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Introdução 

A primeira legislação do Império brasileiro referente à Educação Primária é instituída 

em 15 de outubro de 1827 e criava as Escolas de Primeiras Letras nas cidades, vilas e lugares 

mais populosos. Contendo 17 artigos, a lei trata dos ordenados dos professores, considerando 

as circunstancias da população e carestia dos lugares; da aplicação do método de ensino 

mútuo; da instituição do ensino de leitura, escrita, cálculos, gramática da língua nacional e 

doutrina da religião católica; das escolas para meninas que receberiam também o ensino das 

prendas domésticas e da instituição dos mesmos ordenados e gratificações concedidas aos 

professores e professoras (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1827).  

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

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

educação popular reestruturando a normatização do ensino primário e estabelecendo os 

grupos escolares. Esse modelo de escola era visto como a base para a formação de uma nova 

identidade nacional onde as propostas dos republicanos eram colocadas em prática com a 

finalidade de formar um povo em sintonia com os valores de ordem e progresso, propagando 

hábitos de civilidade, urbanidade e patriotismo, entre outros. No campo profissional, os 

grupos escolares também instituem um novo papel para os professores e abrem uma 

perspectiva diferente para a inserção e atuação das mulheres no universo educacional. 

Esse trabalho tem o objetivo de analisar as alterações presentes nas práticas das 

professoras Luiza de França das Chagas Cavalcante, que ministrou aulas numa Escola de 

Primeiras Letras, e Maria Carolina Wanderley Caldas, que atuou no Grupo Escolar Tenente 

Coronel José Correia. Ambas exerceram o magistério na cidade do Assú/RN e apresentaram 

importantes contribuições para a educação dos assuenses em períodos distintos. 

Como referencial teórico, nos apropriamos das reflexões de Saviani (2013) e do 

conceito de ideias pedagógicas. O teórico aponta que “com efeito a palavra ‘pedagogia’ e, 

mais particularmente, o adjetivo ‘pedagógico’ tem marcadamente ressonância metodológica 

denotando o modo de operar, de realizar o ato educativo”. Essa manifestação mais peculiar e 

concreta da educação presente na visão de ideias pedagógicas se caracteriza nas diferenças 
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geográficas, nos conflitos políticos, nos interesses socioeconômicos, entre outros elementos 

que necessitam ser analisados com atenção para compreender a materialidade do processo 

educacional. Dessa forma, esse conceito nos ajuda a entender e analisar as propostas de 

atuação do magistério de professoras nos períodos estudados: Império e Primeira República. 

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.  

 

As Escolas de Primeiras Letras na cidade do Assú e a professora Luiza de França das 

Chagas Cavalcante 

 

Após a Proclamação da Independência do Brasil da Coroa Portuguesa, em 1822, 

inicia-se a tarefa de estruturar o novo país de forma jurídico-administrativa surgindo assim a 

elaboração e a promulgação de uma Constituição. Com a convocação da Assembleia Geral 

Constituinte por Dom Pedro I, em 3 de junho de 1822 e a inauguração e instalação dessa 

Assembleia, em 3 de maio de 1823, o Imperador levantou a necessidade de uma legislação 

especial que tratasse da instrução pública. Contudo, a preocupação inicial com a organização 

educacional nacional foi deixada temporariamente de lado e retomada entre os anos de 1826 

e 1827. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto modesto que se limitava ao ensino 

primário resultando na Lei de 15 de outubro de 1827 que determinava a criação de Escolas 

de Primeiras Letras (SAVIANI, 2013). 

