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Resumo 

 

Com objetivo de contribuir para a historiografia da educação no Brasil, em especial no Rio 

Grande do Norte, este trabalho analisa a presença do professor Luiz Correia Soares de Araújo 

no Grupo Escolar Frei Miguelinho no período compreendido entre 1912 à década de 1967. As 

fontes utilizadas são os documentos encontrados no acervo do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte, no Arquivo Público do Estado, Biblioteca Central Zila 

Mamede e Escola Estadual Padre Miguelinho, e fundamento teórico metodológico em autores 

como Chartier (1990), Vidal (2006) e Morais (2003; 2006). O professor Luiz Soares nasceu 

em Assu em 18 de janeiro de 1888, e iniciou suas atividades logo após se formar na primeira 

turma da Escola Normal de Natal em 1910, no qual foi orador da turma. Exerceu sua função 

docente no Grupo Escolar Almino Afonso em 1911, de Martins, logo após sendo transferido 

para sua terra natal. No bairro do Alecrim, em Natal/RN, realizou sua maior atuação, em 54 

anos de múltiplas atividades no Grupo Escolar Frei Miguelinho. Desde a sua inauguração em 

1913, quando foi nomeado para ser o diretor até o dia de sua morte, Luiz Soares esteve 

presente no mesmo estabelecimento de ensino público, empreendendo atividades educativas 

que proporcionassem aos moradores do bairro e aos alunos matriculados no Grupo uma 

melhor qualidade de vida com ênfase na educação. Lecionava a cadeira de Moral e Civismo e 

criou a Associação de Escoteiros do Alecrim que funcionava, também, no Grupo Escolar Frei 

Miguelinho. Foi presidente da Associação de Professores do Rio Grande do Norte, membro 

do Instituto Histórico e Geográfico do RN, e presidente da Revista Pedagogium. Este estudo 

demonstrou a importância do professor Luiz Soares no Grupo Escolar Frei Miguelinho no 

tocante a sua atuação como professor e diretor. 

 

Palavras-Chave: História da Educação. Grupo Escolar. Luiz Soares. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

With the objective of contributing to the historiography of education in Brazil, especially in 

Rio Grande do Norte, this paper analyzes the presence of the teacher Luiz Correia de Araújo 

Soares in Grupo escolar Frei Miguelinho (School group Frei Miguelinho) in the period from 

1912 to the decade of 1967. The sources used are the documents found in Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte Historical and Geographical Institute of Rio Grande do 

Norte (Historical and Geographical Institute of Rio Grande do Norte) record on State Public 

Archives, Central Library Zila Mamede and State School Padre Miguelinho, methodological 

and theoretical basis from authors as Chartier (1990), Vidal (2006) and Morais (2003; 2006). 

Professor Luiz Soares was born in Assu on January 18, 1888, and began his activities shortly 

after graduating from the first class of Escola Normal de Natal in 1910, where he was the 

class orator. He exercised his teaching function in the Grupo Escolar Almino Afonso in 1911, 

Martins, after being transferred to his homeland. In the neighborhood of Alecrim, Natal / RN 

he made his biggest performance in 54 years of multiple activities in Grupo Escolar Frei 

Miguelinho. Since its opening in 1913, when he was appointed to be the director until the day 

of his decease, Luiz Soares was present in the same establishment of public education, 

undertaking educational activities that would give neighborhood residents and the students 

enrolled a better quality of life with emphasis on education. He taught the subject of Moral 

and Civics and created Associação de Escoteiros do Alecrim (Scouts Association of Alecrim) 

that worked also in the School Group Frei Miguelinho. He was president to Rio Grande do 

Norte Teachers Association (Associação de Professores do Rio Grande do Norte), a member 

of the Historical and Geographical Institute of RN (Instituto Histórico e Geográfico do RN), 

and president of the Magazine Pedagogium. This study demonstrated the importance of the 

teacher Luiz Soares in the School Group Frei Miguelinho with regard to his role as teacher 

and director. 

 

Keywords: School Institutions. History. School Group. 
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1 Apresentação 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a presença do professor Luiz Correa Soares 

de Araújo no Grupo Escolar Frei Miguelinho durante o período de 1912 a 1967. 

Esta pesquisa está vinculada ao Grupo de Pesquisa História da Educação, 

Literatura e Gênero, na linha de pesquisa História da Educação, Práticas Sócio Educativas e 

Usos da Linguagem/PPGED e ao Projeto História da Leitura e da Escrita no Rio Grande do 

Norte (1910-1980)/CNPq. 

