inaugurado o Grupo 

Escola da sua terra. Finalizou o professor Amphiloquio Câmara agradecendo ao povo 

Assuense pela radiosa festa de inauguração.  
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O Grupo Escolar iniciou-se suas atividades “com a matrícula de 90 alunos: 30 na 

classe infantil, 30 na classe elementar feminina e 30 na classe elementar masculina” (SILVA, 

2016, p. 07), sendo que a professora Maria Carolina Caldas Wanderley também conhecida 

como Sinhazinha Wanderley assume a classe infantil, Clara Carlota de Sá Leitão assume a 

classe feminina e o professor Luiz Correia Soares de Araújo assume a classe masculina.  

 

O patrono Tenente Coronel José Correia 

 

José Correia de Araújo Furtado (1788-1879) nasceu no município de Assú, Filho do 

Capitão Luís Correia de Araújo Furtado e de D. Clara Maria Soares de Araújo, casou em 19 

de janeiro de 1819 com D. Maria Joaquina de Araújo Furtado, havendo tido três filhos: Luiz 

Correia de Araújo Furtado, Clara Maria Soares de Araújo e José Lins de Araújo Furtado. De 

acordo com Lima (2012) José Correia era um homem de poucas letras, mas que possuía muita 

inteligência, conquistando com isso um lugar de destaque politico e social, não somente no 

município onde nasceu, mas em todo o estado. Para conseguir levando destaque juntamente 

com o prestigio da sua família, zelava pelo sentimento de patriotismo e a nobreza do seu 

caráter.   

Figura 1: Tenente Coronel José Correia (Patrono do Grupo Escolar) 

 

Acervo: Escola Estadual Tenente Coronel José Correia  

 

Foi eleito membro da junta de governo provisório, representante do Assú, a 11 de 

novembro de 1822, onde foi designado a pacificar os ânimos do povo que não queria aceitar 

as causas da independência. Sua atuação nesse município foi serena e pacífica sem uso de 

armas, se tornando o responsável pela independência do município de Assú. José Correia 

faleceu em 9 de maio de 1879.  
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Em 1910, o então Juiz de Direito da Comarca do Assú, Coronel José Correia, vendo a 

necessidade de a cidade dispor de um espaço físico para implantar uma instituição 

educacional para o ensino primário de crianças e jovens, encampou uma campanha para 

levantar recursos em prol das instalações de uma escola. Decorridos poucos meses de luta 

adquiriu, com o apoio de fazendeiros, amigos e a participação de influentes senhores da 

comunidade, um prédio para funcionamento da primeira escola pública do município, 

colocando nesta o nome daquele que se tornou patrono do Grupo Escolar o senhor Tenente 

Coronel José Correia. Apesar das semelhanças nos nomes O juiz de Direito José Correia 

Araújo Furtado, Nascido em 1865, apesar de também ter se tornado importante figura politica 

do município de Assú e de ter organizado as campanhas de construção do Grupo Escolar na 

cidade, não ganhou o titulo de patrono no Grupo, sendo que este titulo ficou de privilegio em 

memória ao Tenente Joé Correia acima citado em Biografia.  Em geral aos Grupos Escolares 

eram atribuídos nomes de importantes sujeitos dos quais ocupavam importantes cargos 

públicos, políticos, coronéis ou barões em que em lembrança tornava-se patrono das 

instituições.  

 

Processos educativos no Grupo Escolar 

 

Os Grupos Escolares funcionavam em edifícios que representavam parte dos avanços 

educacionais do início do período republicano. O então Governador José Augusto Bezerra de 

Medeiros aponta em mensagem, o ilustríssimo período histórico em que estava passando a 

educação com a criação dos Grupos no estado e consequentemente com o desenvolvimento e 

crescimento da educação.  