Contendo 17 artigos, essa lei trata de temas diversos que deveriam consolidar o 

projeto de unificação da educação nacional.  Entre esses artigos, destacamos os seguintes: O 

artigo 1° instituía que “Em todas as cidades, villas e logares mais populosos, haverão as 

escolas de primeiras letras que forem necessárias”. O artigo 3° afirmava que “Os Presidentes 

em Conselho, taxarão interinamente os ordenados dos professores, regulando-os de 200$000 

a 500$000 annuaes: com atenção às circumstancias da população e carestia dos logares”. O 

artigo 4° instituía que “As escolas serão de ensino mútuo nas capitães das províncias; e o 

serão também nas cidades, villas e logares populosos delas, em que for possível 

estabelecerem-se”. O artigo 6° afirmava que “Os professores ensinarão a ler, escrever, as 
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quatro operações de arithmetica, prática de quebrados, decimaes e proporções, as noções 

mais geraes de geometria prática, a grammatica da língua nacional”, incluindo “os princípios 

de moral christã e da doutrina da religião catholica e apostólica romana, proporcionados à 

compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História 

do Brazil”. O artigo 11 afirma que “Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais 

populosas, em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento”. 

O artigo 12 orienta que “As Mestras, além do declarado no art. 6°, com exclusão das noções 

de geometria e limitando a instrucção da arithmética só às suas quatro operações, ensinarão 

também as prendas que servem à economia doméstica”. E o artigo 13 instituiu que “As 

Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos Mestres.” (IMPÉRIO 

DO BRAZIL, 1827).  

Para Saviani (2013, p. 126): 

 
Essa primeira lei de educação do Brasil independente não deixava de 
estar em sintonia com o espírito da época. Tratava ela de difundir as 
luzes garantindo, em todos os povoados, o acesso aos rudimentos do 
saber que a modernidade considerava indispensáveis para afastar a 
ignorância. O modesto documento legal aprovado pelo Parlamento 
brasileiro contemplava os elementos que vieram a ser consagrados 
como o conteúdo curricular fundamental da escola primária: leitura, 
escrita, gramática da língua nacional, as quatro operações de 
aritmética, noções de geometria, ainda que tenham ficado de fora as 
noções elementares de ciências naturais e das ciências da sociedade 
(história e geografia). Dada a peculiaridade da nova nação, que ainda 
admitia a Igreja Católica como religião oficial e estava empenhada 
em conciliar as novas ideias com a tradição, entende-se o acréscimo 
dos princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica no 
currículo proposto. 

 

Na província do Rio Grande do Norte, a política para o funcionamento das Escolas de 

Primeiras Letras ocorreu de forma lenta. Na cidade do Assú, a história oficial da educação 

começa com a criação de uma cadeira masculina de primeiras letras no dia 2 de setembro de 

1829, na então Vila Noda da Princesa1. No dia 5 do mesmo mês é criada outra cadeira 

feminina. O exercício efetivo do magistério pós legislação de 1827 ocorreu com o senhor José 

Felix do Espírito Santo. Bezerra (2006, p. 4) observa que essa iniciativa origina “a primeira 

                                                           
1 Em 30 de setembro de 1845, João Carlos Wanderley, Deputado Provincial, deu entrada num projeto para elevar 
a Vila Nova da Princesa à categoria de cidade. O projeto foi aprovado e no dia 16 de outubro de 1845 foi 
sancionada a Lei n° 124, passando a se chamar cidade do Assú.  (SILVEIRA, 1995, grifo nosso). 
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escola, consequentemente o primeiro professor primário da história do Assú. A aludida 

unidade educacional funcionou até o ano de 1843”.  

O exemplo do professor José Felix foi seguido por dona Maria Joaquina Ezequiel da 

Trindade que assumiu em 1834 a 2ª cadeira de Escola de Primeiras Letras da Vila Nova da 

Princesa, criada para o público feminino e que funcionou em sua residência entre os anos de 

1834 e 1843. Dessa forma, ela se tornava a 1ª professora a lecionar na Vila. A partir do 

pioneirismo da professora, as seguintes letradas adotaram procedimento semelhante durante o 

século XIX e início do século XX e exerceram o magistério na cidade contribuindo 

significativamente para a formação primária dos assuenses: Francisca Germina das Chagas 

Cavalcante (1855-1866), Maria Hermenegilda F. Pinto (1870), Josefa Bezerra Cavalcante 

Lopo (1881), Luiza de França das Chagas Cavalcante (1881-1893) e Maria Bezerra da Rocha 

Varella Coelho (1893-1908) (SILVEIRA, 1995, p. 132) (LIMA, 1990, p. 175). 