Organizamos o trabalho em cinco capítulos. O primeiro sob o título de O 

despertar do interesse pelo objeto de pesquisa, em que descrevemos como se deu o nosso 

encontro com Luiz Correia Soares de Araújo que narra a nossa relação com o objeto de 

pesquisa desde o seu surgimento em nossa vida. Apresenta aspectos da nossa trajetória 

acadêmica, bem como história de vida e pesquisa que se fundiram, levando-nos a ideias para a 

construção desta dissertação. 

O segundo capítulo, intitulado O diálogo com as fontes, em que realizamos uma 

investigação que parte do encontro com as fontes, atenção ao que elas desejavam nos indicar, 

explorando seus respectivos acervos. Este também é o capítulo no qual destacamos os autores 

que dialogaram conosco na construção deste estudo. 

No terceiro capítulo Um homem chamado Luiz, evidenciamos um pouco da sua 

vida antes do ingresso no Grupo Escolar Frei Miguelinho e após seu ingresso como Diretor da 

referida instituição. Colocamos também sua atuação social, suas obras no bairro do Alecrim, 

como também as melhorias ocasionadas. 

No quarto capítulo intitulado Luiz Soares e o Grupo Frei Escolar Miguelinho, 

destacamos a presença do professor como educador e como diretor da instituição. Colocamos 

também sua atuação como docente na cadeira de Moral e Civismo, e seu compromisso com o 

ensinamento e desenvolvimento do caráter dos alunos. 

No quinto e último capítulo O escoteiro Luiz Soares, analisamos a difusão do 

movimento escotista no Rio Grande do Norte, sua importância e papel na educação potiguar. 

Enfatizamos a criação e fundação da Associação de Escoteiros do Alecrim, além das 

atribuições dos escoteiros e suas contribuições para o desenvolvimento dos jovens cidadãos. 

As Considerações finais apresentam uma tentativa de conclusão da escrita deste 

trabalho, evidenciando as impressões que restam acerca do processo formativo. Consideramos 
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a possibilidade de novas pesquisas pela abrangência do tema, a serem desenvolvidas na área 

da História da Educação no Rio Grande do Norte.  
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Reconstruir uma história é sempre buscar um 

passado que já não existe mais: entretanto, 

poderá vir à tona a partir das representações 

feitas através da memória, seja escrita ou 

falada (PINHEIRO, 2003, p. 12). 
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2 O despertar do interesse pelo objeto de pesquisa 

 

Escrever uma história é relatar acontecimentos que foram importantes na jornada 

da vida, caminhos certos ou incertos que foram percorridos até chegar ao momento atual. A 

minha história não é melhor nem pior do que muitas que escutei. Mas como toda história, ela 

é diferente, pois ninguém passa pelo mesmo momento de forma igual, cada indivíduo tem seu 

olhar sobre a história e como a mesma contribuiu para se tornar a pessoa de hoje. 

Já que estamos falando de emoções, vamos começar por aquela que deu início a 

toda minha história acadêmica. A alegria de passar no vestibular da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) é indescritível. Parece que seu coração vai sair pela boca. 

Lembro-me de ter falado que era melhor do que o dia do meu aniversário. O desejo de 

ingressar na academia era enorme, estava ansiosa para conhecer novos mundos. Sim, porque 

para mim, cada lugar e pessoas que conheço é um novo mundo, sempre com coisas boas e 

ruins a serem descobertas. 

No mundo da UFRN não foi diferente. Encontrei novas pessoas, algumas se 

tornaram amigas que levarei para a vida toda, outras nem lembram meu nome. O curso 

escolhido me apresentava muitas oportunidades, novos conhecimentos. Ingressei no curso de 

Pedagogia no ano de 2007, no período da noite. E, no primeiro dia de aula, fiquei encantada 

com o mundo universitário. Os alunos entravam e saiam da sala na hora que queriam, 

lanchavam em sala de aula, além de terem uma autonomia enorme no que diz respeito a sair 

antes do término da aula. Tive que me acostumar com uma nova rotina, além de conhecer 

novos costumes. 

No primeiro período, ainda não conhecia bem as áreas da educação. Pensava que 

estava ali para aprender a ensinar crianças. Mas, ao longo das disciplinas, pude perceber o 

quanto heterogêneo o curso era. No início, cursamos as disciplinas de Fundamentos e aprendi 

um pouco sobre a história da pedagogia e como ela se desenvolveu até os dias atuais. 

