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Introdução 

 

Com a instituição da República no Brasil, em 1889, seus representantes defenderam 

um projeto de reforma social moderna, repensando vários espaços sociais, entre eles, a 

educação popular. Segundo Carvalho (1990), é sob a divisa Ordem e Progresso que a 

República fortalece sua imagem junto à sociedade, com ideias, símbolos e representações 

capazes de atrair a simpatia e a aceitação do povo. Entretanto, o quadro geral de problemas 

das cidades brasileiras era caracterizado por um adensamento populacional num cenário de 

alto grau de insalubridade e pequena oferta de serviços e equipamentos urbanos, além de um 

índice muito alto de analfabetismo. No setor educacional, são realizadas reformas com a 

reestruturação e a normatização do ensino primário com o estabelecimento dos grupos 

escolares. 

Esse modelo educacional tomou forma no Estado de São Paulo a partir de 1894 com a 

criação do Grupo Escolar Escola-Modelo da Luz (MOREIRA, 2005, p. 93) e era constituído 

pela reunião ou agrupamento de três ou mais escolas regidas cada uma por um professor, 

compreendendo cursos infantil, elementar e complementar, sob a direção de um diretor e se 

consolidou em todo o Brasil.  

A dinâmica presente nos grupos escolares tinha a finalidade de apagar a imagem das 

escolas de primeiras letras do Império, que funcionavam geralmente na residência dos 

próprios professores, e reconstruir as novas bases da educação primária nacional. De acordo 

com Vidal (2006, p. 8), esse modelo de educação proposto pelo governo republicano 

organizava a ação docente em torno de séries escolares que correspondiam: 

 
ao ano civil e eram concluídas pela aprovação ou retenção em exame 
final. O ensino seriado e sequencial substituía as classes de alunos 
em diferentes níveis de aprendizagem, sob a autoridade única do 
professor, e era regulado pela introdução da figura do diretor, 
oferecendo organicidade e homogeneidade à escolarização e 
produzindo uma nova hierarquia funcional pública. 
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 Nos grupos escolares que contavam com até cinco turmas, um professor da própria 

instituição escolar também assumiria o cargo de direção. Os grupos que contavam com mais 

de seis turmas teriam como diretor um professor diplomado, mas que não era obrigado a 

assumir aulas. No caso do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, inaugurado na cidade 

do Assú/RN no dia 07 de setembro de 1911, a instituição educativa contou inicialmente com 

três turmas, elementar masculina, elementar feminina e infantil mista, e os primeiros diretores 

assumiram o magistério em sala de aula. 

O objetivo desse trabalho é destacar a presença e o perfil dos professores que também 

atuaram como diretores nas primeiras décadas de funcionamento do Grupo Escolar Tenente 

Coronal José Correia. 

Como referencial teórico, utilizamos o conceito de agentes e sujeitos presente nas 

reflexões de Magalhães (2004). O autor identifica os agentes e sujeitos como gestores, 

docentes, demais funcionários e alunos, personagens envolvidos com as instituições 

educativas e que agem de formas variadas no sentido de atingir seus intentos, demonstrando 

ser necessário inferir propósitos, perspectivas, formas de realização e participação e itinerários 

escolares e extraescolares.  

Como procedimento metodológico, realizamos levantamento documental e 

bibliográfico e a leitura e análise de algumas das referências que estamos utilizando. As 

fontes são livros de escritores que evidenciam o cotidiano da cidade do Assú, trabalhos 

acadêmicos e documentos referentes ao Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia.  