Dona Luíza de França das Chagas Cavalcante iniciou no magistério como professora 

pública. Depois continuou dando aulas particulares em sua casa e era responsável pela 

inclusão de homens e mulheres de uma condição social mais abastada no mundo das letras. 

Francisco Amorim foi aluno da professora e apresenta relatos das aulas: 

 
Aos oito anos já frequentava a escola particular da professora França 
(Tia França). Levava um tinteiro com tinta preparada em casa com 
anilina, um pedaço de pau tendo uma pena na ponta, amarrada com 
linha e a Carta do ABC. Estes apetrechos eu os conduzia em uma 
caixa de charutos. 
A escola era mista. Como colegas tinha Jorge, meu irmão; Luiz 
Sócrates Filho (hoje residente no Recife); Júlio Soares, poeta e 
musicista já falecido e Nozinho, filho de um fogueteiro cujo destino 
ignoro. Do lado feminino: Anísia Cabral, Maria Galvão de Oliveira, 
Maria Luiza, Elita de Oliveira e outras que não me acodem à 
memória. (AMORIM, 1982, p. 9). 
 

Tendo nascido em 1899 e contando com 8 anos na época das aulas com a Professora 

França, depreendemos que essa recordação de Francisco Amorim refere-se ao ano de 1907, 

quando o Brasil estava vivendo o processo de implantação dos Grupos Escolares. Pela 

descrição conhecemos detalhes do material utilizado nas aulas e os companheiros de sala, que 

não apresentava distinção entre os sexos, além de fortalecer a ideia de que as aulas eram 

particulares. Em outro trecho de seu livro Assú da minha meninice, onde faz relatos 

importantes sobre os tipos e acontecimentos da cidade do Assú, Amorim (1982, p. 13) 
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apresenta outra reminiscência importante sobre as aulas com a professora Luiza de França 

numa crônica intitulada O primeiro e único bolo: 

 
A minha Mestra França tinha ido à Igreja assistir a uma cerimônia 
religiosa. A escola ficou sob o controle dos alunos. Balbúrdia e 
confusão a valer. Em dado momento estabelece-se entre a minha 
pessoa e uma aluna cujo nome não me vem à memória, uma 
divergência a propósito de um tinteiro com anilina verde. Cada qual 
julgava-se o dono. Irritado, joguei a tinta na calçada. Ao chegar a 
Mestra França ficou inteirada da ocorrência, chamou-me e aplicou-
me, com a palmatória, um bolo dado com suavidade, dizendo: 
- Não foi a questão do tinteiro. Foi você ter derramado a tinta na 
calçada, emporcalhando a rua. 

  
 O relato demonstra alguns elementos característicos da educação no período imperial, 

como o fato de por serem aulas ministradas na residência do próprio professor, existia uma 

liberdade na condução das mesmas chegando ao ponto de permitir que os alunos ficassem 

sozinhos em sala sem uma condução ou orientação e a própria indisciplina produzida por esse 

fato. Para Pinheiro (2002, p. 73), o funcionamento das escolas nas casas dos professores 

“acarretava problemas tanto de ordem administrativa quanto de ordem pedagógica” e a 

convivência de alunos e familiares dos professores no mesmo espaço físico “trazia uma série 

de constrangimentos”.  