Enquanto cursava a disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da 

Educação, estudamos um pouco sobre o campo da História da Educação, como se dava o 

ensino nas civilizações antigas e como surgiram os métodos adotados na época. Esse estudo 

me fez perceber o quanto era profundo o estudo sobre a História da Educação, e me interessou 

o fato de pesquisar o passado para entender o presente. Acredito que foi nessa disciplina que 

meu interesse pela História da Educação começou a ser despertado. 
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No segundo semestre, na disciplina Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem, 

ministrada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais, estudamos a linguagem e suas 

funções, bem como a importância da leitura para o crescimento pessoal e profissional do 

discente. Discutíamos também aspectos relacionados ao conceito de letramento, como a 

leitura e a escrita, importantes elementos para a formação dos alunos. Enfatizávamos as 

muitas facetas do mundo da leitura e da escrita, considerando-os como indissociáveis pelo 

universo da linguagem, revelando assim, uma grande importância para a aprendizagem acerca 

da interação verbal. 

Enquanto cursava essa disciplina, a professora desenvolveu uma atividade na qual 

tínhamos que escrever um texto sobre nossas memórias de leituras, ou seja, como ocorreu a 

minha formação de leitora. Adoramos essa atividade, tendo em vista de que adoro livros e 

nunca tinha parado para pensar sobre como começou meu interesse. Fazer essa reflexão foi 

muito importante para o meu crescimento como pessoa, pois estava conhecendo uma nova 

parte sobre mim mesma, além de perceber como gosto de ler. Cada livro é um aprendizado, 

um lugar novo a ser visitado. Isso me remete ao texto Memórias Clandestinas que, nas 

palavras da autora, 

 

As memórias de leituras, aqui configuradas, afloram evidenciando formas 

diversas de percepção do cotidiano. Porque são memórias, implicam em 

construção, desconstrução, exclusão, inclusão, recuos, avanços, tensão, 

medo de se expor para, finalmente selecionar o que se permite emergir das 

lembranças julgadas perdidas no tempo (MORAIS, 2003, p. 9). 

 

Sendo assim, escrevemos o texto, Meu Mundo Mágico, em que abordava sobre o 

meu primeiro contato com o mundo literário, minhas leituras preferidas. No XX Congresso de 

Iniciação Científica esse texto foi apresentado em forma de pôster e também no XV 

Seminário do Centro de Ciências Sociais Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte com o título de A Magia dos Livros. Colocamos esses títulos porque abordava no texto 

como se iniciou a minha admiração pelo mundo literário e quais foram as leituras mais 

marcantes. E, nesse caso, começou com os contos de fadas até as leituras mais 

contemporâneas, despertando, assim, meu interesse pela História. 

No decorrer do curso, começamos a cursar disciplinas que aguçaram meu 

interesse sobre a História da Educação. Uma delas foi História da Educação Brasileira, em 

que foram estudados os diversos cenários educativos existentes ao longo da história do país, 

desde o período colonial ao republicano, abrangendo o método educacional aplicado pelos 
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jesuítas e o desenvolvimento da educação aqui no Rio Grande do Norte no início do século 

XX. 

Começamos a conhecer mais a Universidade e descobrimos que alguns alunos 

faziam parte de grupos de pesquisas e cresciam na pesquisa. Sendo assim, me inscrevi e 

passei a integrar o Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero como 

Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq, atividade que desenvolvi de 2009 a 2011. A 

experiência foi muito significativa. Comecei a perceber que estava crescendo na academia e 

meus horizontes se expandiram. 

Nesse período, participávamos das reuniões do Grupo de Pesquisa e 

frequentávamos as aulas do Ateliê de Pesquisa Gênero, Educação e Literatura, disciplina 

oferecida pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais para alunos regulares e especiais 

do PPGED/UFRN. Entramos em contato com o referencial teórico-metodológico de autores 

como Chartier (1990), Vidal (2006), Morais (2002), dentre outros autores que estudavam os 

postulados da História Cultural. Nas discussões fomos nos familiarizando com esses autores e 

aprendemos que em pesquisa o importante é a referência do objeto de estudo e sua relação 

com o contexto.  

A exemplo de Morais (2002), que nos apresentava todo um estudo metodológico 

sobre a realização das pesquisas além de caracterização do objeto de estudo. Chartier (1990) 

nos mostrou teorias e aplicações sobre a Nova História Cultural, apresentando uma a nova 

forma de olhar a pesquisa, inserindo além das instituições escolares como objeto, seus 

docentes e cotidianos escolares. Com Vidal (2006) estudamos sobre as pesquisas 

historiográficas das Instituições Escolares, principalmente os Grupos Escolares instalados nos 

estados desde sua criação, dentre outros que contribuíram para o desenvolvimento do estudo 

em questão. Aprendemos bastante acerca da História das Instituições Escolares e o interesse 

pela pesquisa só crescia.  

Segundo Morais (2009), a pesquisa historiográfica e a literatura são fascinantes. A 

partir delas e com elas construímos imagens, frequentamos ambientes inusitados perdidos no 

tempo. E assim, fazemos a lenda. Dessa maneira, esse fascínio concretiza-se diariamente na 

sala 12, situada no Departamento de Educação da UFRN. Dessa forma, as bolsistas de 

Iniciação Científica, os mestrandos, os doutorandos e eu buscamos esse mesmo caminho 

através da base de pesquisa Gênero e Práticas Culturais. 