 

Implantação do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia  

 

O primeiro grupo escolar do Rio Grande do Norte foi instalado na cidade de Natal. O 

Grupo Escolar Augusto Severo foi criado pelo Decreto n°174, de 5 de março de 1908, no 

exercício do governo de Antônio José de Souza e Melo (1907- 1908). No ano seguinte foi 

instalada a Reforma da Instrução Pública (Lei n. 284, de 30 de novembro de 1909) na 

perspectiva de estabelecer diretrizes para o sistema de ensino público, no âmbito do ensino 

primário, secundário e normal, sob a responsabilidade do governo estadual. De acordo com o 

Decreto n° 198, de 10 de maio de 1909, o Grupo Escolar Augusto Severo passa a servir de 

Escola-Modelo para outros grupos construídos no estado. (MOREIRA, 2005).  
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Na cidade do Assú, a ideia de implantação de um grupo escolar se deu a partir de 1910 

sob a iniciativa do juiz de Direito José Correia de Araújo Furtado. Diante de uma série de 

sinais de progresso pelos quais a cidade passava no início do século XX, José Correia 

percebeu o quanto era necessário um local apropriado que pudesse oferecer instrução primária 

de qualidade para a população e realizou campanhas comunitárias para levar adiante o 

empreendimento.  

O intendente municipal à época era o coronel Antônio Saboya de Sá Leitão (1908-

1913), e vinha desenvolvendo importantes obras no espaço urbanístico da cidade, como a 

construção da fonte pública, a reforma do edifício da Intendência Municipal e do mercado 

público, ampliação do calçamento das ruas da cidade, instalação da iluminação pública 

movida a querosene, organização da charanga musical e abraçou a ideia da implantação do 

grupo escolar “sendo esse um acontecimento de alto relevo para a cidade, que já necessitava 

de um estabelecimento de ensino à altura do seu desenvolvimento e da sua elevação 

demográfica”. (AMORIM, 1982, p. 44).  

Durante a administração do Governador Alberto Maranhão foi lançado no dia 11 de 

agosto de 1911 o Decreto n° 254 criando “na cidade do Assú um Grupo Escolar denominado 

Tenente Coronel José Correia1, comprehendendo duas escolas elementares, uma para cada 

sexo e uma mista infantil”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1911). Demonstrando o 

envolvimento do povo assuense com os ideais patrióticos que tomavam conta do país à época 

“suas portas foram abertas na data em que se comemorava a Independência do Brasil” 

(BEZERRA, 2006, p. 5), no dia 07 de setembro de 1911. 

Os grupos escolares representam um novo momento das ideias pedagógicas no 

contexto da história da educação brasileira. Todo o processo de escolarização presente nesse 

espaço é pensado com a finalidade de romper com a imagem arcaica e tradicional dos 

modelos e métodos das escolas de primeiras letras do período imperial, que funcionavam nas 

residências dos próprios professores ou em outros lugares inapropriados para o 

desenvolvimento educacional. Os grupos escolares se mostravam como uma instituição 

escolar com traços marcantes, dispondo de grande aparato de inovações pedagógicas e tinham 

                                                           
1 Aos grupos escolares eram atribuídos nomes de homens que ocuparam cargos públicos, senadores, deputados, 
políticos, barões e coronéis, perpetuando a memória dessas autoridades ilustres. 
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a finalidade de construir uma nova identidade nacional e um perfil de povo civilizado e 

letrado formando cidadãos amantes da ordem e do progresso2.  

 

Professores-diretores do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia 

 

As inovações do ensino presentes nos grupos escolares diferenciavam-se das escolas 

de primeiras letras por contar com um corpo de funcionários comprometidos com a qualidade 

da educação que deveriam trabalhar respeitando as orientações estipuladas nos documentos 

reguladores. Souza (1998, p. 62), enfatiza que essas instituições educativas foram 

“responsáveis por uma nova organização do trabalho e pela distribuição interna do poder 

dentro da escola”.  

Magalhães (2004, p. 144), chama a atenção para as relações e hierarquias estabelecidas 

entre os sujeitos e agentes das instituições educativas. Segundo ele: 

 
na área pedagógica e didática, a relação entre professores, alunos e 
funcionários é fundamental (sendo contudo central a relação entre o 
corpo docente e o discente). Na área de direção e gestão, quer os 
alunos quer os professores, enquanto docentes, são secundados ante os 
órgãos de administração, chefia e poder. 
 