Estamos vivendo uma hora histórica em que a inteligência e o saber 

dominam todos os ramos da atividade social. Agricultura, indústria, 

comercio, todas as profissões reclamam o saber organizado, pois só ele pode 

transmitir aos que têm de viver a vida do presente as qualidades necessárias 

á vitória na imensa concorrência entre todas as forças sociais que é a 

característica da época que passa. Por isso mesmo, todas as nações cultas do 

globo que passa, estão revendo os seus programas de ensino e educação, 

adaptando-as ás condições novas que a humanidade apresenta, convictos de 

que é este o passo inicial e necessário para a fase de melhoria social por que 

todos anseiam (MESSAGENS DOS GOVERNADORES, 1924, p.35). 

 

Nesse contexto de transformação a educação, de certo modo, formava sujeitos aptos ao 

trabalho nos moldes capitalista e participação na vida pública. Os Grupos Escolares, eram os 

espaços apropriados destinados que educação acontecesse, sendo construídos em espaços 

privilegiados, eles em regra, como afirma Bencostta (2015) deveria funcionar em pontos de 
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destaques nas cidades para de tornarem visíveis como um símbolo republicano. A arquitetura 

dessas instituições enaltecia o novo regime se apresentando como uma estrutura ampla de um 

novo espaço educacional, em que unia em um mesmo local várias Escolas Isoladas, 

proporcionando condições de ensino e baixos custos, já que não seria mais preciso pagar os 

alugueis das casas onde abrigavam as Escolas Isoladas. Os novos locais de ensino, eram 

espaços de educação pública formal, de qualidade e que pretendia formar sujeitos que 

obtivessem importantes funções no país, que preparasse para a vida pública e que estes 

adquirissem valores e virtudes civilizatórias, amor pela pátria, práticas morais, respeito e 

outros valores que garantissem a ordem e o progresso do país.  

As mais novas instituições de ensino, em sua maioria possuíam prédio próprio e 

apresentava uma arquitetura ampla, com amplos espaços e com boa higiene, ambiente com 

boa circulação de ar, como portas e janelas, organização e divisão de espaços, salas de aula, 

banheiros, pátios, salas de professores, diretoria, além de possuírem mobília adequada, quadro 

negro, livros e matérias de ensino “Mapas, cartazes, e coleções eram alguns dos objetos 

indicadores necessários á nova orientação pedagógica” (VIDAL, 2002, p. 499).  

No município de Assú, o Grupo Escolar possuía a classe infantil, onde eram ensinados 

os conteúdos de leitura, escrita, língua materna e aritmética, também possuía o ensino 

primário, havia a classes separadas para os meninos e meninas. Podendo-se matricular 

meninos de seis a doze anos e meninas dos seis aos quatorze anos de idade. As matriculas 

nestas instituições, tanto nos municípios, como em todo estado, além de servir para civilizar e 

alfabetizar os sujeitos, também contribuíam como garantia de preservação a saúde, tendo em 

vista que passa se matricular na escola deveria apresentar atentado da idade e esta em dias 

com as vacinações. Para cada classe havia um professor responsável, isso facilitava o trabalho 

do professorado, tendo em vista poder se aprofundar nos conteúdos específicos em que 

lecionava.  

Para desenvolver o ensino, diferente dos antigos métodos de memorização que eram 

utilizados no período imperial, foi pensado em um novo modelo de ensino: O método 

intuitivo, em que permitia que a aprendizagem acontecesse por meio das experiências. O 

Regimento Interno dos Grupos Escolares (1925) apresenta as disciplinas que eram ministradas 

nos Grupos de todo estado, o próprio Regimento nos trás que dentre outros objetivos 

propostos para as disciplinas, os alunos deveriam explorar, pegar, sentir, cheirar, ouvir, 

experimentar, sendo capaz de formar ideias e construir conceitos e saberes, como é o caso da 

disciplina de lições das coisas.  

 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Constante exercício para cultivar os sentidos de; a) Denominação dos 

objetos percebidos, b) seus aspectos gerais, e c) distinguir suas 

peculiaridades.  

Para a vista: Luiz, cores primarias, Distinguir objetos á distância, ler a 

distância. Reconhecer um quadrado ou um circulo incompleto, á distância.  

Para o ouvido: Sons dos objetos, ruídos, notas de músicas e exercícios sobre 

a direção dos sons.  