A Dissertação de Silva (2010) com o título O Grupo Escolar Modelo Augusto 

Severo: história e prática pedagógica (Natal/RN, 1908-1920) muito contribuiu para o nosso 
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interesse sobre as Instituições Escolares e os seus gestores. Essa dissertação tinha o objetivo 

de estudar a prática dos professores que exerceram a docência no Grupo Escolar Modelo, 

contribuindo, dessa maneira, para a pesquisa historiográfica da educação. Percebemos então, 

que a temática de estudo girava em torno das relações de gênero e de práticas culturais, tais 

como a história, a literatura e a educação. Além dessas atividades, participava de outros 

eventos acadêmicos como seminários, encontros e congressos. Eram situações de aprendizado 

e de socialização de pesquisas que ampliavam minha compreensão sobre as pesquisas acerca 

de representações e práticas em momentos históricos diferentes. 

O Projeto do Grupo de Pesquisa intitulado Gênero, Educação e Práticas de 

Leituras/CNPq (MORAIS, 2011), no qual a coordenadora analisava “[...] apropriações 

culturais a partir da segunda metade do século XIX e início do XX, enfoca formas de 

construção cultural das referências identitárias da feminilidade através de suas representações 

na sociedade” (MORAIS, 2011, p. 3). Para aperfeiçoamento do projeto, estudamos as 

instituições escolares e as práticas pedagógicas, enfatizando a participação de seus gestores. 

Com ele, estudávamos a história do livro e edições, sua circulação, maneiras de ser, história 

das disciplinas escolares, com ênfase nos currículos dos cursos de formação, como a Escola 

Normal, história das instituições escolares e a prática pedagógica de professores e escritores 

que contribuíram para a formação de gerações, ao longo do período estudado. 

Dessa maneira, passamos a estudar a história das instituições escolares no Rio 

Grande do Norte durante o início do século XX, sendo esse um período no qual ocorreram 

grandes modificações na educação norte-rio-grandense, como a Reforma da Instrução 

Pública, conhecida como a Reforma Pinto de Abreu, que tinha como objetivo melhorar a 

educação no Estado. A instalação do primeiro Grupo Escolar no Estado, como também a 

reabertura da Escola Normal de Natal, em 1908, desenvolveu uma nova capacitação para os 

educadores. 

Os trabalhos produzidos sobre Grupos Escolares destacam a formação cívica e 

patriótica proporcionada aos cidadãos republicanos através da prática no interior desta 

instituição. Nesse sentido, passei a pesquisar sobre o Grupo Escolar Frei Miguelinho no 

período de 1912 à década de 1920 e o interesse reside no fato desta instituição ter sido a 

segunda escola pública da cidade de Natal, visando à formação letrada norte-rio-grandense.  

Como o estudo sobre as instituições escolares se apresenta bastante pertinente 

para o processo historiográfico do país e, em especial, no Rio Grande do Norte, no XXI 

Congresso de Iniciação Científica/UFRN, apresentamos em forma de pôster o trabalho 
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intitulado A Prática Pedagógica no Grupo Escolar Frei Miguelinho (1912-1920) Natal/RN; 

no II Colóquio Internacional de História, o trabalho, também em forma de pôster, A História 

do Grupo Escolar Frei Miguelinho (1912-1920) Natal/RN. Logo escrevemos um artigo 

Grupo Escolar Frei Miguelinho: Uma História a Ser Contada (1912-1920) Natal/RN, que foi 

apresentado na categoria de comunicação oral no VII Congresso Luso-Brasileiro de História 

da Educação em São Luís/MA. Participar de um evento científico internacional como esse, na 

condição de Bolsista de Iniciação Científica, foi uma experiência enriquecedora. Receber 

contribuições de professores e pesquisadores com maior experiência na área de História da 

Educação no Brasil, bem como de Portugal, foi um aprendizado de grande valia. Tivemos 

acesso às publicações mais recentes a exemplo o trabalho de Andrea Caruso (2010) intitulado 

As trajetórias das educadoras Isabel e Laura Jacobina Lacombe no traço de união: marcas 

cristãs e inovadoras no periódico do Colégio Jacobina (1920/30) que tinha como objetivo 

compreender como Isabel e Laura Jacobina Lacombe, dirigentes do Colégio Jacobina, 

deixaram marcas de seus ideais religiosos nas edições do periódico Traço de União, periódico 

por elas criado com a finalidade primeira de manter o elo entre alunas da instituição de 

ensino. 