Os grupos escolares favoreceram uma nova maneira do fazer pedagógico e as relações 

entre professores e alunos. Mas, do ponto de vista hierárquico é entronizada a figura do 

diretor, “desconhecida nas escolas primárias durante os anos do Rio Grande do Norte 

imperial” (ARAÚJO, 1979, p. 136), que assumiu a organização central dos processos 

desenvolvidos na escola.  

Segundo o artigo 123° do Decreto n° 239, de 15 de dezembro de 1910 (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1910, p. 135) competia ao diretor dos estabelecimentos de ensino uma série de 

funções: representação oficial nas relações externas; direção geral das cadeiras para regular o 

funcionamento; representar contra funcionários faltosos e aplicar penas regulamentares; velar 

pela conservação e utensílios do prédio; requisitar fornecimento de material e expediente ao 

poder competente; encerrar diariamente o livro de ponto marcando as faltas; organizar no 

último dia de cada mês a folha de pagamento do pessoal, mencionando as faltas e seus 

                                                           
2 De acordo com Pinheiro (2002, p. 162, grifos do autor) “A partir da implantação do regime republicano [...], a 
questão educacional ganhou progressiva centralidade política nos discursos da elite brasileira, chegando, 
inclusive, a dar o ‘tom’ nas campanhas eleitorais. ‘Educar o povo’ passou a constituir uma das metas mais 
importantes a ser alcançada por gestores públicos”. 
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motivos; apresentar relatório anual do movimento da repartição e fazer cumprir as leis do 

ensino e as instruções da Diretoria Geral. 

Além das funções administrativas, o artigo 26° do Decreto n° 239, de 15 de dezembro 

de 1910 (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, p. 122) orientava que “a direção dos grupos 

escolares, até o máximo de cinco escolas, pertence a um dos professores, indicado ao Governo 

pelo Diretor Geral, com Direito á gratificação adicional constante da tabela”. Apenas os 

grupos com mais de seis escolas seriam administrados por um professor diplomado que não 

era obrigado a assumir uma classe. 

Por contar com o mínimo de cinco escolas, ou salas de aula, no Grupo Escolar Tenente 

Coronel José Correia, até a década de 1930, assumiram os cargos de direção os professores 

Luiz Correia Soares de Araújo (1911-1913), João Celso Filho (1913-1918), Antônio Gomes 

da Rocha Fagundes (1919-1922) e Alfredo Simonetti (1923-1930). 

Luiz Correia Soares de Araújo assumiu a cadeira masculina elementar e esteve à frente 

da direção do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia até 1913. Discursando durante a 

sessão de inauguração do grupo escolar, o professor Amphilóquio Câmara parabenizava a 

“família assuense pela aquisição de Luiz Soares para professor do grupo, no qual folgava de 

ver um verdadeiro amante da instrução e que na escola, ele seria um verdadeiro continuador 

da obra do lar”. (A REFORMA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1911). O destaque dado ao 

professor Luiz Soares como diretor e professor do grupo escolar expressa a relação existente 

entre escola e família para que o ensino fosse eficiente e obtivesse resultados satisfatórios.  

Nascido em Assú, Luiz Soares formou-se pela Escola Normal de Natal e foi o orador 

da primeira turma de diplomados da instituição tornando-se “uma notável vocação de 

educador, que se projetou pela vida toda”. (NONATO, 1988, p. 150). Iniciou suas atividades 

no magistério em 1911 no Grupo Escolar Almino Afonso, em Martins, e foi removido no 

mesmo ano para o Assú. Luiz Soares era primo do juiz de direito, José Correia de Araújo 

Furtado, idealizador da construção do grupo escolar no Assú.  Depois de sua atuação no Assú, 

foi designado em 1913 para Natal onde dirigiu por diversos anos o Grupo Escolar Frei 

Miguelinho, a Escola Profissional e colaborou com a fundação e a expansão do escotismo no 

Rio Grande do Norte recebendo a comenda Tapir de Prata, a mais alta insígnia mundial do 

escotismo. 