Para o tato: Superfícies, temperatura, e peso dos objetos.  

Para o paladar: Sabores principais (experiência de uma gota de substancia 

diluída com da água destilada).  

Para o olfato: Perfume das flores, cheiro das plantas, frutas, condimentos e 

substâncias medicinais. (REGIMENTO INTERNOS DOS GRUPOS 

ESCOLARES, 1925, p. 52-53).  

 

Além das disciplinas de leitura, escrita, cálculo e de lições das coisas, acima citada. Os 

Grupos Escolares apresentavam um conjunto de disciplinas que buscava a formação dos 

sujeitos, como História, Geografia, Canto, Desenho, Língua Pátria e moral e civismo. Apesar 

práticas sedimentares que fazia parte do ensino era indispensável à atenção e o silêncio dos 

alunos, concentração na realização dos exercícios, pois a moral e o civismo se faziam como 

instrumentos de formação do caráter das crianças. Haviam algumas práticas que já faziam 

parte dos cotidianos das instituições. 

 

Algumas práticas se sedimentaram com o tempo, construindo um identidade 

peculiar das escolas primárias: o hábito de formação de filas dos alunos 

antes da entrada na sala de aula, o canto do hino nacional, a chamada, o 

registro no caderno do cabeçalho, a cópia da matéria, e dos exercícios 

passados no quadro, a realização do ditado, o ir ao quadro, as respostas em 

coro, as arguições orais, as provas escritas, os prêmios e castigo, a exigência 

do silêncio, da obediência e do respeito ao professor (professoras em sua 

maioria) e aos demais adultos em exercício na escola (SOUZA , 2008, p.53). 

 

Para garantir que tais praticas fossem fielmente cumpridas foi pensado na figura do 

diretor, cargo que até então não existia nas realidades escolares, mas que objetivando 

assegurar que as práticas e ordens do cotidiano dos alunos e professores fossem fielmente 

cumpridas foi idealizado tal cargo, junto aos inspetores de ensino que também faziam visitas 

as instituições educativas afim de observar as práticas que lhes eram apresentadas e em 

relatório apresentava a realidade das instituições, buscando junto ao Departamento de 

Educação4 resolver as questões de lhes incumbia.  

 

Conclusão 

 
4 Criado em 1924 por meio das definições contatadas no art. 1º letra E do decreto n.238 de 30 de junho de 1924, 

visando supervisionar as escolas e seu quadro docente, por meio de regimentos que fiscalizava a moral e os 

método dos educadores. 
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Os Grupos Escolares figuraram como importantes instituições de ensino que 

apregoavam o ideário modernizador proposto pelas iniciativas políticas no período 

republicano, desse modo, suas práticas educativas, bem com sua estrutura arquitetônica 

condiziam com as propostas almejadas pela República. No município de Assú, como em todo 

o Rio Grande do Norte, essas instituições ganharam importante destaque por proporcionar 

condições de ensino e educação para aqueles que visavam melhores condições, em um estado 

em que a maioria da população era analfabeta.  

Após o advento da República a educação passou a ser vista como ponto de destaque, 

por meio dela a modernidade foi ganhando força no estado e no município de Assú. Assim 

como demais Grupos norte-rio-grandenses, o Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia apresenta 

práticas educativas que atendiam todos os preceitos pedagógicos, higiênicos e modernos do 

período, se apresentando aos Assuenses como um grande desenvolvimento para a população 

por proporcionar melhorias no que se refere à educação que ate então era pouco valorizada.  

O Grupo Escolar do município contava com importantes professores que garantiam 

aos alunos matriculados um ensino moderno e de qualidade e que tinham seus ensinamentos 

baseados nas propostas apresentadas no Regimento Interno dos Grupos Escolares. As aulas 

contavam de atividades lúdicas e prazerosas e aulas passeio, mas sem perder o foco 

civilizador proposto pelo período. As salas de aula, por sua vez incluíam figuras, mapas e 

outros materiais que proporcionavam aprendizagens aos discentes.   
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