Outro elemento importante é a permissão dos castigos físicos aplicados pelo mestre 

nos casos da indisciplina citada anteriormente. Mesmo tendo sido um bolo dado com 

suavidade, configurou-se o exercício da autoridade do professor recorrendo, inclusive, aos 

castigos físicos para exercer essa autoridade.2 Sabendo do amor da professora pelo magistério 

e a preocupação com seus alunos nas aulas, Chisquito3 preparou uma vingança, como 

podemos perceber na continuação do relato: 

 
Planejei uma represália. Planejei e cumpri. No dia seguinte não fui à 
aula, isto é, escondi-me em um matagal que ficava em frente à uma 
tosca casinha onde morava o mestre pedreiro Agostinho, lugar que 
hoje é um prédio residencial pertencente a Edmilson Caldas. O ponto 

                                                           
2 A abolição dos castigos físicos, e também dos prêmios, no campo educacional foram tema de um longo 
discurso proferido pelo Barão de Macahubas (Abílio César Borges) no Congresso Pedagógico Internacional 
ocorrido em Buenos Aires no dia 2 de maio de 1882. Em sua tese, o Barão posicionava-se contra os castigos 
físicos e aboliu os prêmios por achá-los inúteis e exercerem uma influência danosa no espírito das crianças. 
Segundo Saviani (2013, p. 147), o Barão observou “que tanto os premiados como os que nenhum prêmio 
recebiam continuavam com o mesmo comportamento e a mesma aplicação nos estudos”, mas com a diferença de 
que os premiados ficavam cada vez mais orgulhosos e vaidosos e os outros desanimavam ou se tornavam piores 
e enfezados pela humilhação que sofriam.  
3 Apelido de Francisco Amorim na infância. 
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escolhido foi para verificar a volta à casa do colega Luiz Sócrates que 
residia onde atualmente é o Hotel Nordeste. Com a sua volta devia ter 
terminado a aula. A velha mãe do pedreiro ao ver-me naquelas 
imediações indagou: 
- Menino, o que é que você anda fazendo? 
Respondi que tinha vindo comprar uns ovos. Na verdade eu estava 
somente a cumprir o horário de aula para punir minha mestra de sua 
repreensão. Eu sabia que ela sofria quando um aluno se magoava com 
ela. 
No dia seguinte compareci normalmente à aula. Não como um 
frustrado, mas como um vitorioso. Mestra França estava mesmo muito 
preocupada com a minha ausência da véspera. 

 
 
  A articulação da punição realizada por Chisquito teve por base a preocupação que 

provocaria na professora França pelo fato de ter faltado à aula um dia após o desgastante caso 

do bolo e foi assertiva. Conhecendo a professora e sabendo a forma como ela se sentia diante 

de alguma mágoa provocada aos seus alunos, o menino planejou a punição com detalhes e ela 

surtiu o efeito desejado de tal forma que retornou a aula no dia seguinte como um vitorioso. 

Fica evidente na história relatada que apesar de ter o direito de exercer sua autoridade em sala 

aplicando o castigo físico, a professora se mostrava dedicada e preocupada com o aprendizado 

e a participação de seus alunos nas aulas. 

Esse momento da história da educação brasileira, marcado por características 

tradicionais, é representado por ideias onde o mestre era o centro do processo educativo por 

ser o portador do conhecimento escolar. De acordo com Magalhães (2004, p. 28) a pedagogia 

tradicional estava centrada “no professor, no agente, de cuja ação esperava uma normatização 

da ação, no plano da instrução, mas também no plano normalizador das práticas, 

comportamentos, saberes e atitudes”. 

Na época em que a professora Luiza de França ensinava na cidade do Assú por meio 

das práticas tradicionais das Escolas de Primeiras Letras do período imperial, o governo 

republicano, implantado no Brasil em 1889, tentava consolidar os Grupos Escolares por todo 

o país como um modelo emergente de modernização da educação primária com novas 

propostas e características pedagógicas, arquitetônicas, metodológicas e profissionais 

totalmente diferentes das vigentes durante o período imperial. Tinham a finalidade de 

substituir as Escolas de Primeiras Letras que funcionavam nas residências dos professores ou 

em outros ambientes insalubres, com métodos e material pedagógico considerados 

ultrapassados e contando, muitas vezes, com professores com pouca formação.   
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Para Saviani (2013, p. 166), um grande entrave que dificultou a consolidação da 

organização das Escolas de Primeiras Letras como uma ideia de sistema nacional de ensino 

com normas e objetivos comuns no Brasil do século XIX encontra-se nas “condições 

materiais precárias decorrentes do insuficiente financiamento do ensino”.   