Em Natal, Luiz Correia Soares de Araújo administrou a Federação Norte-rio-

grandense de Desportos, onde inaugurou o Estádio Juvenal Lamartine, em 1929, e contribuiu 

decisivamente para: 

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

 

 



6 

 

a criação da Policlínica do Alecrim, que hoje tem seu nome, e para a 
criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia e a de Direito de 
Natal. Foi vereador em Natal e presidente da Câmara. Sócio da 
Associação dos Professores e do Instituto Histórico, do Conselho de 
Educação e Cultura, da Academia Potiguar de Letras. (SILVEIRA, 
1995, p. 31).  
 

João Celso Filho cursou o ensino primário na cidade do Assú. Em 1906, partiu para a 

cidade de Maracanã, no Pará, onde submete-se a concurso para Fiscal do Consumo, sendo 

aprovado. Participou da vida intelectual do estado fundando o jornal Hebdomadário de 

Maracanã, com uma brilhante atuação no jornalismo e na poesia a ponto de vencer um 

concurso patrocinado pelo governo estadual com a poesia Terra Bendita, publicada em 1911 

no livro de mesmo nome.  Em 1912, abandona o cargo e retorna ao Assú para assumir funções 

como diretor e professor no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, onde, segundo 

Amorim (1965, p. 67) deixou “traços inapagáveis da sua atuação em proveito da mocidade”. 

Vasconcelos (1977, p. 41) recorda que o professor João Celso Filho também dedicou-se à 

advocacia com “marcante atuação no foro desta e das comarcas circunvizinhas, ganhando 

renome e conceito durante a sua longa militância nos meios forenses do Rio Grande do 

Norte”. 

Alfredo Simonetti nasceu em Natal no dia 24 de outubro de 1900 e formou-se em 

1920 pela Escola Normal de Natal. O professor iniciou no ensino primário no mesmo ano 

quando foi nomeado para o Grupo Escolar Moreira Brandão, na vila de Goianinha, e em 1923 

foi promovido como professor do curso complementar do Grupo Escolar Tenente Coronel 

José Correia. Como diretor, criou uma biblioteca infantil3. Chegando ao Assú moço, casou-se 

com Maria Augusta de Sá Leitão. Ainda atuou como poeta, jornalista, animador cultural e 

escreveu peças de teatro.  

O professor Alfredo Simonetti era sócio do Centro Artístico Operário Assuense, da 

Associação de Professores do Rio Grande do Norte e da Cooperativa dos Funcionários 

Públicos. Na cidade do Assú incentivou a participação dos jovens no escotismo, promoveu 

várias festas escolares e escreveu algumas peças literárias para serem encenadas por seus 

alunos.  

Um dos grandes méritos do professor durante sua passagem pelo grupo escolar do 

Assú foi ter incentivado os alunos do Curso Complementar do Grupo Escolar Tenente 

                                                           
3 O Regimento Interno dos Grupos Escolares (1925) orienta a criação de uma biblioteca nos Grupos Escolares 
com o objetivo de incentivar a cultura dos alunos ou de pessoas estranhas que possam acessá-la com a permissão 
do diretor. 
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Coronel José Correia a criarem o Grêmio Complementarista, associação estudantil que atuou 

por muitos anos no contexto literário e cultural da cidade. Sendo considerado por Wanderley 

(1965, p. 111) “antes de tudo um professor, com breves incursões pela poesia”, dado que por 

toda a sua vida preocupou-se com atividades de ensino, da literatura e da cultura, Alfredo 

Simonetti escreveu versos líricos revelando sentimentos íntimos e alma romântica e 

sonhadora. 