Em 1928 foram publicados os discursos da cerimônia de formatura das 

professoras do Colégio Jacobina na íntegra, no periódico Traço de União permitindo assim 

examinar o conteúdo desses discursos, os objetivos da veiculação dos mesmos e as 

representações de mulher e educadora difundidas nesse espaço, principalmente das 

educadoras Isabel e Laura Jacobina Lacombe.  

Após esses estudos, desenvolvemos pesquisas, as quais tinham por finalidade 

analisar a história do Grupo Escolar Frei Miguelinho, buscando compreender de que forma se 

configurava a participação da escola na sociedade do período estudado. O resultado da 

pesquisa foi apresentado como trabalho monográfico ao Curso de Pedagogia, sob o título O 

Grupo Escolar Frei Miguelinho: Uma História a Ser Contada (1912-1920) Natal/RN.  

Contudo, indagações foram surgindo no decorrer da pesquisa, as quais, não 

competia, respondê-las naquele momento. A finalidade era aprofundar a temática a partir da 

constituição de respostas a estes questionamentos. É isso que torna fascinante o trabalho de 

História: a chance de fazer novas perguntas às respostas já dadas e, a partir delas, criando 

constantemente novos passados (LOPES, 1986, p. 58). A continuidade deste trabalho 

colabora com a ideia de abertura de novas discussões propiciadas pelos temas referentes à 

História da Educação. 
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A orientação da professora Maria Arisnete Câmara de Morais e da Banca 

Examinadora do trabalho monográfico, com suas contribuições, refletiram na redefinição do 

objeto de pesquisa. Na busca por aprofundar aquelas inquietações, submetemos nosso projeto 

ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação, a fim de ingressarmos no 

Mestrado e obtivemos êxito. 

Ao longo das pesquisas sobre o Grupo Escolar Frei Miguelinho, uma presença se 

destacou. O diretor, professor Luiz Soares Correia de Araújo, que dedicou 54 anos ao ensino 

no referido Grupo Escolar. Desde a sua criação em 1912 ao ano de sua morte em 1967, 

ensinou naquela instituição. 

De acordo com o Regimento Interno dos Grupos Escolares (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925), só era possível fazer matrículas nas instituições se o aluno apresentasse um 

comprovante que recebeu a referida medicação. O bairro do Alecrim era considerado um 

bairro pobre pela população (SOUZA, 2008) e por isso o professor Luiz Soares ficou 

responsável por encomendar vacinas na cidade de São Paulo e trazê-las para a Capital, 

principalmente para o Alecrim e aplicá-las em seus alunos. 

Desse modo, o objeto em análise que individualizamos é a presença do professor 

Luiz Soares no Grupo Escolar Frei Miguelinho durante o período de 1912 a 1967. O período 

escolhido se justifica por ser o ano de criação do Grupo Escolar Frei Miguelinho, a partir do 

Decreto nº 277 – B de 28 de novembro de 1912, como também o ano da nomeação do 

professor Luiz Soares para ser Diretor da instituição. A data final foi estudada em virtude de 

ser o ano de falecimento do referido professor, além de ter sido o período em que a escola já 

estava consolidada como Instituto Padre Miguelinho. Como o nosso Grupo de Pesquisa está 

sempre em evolução, trabalhamos agora com um novo projeto intitulado História da Leitura e 

da Escrita no Rio Grande do Norte (1910 – 1980)/CNPq. Entre seus objetivos, destacamos o 

que faz referência ao estudo sobre professoras e professores que se destacaram no Estado do 

Rio Grande do Norte, contribuindo para a formação de gerações. 

Na perspectiva da História Cultural, emergem novos objetos no seio das questões 

históricas, dentre estas as modalidades de funcionamento escolar (CHARTIER, 1990). 

Estudar o professor Luiz Soares e sua prática no Grupo Escolar Frei Miguelinho é 

compreender as práticas escolares enquanto dispositivos de transformação material, e de 

outras práticas culturais. 

Ao pesquisar a história institucional do Grupo Escolar Frei Miguelinho, 

pretendemos demonstrar como essa modalidade de escola primária se estabilizou no ensino 
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público elementar potiguar e quais mudanças foram introduzidas. A análise das práticas e 

representações construídas pelos profissionais de educação, especialmente, o professor Luís 

Soares, que ensinaram no grupo escolar em estudo, a partir de 1912 até a década de 1967, se 

constituem como principais objetivos do trabalho desenvolvido. Nesse sentido, 

compactuamos com Nóvoa (1999), ao afirmar que: 

 

O funcionamento interno das escolas, o desenvolvimento do currículo, a 

construção do conhecimento escolar, a organização do cotidiano escolar, as 

vidas e a experiência dos alunos e professores: eis algumas das 

problemáticas que precisam ser estudadas em profundidade (NÓVOA, 1999, 

p. 13). 