 

O Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia e a professora Sinhazinha Wanderley 

 

Fazendo parte das mudanças e inovações aplicadas no contexto urbano e nos serviços 

públicos, os Grupos Escolares simbolizavam uma educação pública de qualidade para a 

população e expressava um modelo de pedagogia moderna do ideário republicano, em 

sintonia com as propostas de transformação que circulavam por todo o país.  

No Rio Grande do Norte, o governador Antônio José de Mello e Souza edita, no dia 

22 de novembro de 1907, a Lei n° 249 autorizando a reforma da instrução pública no estado, 

dando ao ensino primário moldes mais amplos e garantindo sua proficuidade. A partir do 

Decreto n°174, de 5 de março de 1908 é criado na cidade de Natal, capital do estado, o 

Grupo Escolar Augusto Severo, tornando-se a primeira instituição que seguia os preceitos 

pedagógicos do ensino republicano instalada no Rio Grande do Norte e serve de Escola-

Modelo para outras instituições construídas no estado. (MOREIRA, 2005). 

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 Correia4, 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. 

As mudanças presentes nos Grupos Escolares apontavam novos comportamentos no 

cotidiano da sala de aula e na atuação dos professores, que se afastavam do direito de 

autonomia didática e do sentimento de propriedade da escola como era tão comum nas 

Escolas de Primeiras Letras. Os processos pedagógicos e didáticos estabelecidos nos grupos 

baseavam-se numa forma relacional inovadora entre professores, alunos e conhecimento.  

                                                           
4 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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Pinheiro (1997, p. 141) identifica que com a aplicação desses novos processos 

inaugurava-se: 

 
uma forma diferente de ensinar que implicava diretamente na relação 
entre alunos e o conhecimento que antes, na maioria das vezes, 
caracterizava-se pelo tédio, pavor ou monotonia. Para aprender era 
preciso, quase sempre, experimentar a dor, o terror, o pavor, o medo 
ou a humilhação. Não aprender significava vivenciar o sentimento de 
fracasso diante das expectativas dos colegas, do professor, da família, 
e, consequentemente, a humilhação. Significava, também, a 
possibilidade de ser punido, na maior parte das vezes, fisicamente. 

 

Assim, a palmatória, principal instrumento de punição adotado no cotidiano das 

Escolas de Primeiras Letras e representação do poder e autoridade do professor, além de uma 

provável segurança que o processo de escolarização seria eficaz, perde seu lugar central e sua 

função disciplinadora. Ao menos legalmente, os castigos físicos dão lugar a uma prática mais 

branda e respeitável entre professores e alunos apresentando uma cumplicidade, respeito e 

afeto nas relações mútuas. De acordo com Faria Filho (2014, p. 166, grifo do autor), nesse 

novo momento da educação primária “elogiava-se a professora que não mais empregando o 

‘bolo’ conseguia conduzir sua turma com energia, carinho e sensibilidade”. 

Em 1911, na primeira turma de docentes do Grupo Escolar Tenente Coronel José 

Correia foram empossados o professor Luiz Correia Soares de Araújo e as professoras Clara 

Carlota de Sá Leitão e Maria Carolina Wanderley Caldas (Sinhazinha Wanderley). 

Aluna de Sinhazinha Wanderley no Grupo Escolar do Assú, Clarice de Sá Leitão 

Soares relembra que a professora “era o protótipo da educadora”, pois dava sempre “aulas 

maravilhosas! Era a escola da vida e a pedagogia do amor” e recorda que “havia na classe 

mapas de linguagem, de matemática, representado por bolinhas, para ensinar a contar”. 

(PINHEIRO, 1997, p. 150). Em sua prática didática, Sinhazinha Wanderley sempre procurou 

desenvolver atividades prazerosas, lúdicas, trabalhando a leitura, a escrita, a literatura, o teatro 

e o canto, dando ao aluno a possibilidade de observar, vivenciar e experimentar o conteúdo. 