Assíduo colaborador e mantendo um bom relacionamento com a imprensa local, entre 

1923 e 1925 o professor Simonetti atuou como colunista do jornal A Cidade, escrevendo 

sistematicamente artigos e poesias. Estava sempre atencioso no envio de notícias sobre 

eventos e para agradecer as divulgações ou homenagens que recebia, como a da passagem de 

seu aniversário publicada em outubro de 1925 pela direção do jornal A Cidade: 

 
Não podemos olvidar a data feliz do seu natal, pois que o Professor 
Simonetti tem-se revelado um decidido e esforçado amigo desta terra. 
[...] Geralmente acatado e estimado dos seus discípulos, o Professor 
Simonetti, tem sido incansável nessa benemérita cruzada em prol do 
ensino, ora fundando sociedade e criando um jornal para pugnar pelo 
interesse e desenvolvimento da instrução, ora promovendo 
representações teatrais da mais salutar e benéfica moralização, entre 
os seus educandos. (SIMONETTI, 1995, p. 30).   

 
Em matéria do Jornal A Cidade intitulada Educar e publicada em agosto de 1923, o 

professor Alfredo Simonetti refletia sobre a concepção da educação como um grande fator de 

transformação social predominante na época e concebia a figura do professor primário como 

um importante missionário: 

 
Um professor primário é o sacerdote da educação, celebrando a missa 
augusta do dever: a Escola é o templo sagrado onde se dá a 
transubstanciação ditosa, a comunhão excelsa do civismo. 
Fora da Escola há a treva, luta insana das vaidades, da suprema 
escalada do mundo, do império, ao passo que dentro dela a luz se 
expande em todo o seu esplendor, as cores matizam os seus 
firmamentos. 
Todos quanto dela se acercam recebem nos pulmões o ar puro que 
fortifica, que fortalece, contribuindo para a saúde do espírito e saúde 
da alma. 
Instruir educando é o lema da Escola. 
A instrução tornando apto o espírito para a longa viagem da vida, tão 
escabrosa, tão difícil. 
A educação preparando a alma, formando-a por assim, para reagir 
contra os males que a querem empolgar, contra os bacilos virulentos 
do pessimismo destruidor e da inatividade. 
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A juventude de hoje – diz uma ilustre escritora ao enumerar os males 
da civilização – está completamente contaminada de maus exemplos e 
ideias extravagantes. 
Uma menina de agora – acrescenta ela – sabe mais em qualquer 
terreno da vida sentimental que uma senhora de 80 anos. Em sua 
maioria, as rodas de moços revelam uma decrepitude espiritual 
pasmosa, um alheio amanto desolador dos nobres ideais e uma 
amoralidade, quase cinismo de critérios que assusta. São tão sábios! ... 
O rubor dos lábios já é quase um simples “fenômeno phisico” e a 
vergonha está neles agora, infelizmente, quase esgotada. 
Como reagir contra esses males, contra o vírus da degenerência 
social”? 
Só uma palavra nos vem inesperadamente aos lábios, palavra que é 
uma chave mágica abrindo novos horizontes da vida. 
Educar ... Educar!. (PINHEIRO, 1997, p. 143-144). 

 

A fala do Professor Simonetti relacionando o ensino com os ideais de civismo e amor 

à pátria reforçam o projeto pedagógico modernizador do ideário republicano e  relacionam-se 

com a importância dada por Magalhães (2004) para as ações dos agentes e sujeitos que 

participam efetivamente das instituições educativas e agem no sentido de atingir seus intentos, 

demonstrando ser necessário inferir os propósitos, as perspectivas, as formas de realização e 

participação e os itinerários escolares e extraescolares.   

Esse processo de consolidação dos intentos educativos citados por Magalhães (2004) 

encontram expressão na ideia das práticas educativas citadas pelo próprio autor, por meio das 

quais se veiculam crenças, normas, condutas, valores e capacidades apropriadas pelos 

estudantes e mantem uma estrita relação com o contexto sociocultural e político.  