 

Na concepção de Chartier (1990, p. 23), as práticas “[...] visam fazer reconhecer 

uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 

simbolicamente um estatuto e uma posição.” Elas dão conta, por assim dizer, das 

representações, em sua “forma simbólica”. 

O historiador alerta para o cuidado quanto à análise dos discursos provenientes 

das fontes das quais construiremos a representação desejada. Tecer modos de aspectos das 

realidades históricas, representações do social de um dado contexto é um desafio. É sim um 

desafio para nós analisarmos a presença do professor Luiz Soares nesse contexto. 

Lembramos das palavras de Duby (1993, p. 61), “[...] cabe ao historiador esta 

mesma função mediadora: comunicar pelo texto escrito o ‘calor’, restituir ‘a própria vida’.” 

Trata-se de entender a vida, os relatos, a narração “[...] como uma teia de relações complexas, 

em que cada indivíduo se encontra inscrito de múltiplas formas, as quais são todas 

culturalmente construídas” (CHARTIER, 1990, p. 83). Pesquisar documentos, especialmente 

os jornais, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, registros da sociedade 

norte-rio-grandense do início do século XX, nos conduziu à atmosfera de Natal no período 

estudado. 

 

O dobrar do sino da antiga matriz de Nossa Senhora da Apresentação, a cada 

hora, reforçava este sentimento de pertencimento a esta cidade na qual o soar 

do templo religioso ditava o tempo e as atividades cotidianas da vida dos 

sujeitos. Esta sensação contribuía para que imagens da sociedade natalense 

fossem formadas em nossa mente, naquelas tranquilas manhãs de janeiro 

(SILVA, 2010, p. 17). 
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Calvino (1993, p. 25) entende “[...] o texto como tecido de palavras, imagens e 

significados, composição de motivos que se respondem.” Isso nos remete a uma citação de 

Silva (2010, p. 24): 

 

Escrever sobre a escolarização no passado é, sobretudo, apresentar nossa 

leitura acerca deste passado. A escrita é, por assim dizer, um ato 

idiossincrático. É uma forma de expressar o prazer da pesquisa por meio da 

escrita do contexto lido, interpretado. É a busca por elevar o passado ao grau 

suntuoso do significante. 

 

Após essa trajetória, chegamos à conclusão de que cada momento vivido foi 

importante para o desenvolvimento da arte de ler. Por isso, afirmamos que as pessoas que 

encontramos e os conhecimentos adquiridos são tesouros que acumulamos durante essa 

jornada. “Porém, o amadurecimento intelectual só se ganha com o tempo e com mais uma 

mala completa de pertences muito caros ao eterno leitor: perseverança, coragem, paciência, 

humildade, desapego às futilidades e muita determinação” (MORAIS, 2003, p. 131).  

Não consideramos o fim dessa etapa como um ponto final na nossa história e sim 

como uma vírgula, pois sempre tem algo a se acrescentar em nossa vida profissional e 

pessoal. Afinal, somos seres em construção. Ainda estamos no início de uma grande trajetória, 

mas termino este capítulo “[...] com a consciência de que somos sujeitos inacabados e, por 

isso, precisamos nos preocupar com a nossa formação” (SILVA, 2007, p. 17). 
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O crescente interesse pela investigação da vida 

cotidiana leva, necessariamente, a busca de novos 

tipos de fontes, capazes de revelar aspectos das 

sociedades passadas pouco explorados nos 

documentos oficiais escritos (GALVÃO, 1996, p. 

102). 
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3 O diálogo com as fontes 

 

A História Cultural abriga diferentes possibilidades de tratamento das fontes, bem 

como propicia uma expansão de objetos historiográficos. Sistemas educativos, o cotidiano de 

seus professores, constituem-se temas de investigação. Nessa perspectiva, a história do 

professor Luiz Soares no Grupo Escolar Frei Miguelinho no período de 1912 a 1967 é um 

objeto de estudo, dado que “[...] as práticas culturais, seus sujeitos e seus produtos” (NUNES; 

CARVALHO, 2005, p. 41), são temas de interesse no âmbito da historiografia da educação. 

Em relação a esse aspecto, afirma Chartier (1990, p. 17): 

 

As representações do mundo social assim, construídas embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão são sempre determinadas 

pelos interesses de grupo que as forjam. Daí para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. 

 

Portanto, para compreender o contexto histórico no qual Luiz Soares exercia suas 

práticas educacionais, utilizamos fontes como livros, revistas, entrevistas publicadas, artigos e 

jornais. Selecionamos fontes que signifiquem algo relacionado à vida deste docente. Nesse 

percurso, buscamos pistas que evidenciem sua vida, suas atividades, a sociedade na qual 

vivia, dentre outros aspectos discutidos ao longo do texto. 