(SILVA, 2010).  

Montenegro (1978, p. 71) destaca que além de atuar no campo educacional, 

Sinhazinha Wanderley tornou-se uma musicóloga, escritora e poetisa de grandes méritos “que 

conseguiu perpetuar-se nas músicas que compôs, nos versos que fez. Centenas de meninos e 

de fieis cantam nas escolas e nas igrejas, a sua alma poética e mística, através de hinos 

religiosos e patrióticos, os mais expressivos”.  
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A professora colaborou em jornais no Assú escrevendo textos com temas diversos e 

poesias, como na Revista Paládio (1915) em que publicou os versos Recreio e A nova Escola, 

ou na Revista Atualidades de 1950 onde escrevia textos variados. Seus manuscritos abordam 

temas sentimentalistas, filosóficos, sociológicos e existências.  

O uso da poesia e da literatura durante as aulas era uma prática constante da professora 

Sinhazinha Wanderley no Grupo Escolar Tenente Coronel Jose Correia e estava em 

consonância com o Departamento de Educação que orientava o uso e a declamação de poesias 

e prosas durante as aulas de língua materna. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). De acordo 

com Clarice de Sá Leitão (PINHEIRO, 1997, p. 151), a professora dava poesias e versos aos 

alunos, “muitos dos quais ela própria fazia para aprendermos. Na hora da declamação ela 

chamava cada aluno que tinha que vir a mesa da professora ao lado, e declamar em frente aos 

colegas”.  

Souza (1998, p. 202) afirma que no universo dos Grupos Escolares prezava-se por 

poesias voltadas para as propostas de civilidade do ideário republicano e o professor “deveria 

ter escrupuloso cuidado na escolha dos trechos de poesias, a fim de que não se caísse em 

certos preceitos pouco próprios à elevação de bons sentimentos”.  Assim, entendemos que 

elementos como a poesia não exercem funções neutras no contexto da educação presente nos 

Grupos Escolares. São atividades produzidas mutuamente entre as normas da escola e as 

necessidades da sociedade.  

A própria imagem do professor, mesmo no âmbito social, era importante para 

favorecer um ensino eficiente e perpetuar hábitos ordeiros e de civilidade para os seus alunos. 

Segundo Souza (1998, p. 61), na constituição da profissão docente ele passa “a ser 

responsabilizado pela formação do povo, o elemento reformador da sociedade, o portador de 

uma nobre missão cívica e patriótica”.  Nesse novo universo de profissão docente, era exigida 

uma sólida formação geral por parte dos professores que deveriam demonstrar sabedoria no 

entendimento do mundo, do homem e da sociedade, ser experientes na arte de ensinar e no 

domínio metodológico.  

Os professores dos Grupos Escolares também deveriam apresentar gosto artístico e 

literário, sentimento, expressão e o envolvimento com o canto. E Sinhazinha Wanderley, por 

circular por esses elementos na cidade do Assú, apresentava condições indispensáveis para 

influenciar hábitos dessa natureza em seus alunos, como Rômulo Chaves Wanderley e João 

de Oliveira Fonseca que foram alunos da professora no Grupo Escolar do Assú e se tornaram 
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jornalista e poeta, respectivamente, por influência da convivência com a mesma. (AMORIM, 

1965) (LOPES, 2011).  

Sinhazinha Wanderley também escreveu peças didáticas, incentivando a criação de 

elencos teatrais formados por seus alunos. Entre essas encenações, destaca-se o texto A 

professora de aldeia. Segundo Pinheiro (1997, p. 154), este drama escolar disposto em três 

atos foi ensaiado e apresentado pelos alunos do Grupo Escolar e: 

 
mostra a dinâmica de uma escola da zona rural, daquela época, onde 
uma professora recém-formada, descendente de uma família abastada, 
que passou a ser arrimo de família, expressa seus receios e ansiedades, 
ante a profissão do magistério, no momento em que assume, como 
professora, uma classe.  
 