Alfredo Simonetti mudou-se para Mossoró/RN em 1930, passando a atuar como 

professor e diretor da Escola Normal da cidade. Somente em 1935, foi nomeado por concurso 

efetivo para reger as cadeiras de pedagogia e pedologia desse estabelecimento. Ainda em 

1933, assumiu o cargo de inspetor das escolas públicas do Assú, Macau, Areia Branca, 

Mossoró, Augusto Severo (Campo Grande), Santana do Matos e Flores (Florânia). Raimundo 

Nonato, memorialista mossoroense, descreve que o desempenho do professor Alfredo 

Simonetti e sua ação na escola “foi assim, como uma espécie de aticismo de claridade 

fixadora e espontânea, de sensação do respeito à disciplina, de atos enérgicos, de força moral 

e persuasão pessoal que revestiam todas as suas manifestações e atitudes humanas”. 

(SIMONETTI, 1995, p. 31). 

Mesmo tendo ido residir em Mossoró, o professor Simonetti continuou mantendo 

contato com os literatos e educadores da cidade do Assú e à distância colaborava com o 
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jornalismo e a educação da cidade. Logo depois de seu falecimento, ocorrido no dia 23 de 

janeiro de 1939, alguns dos seus ex-alunos e alunas do Grupo Escolar Tenente Coronel José 

Correia fizeram-lhe uma saudosa homenagem manifestando carinho e gratidão pela dedicação 

e o trabalho do professor no contexto educacional e cultural da cidade do Assú. 

No dia 23 de fevereiro de 1939 seus alunos distribuíram uma polianteia4 de pequeno 

formato que trazia na capa o retrato do professor Simonetti e as colaborações de alguns dos 

seus amigos assuenses. Entre os textos desse livreto-homenagem, Amorim (1965, p. 37) 

destaca “honra ao Mérito – de uma amiga - Descansa em Paz, de um assuense – Preces, de 

M.L. – Uma Lágrima e uma Prece, de Palmerio Filho – Calvário, de Antônio Guerra – Duas 

Lágrimas, de C.S.L. – Descansa em Paz, (versos) de Sinhazinha Wanderley”.  A homenagem 

trazia ainda notas biográficas e foi impressa na tipografia do jornal A Cidade. 

 

Conclusão 

Por meio desse trabalho, objetivamos destacar a presença e o perfil dos professores 

que também exerceram funções como diretores nas primeiras décadas de funcionamento do 

Grupo Escolar Tenente Coronal José Correia, na cidade do Assú/RN. A instituição escolar foi 

inaugurada no dia 07 de setembro de 1911 e seguia um padrão de inovação do ensino 

primário instituído pelo governo republicano, visando desvincular a educação republicana da 

educação presente no Império e marcada pelas escolas de primeiras letras. 

Entre as propostas de modernização do ensino nos grupos escolares, destacamos a 

atuação mais efetiva e participava dos professores no universo escolar e evidenciamos a 

presença dos diretores, figura inexistente nas escolas de primeiras letras do período imperial. 

Importante cargo nos grupo escolares, os diretores exerciam funções administrativas no 

sentido de integrar a comunidade escolar e zelar pelo bom funcionamento das instituições 

educativas. Nos grupos que funcionavam com até cinco turmas, a função de diretor também 

estava agregada ao exercício da sala de aula. 

No Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, destacamos o perfil profissional dos 

professores Luiz Correia Soares de Araújo, João Celso Filho e Alfredo Simonetti. Ambos 

assumiram a função de diretores do grupo escolar da cidade e apresentaram importantes 

contribuições nos períodos em que estiveram à frente da instituição, deixando marcas e 

exemplo de comprometimento com a educação. Apesar de não ter nascido na cidade do Assú, 

                                                           
4 Antologia de obras de uma pessoa ilustre, organizada em sua homenagem, ou referente a algum evento notável. 
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Alfredo Simonetti atuou por mais tempo no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia e 

participou ativamente do universo sociocultural da cidade desenvolvendo uma importante 

interação entre a instituição educativa e a comunidade envolvente em que o grupo escolar 

estava inserido. 
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