A investigação de novos objetos na pesquisa historiográfica faz menção à 

utilização de fontes que retratem o cotidiano de uma determinada sociedade, não apenas 

empregando o uso de documentos oficiais mas, também, fontes que indiquem vestígios do 

contexto social referente ao período abordado. Desse modo, foram levadas em consideração, 

as formas de viver, de pensar, de sentir, significando a proposição de novos objetos de 

investigação.  

Dada essa ampliação do campo documental, a procura por fontes diferentes das 

utilizadas pelos chamados historiadores tradicionais seria inevitável, o que suscita também 

novas reflexões metodológicas acerca do tempo e de suas múltiplas dimensões. 

As atividades cotidianas, as notícias da época e os espaços de atuação dos 

sujeitos, quando reunidos, constituem um cenário que representa a vida de uma determinada 

sociedade. O cotidiano, que não era visto nos documentos oficiais produzidos pelo Governo, 

passa a ser retratado seja por meio da literatura, das imagens ou da investigação acerca da 

cultura dos indivíduos. 
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Novos objetos são destacados e, junto a estes, novos procedimentos 

metodológicos que os designam como objetos de uma história. Nesta pesquisa, evidenciamos 

a história de Luiz Soares Correia de Araújo no Grupo Escolar Frei Miguelinho no período de 

1912 a 1967. Analisamos suas publicações sobre a educação e a sua prática docente. Nesse 

sentido, analisar os seus escritos significa compreender os mecanismos que ele utilizava para 

desempenhar sua função de educador no Grupo Escolar em questão. 

Os documentos desta pesquisa são provenientes do acervo do Arquivo Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, no qual encontramos as Mensagens dos Governadores, 

registros importantes para a contextualização da educação e da sociedade descrita no presente 

estudo. Na referida instituição de pesquisa, encontramos também o Livro de Honra da 

Diretoria Geral da Instrução Pública, no qual os professores que se destacassem no Estado do 

Rio Grande do Norte eram homenageados. Foram pesquisados os livros de resoluções, bem 

como de inscrição dos Grupos Escolares que nos permitiram compreender os aspectos 

administrativos da educação. 

Outros registros foram encontrados no acervo do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte (IHGRN). Recorremos aos jornais A República e Diário de Natal, do 

período estudado. Conforme apontam Lopes e Galvão (2001), impressos como jornais e 

revistas são utilizados há mais tempo e gozam de maior prestígio na pesquisa historiográfica. 

A análise dos indícios fornecidos pelos materiais pesquisados, a exemplo dos 

jornais que tratavam acerca da vida pública de Luiz Soares, revelam aspectos de seu 

cotidiano. Através dessas publicações, observamos registros de suas atividades na Associação 

dos Escoteiros do Rio Grande do Norte, na direção da revista Pedagogium, revista publicada 

pela Associação dos Professores do Rio Grande do Norte e no Grupo Escolar Frei 

Miguelinho, como também notícias sobre sua vida social.  

Em busca de tais indícios, realizamos também pesquisas em fontes pertencentes 

aos acervos da Biblioteca Central Zila Mamede/UFRN, Biblioteca Setorial do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas/CCSA e do Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura 

e Gênero. Enfim, esses indícios evidenciam a diversidade de fontes e o cuidado para 

considerá-las em suas especificidades, conforme as suas condições de produção. 

Dessa forma, a respeito da diversidade de fontes, compactuamos com o que 

afirma Galvão (1996), a saber: 
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Utilizar diversas fontes sem também considerar que, mais do que simples 

vestígios de uma época, são fruto de certas condições de produção e de 

conservação: são fabricadas tanto pelo passado quanto pelo pesquisador, que 

as coloca em um determinado conjunto de outros discursos e faz dizer o que 

ele, seu método, suas perguntas, o lugar onde se situa para produzir o 

conhecimento histórico, sua escrita, querem que diga (GALVÃO, 1996, p. 

170). 

 

As condições das fontes nem sempre são favoráveis a quem se debruça sobre elas. 

O jornal A República do ano 1912, por exemplo, já está bastante desgastado devido ao 

constante manuseio por parte dos pesquisadores. Mas, mesmo assim, no acervo do IHGRN, 

tivemos acesso a diversas edições desse mesmo jornal, em que encontramos vestígios que dão 

significados ao recorte histórico estudado. 

Sabemos que as fontes em História da Educação permitem o conhecimento total 

ou parcial do universo escolar, dentre as práticas docentes, os processos de escolarização, as 

práticas educativas e ideias pedagógicas. Desse modo, definem, em grande parte, os limites e 

as possibilidades do trabalho do historiador, no conhecimento e configuração de uma 

determinada época. 