O talento da professora Sinhazinha Wanderley para os textos teatrais é exaltado por 

Amorim (1972, p. 23-24, grifos do autor). O memorialista registra que no dia 1° de dezembro 

de 1912, quando estava encerrando as atividades escolares: 

 
os alunos levaram à cena, em palco adrede preparado, duas 
composições da talentosa professora Sinhazinha Wanderley, 
denominada ‘A Taba Assú’ e ‘A Reforma da Instrução’, que 
conquistaram francos aplausos, não só pelo bom desempenho dado, 
como pela inteligente elaboração das peças.  
 

De acordo com Pinheiro (1997, p. 158), a peça Taba Assú abordava questões da 

história da cidade do Assú e “retratava de forma heroica a atitude do índio frente aos perigos 

da dominação dos colonizadores”.  

Os temas dos textos escritos pela professora expressam situações cotidianas e 

históricas, permeadas por valores sociais e morais, mostrando que a arte é uma ferramenta 

importante para refletir sobre temas mais amplos até mesmo nos espaços de escolarização. 

Nesse sentido, Veiga (2003, p. 415) afirma que “o belo e o sublime perfilam como novas 

emoções estéticas apresentadas à população e para o seu desenvolvimento a escola é 

chamada”.  

Para Faria Filho (2014, p. 38), nesse momento da história da educação primária 

brasileira “reinventar a escola significava, dentre outras coisas, organizar o ensino, suas 

metodologias e conteúdos; formar, controlar e fiscalizar a professora; adequar espaços e 

tempos ao ensino; repensar a relação com as crianças, famílias e com a própria cidade”. 

 

Conclusão 
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Nesse trabalho, objetivamos analisar as alterações presentes nas práticas das 

professoras de Escolas de Primeiras Letras e dos Grupos Escolares, destacando a atuação da 

professora Luiza de França das Chagas Cavalcante e Maria Carolina Wanderley Caldas 

(Sinhazinha Wanderley). As citadas professoras atuaram no magistério da cidade do Assú/RN 

e são símbolos dos dois períodos analisados. Apesar de destacarmos o magistério da 

professora Luiza de França em 1907, contando quase duas décadas do governo republicano 

instituído no Brasil, em suas aulas a professora se apropriava de métodos e práticas 

considerados tradicionais por expressaram o perfil do mestre-escola do Império. As aulas 

ocorriam em sua própria residência e a professora era vista como o centro do processo 

pedagógico, inclusive, se apropriando de castigos físicos em suas aulas. 

Sinhazinha Wanderley atuou no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, 

inaugurado em 1911, e expressa o novo perfil de profissional do magistério criado no governo 

republicano. Esse perfil estabelece novas interações entre professores e alunos, como a 

implantação de práticas de ensino mais atrativas, despertando o interesse e a participação do 

aluno pelo conteúdo; a afeição e o respeito mútuo; a abolição dos castigos físicos e o próprio 

exemplo e envolvimento do professor com elementos sociais e culturais.  

O levantamento dessas questões é importante porque deixa entrever o conflito 

existente na circulação de novas práticas pedagógicas em detrimento da antiga forma de 

ensinar do mestre-escola. Põe em evidência as mudanças ou os rompimentos com os diversos 

aspectos orientadores da ação dos professores nos dois momentos da história da educação 

primária brasileira destacados em nosso estudo, Império e República, e as ideias pedagógicas 

(SAVIANI, 2013) que circulavam à época: enquanto as professoras das Escolas de Primeiras 

Letras tinham a possibilidade de exercer sua autoridade em sala empregando os castigos 

físicos, ensinavam em espaços pouco adaptados e com recursos considerados ultrapassados 

para as dimensões de ensino-aprendizagem, as professoras dos Grupos Escolares interagiam 

mais afetivamente com os alunos, contavam com um espaço servido de amplas instalações, 

com material e recursos didáticos considerados inovadores e seguiam métodos mais atrativos 

para despertar a atenção dos alunos. 
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