 

O trabalho do pesquisador começa quando a partir desse campo já 

produzido, opera novos recortes, alocamentos e redistribuição dos 

documentos a partir das relações que visam estabelecer ‘suas fontes’ e criar a 

configuração de um espaço específico de investigação, a partir de uma 

redefinição epistemológica que inclui o trabalho com os conceitos e o 

tratamento e a interpretação documental (NUNES; CARVALHO, 2005, p. 

33). 

 

As relações instituídas através do cruzamento de fontes corroboram com a 

interpretação do pesquisador quando tornam possível uma representação parcial de um 

contexto. Na pesquisa em História da Educação, conforme aponta Fonseca (2003, p. 53), “os 

valores educacionais de um período histórico são muito instrutivos, já que não só se revelam 

os tipos de pessoas que são aí criadas, como também, os próprios valores daquela cultura.”  

Chartier (1990) assinala que a junção dos indícios, retratados em cada fonte 

investigada, produz uma representação da realidade, uma vez que nenhum texto mantém uma 

relação transparente com a realidade que apreende. Dessa forma, o pesquisador recorre a 

fontes de natureza diferentes que retratem o mundo social por meio de uma representação. 
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Relacionar fontes e teorias, na análise dos documentos ligados ao estudo 

enriquece o sentido que desejamos construir, principalmente, quando esses documentos são 

lidos à luz do cruzamento com outras fontes. Fonseca (2003, p. 66) destaca essa prática como 

um método difícil e exigente, no qual o historiador seria “[...] por excelência, um pesquisador 

de evidências periféricas, aparentemente banais, incertas, porém capazes, se reunidas em uma 

trama lógica, de reconstruir a estrutura e dinâmica de seus objetos.” 

Dessa forma, para a construção da pesquisa, a leitura crítica das fontes junto às 

teorias que norteiam o estudo é o exercício no qual buscamos identificar não só o que dizem 

as palavras, mas o que se diz entre elas. 

Buscamos nos informar sobre o que há nos arquivos e suas lacunas. Realizamos 

uma leitura crítica dos documentos com o intuito de perceber os aspectos que não são tratados 

diretamente. Com o mapeamento das fontes, preparamos terreno para possíveis críticas que 

constituem novos problemas, novos objetos e novas abordagens. Nesse contexto, 

pressupomos inúmeras ações, entre censuras, inclusões, exclusões, partilhas, recusas, desvios, 

empréstimos, aproximações, afastamentos, comentários, associações, recriações, análises e 

sínteses. 

Enfrentamos os mais diversos obstáculos: o da cristalização das matrizes 

interpretativas, o das fontes de pesquisa, o da reconstrução das categorias analíticas, o da sua 

narração. Nesse sentido, a teorização nos auxilia, portanto, não somente a responder aos 

desafios que nos lança o objeto, mas, sobretudo, para interrogar a própria cultura da pesquisa. 

A análise dos documentos produzidos por Luiz Soares nos remete à sua história 

educacional, bem como o espaço no qual ela foi vivida: o Grupo Escolar Frei Miguelinho. 

Para compreendê-la, não tomamos por base as informações que os documentos nos trazem 

isoladamente, mas, os consideramos na relação dialógica com as demais fontes utilizadas 

neste estudo.   

 

A riqueza do diálogo das fontes com as teorias é, portanto, a possibilidade 

de, além de problematizar a ambas, alterar as representações que temos não 

só delas, mas também da própria pesquisa histórica. É evidente que tais 

representações não são apenas criações do espírito, mas produtos da 

mentalidade de uma certa época, de certas categorias sociais e de 

determinados grupos (NUNES; CARVALHO, 2005, p. 37). 

 

Segundo Lopes (1986, p. 20), fazer história é um trabalho que exige um olho no 

presente e outro no que o passado reservou para a realização do trabalho. “Tanto as fontes, 
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quanto a própria história são uma construção, uma representação do passado”. A partir de 

elementos como a teoria que o pesquisador adota para a obtenção de respostas, da 

problematização elaborada e das fontes, o historiador constrói as possíveis respostas para os 

questionamentos que se propôs a responder. 

Para compreender a história de Luiz Soares Correia Araújo, estudamos as fontes 

que dispomos e, a partir da leitura desses materiais, fizemos uma análise que permeou a 

discussão que empreendemos.  

Para a realização da pesquisa, utilizamos, ainda, fontes secundárias, ou seja, as 

constituídas pela produção existente a respeito do tema de estudo. A pesquisa sobre esse 

modelo de instituição primária emerge nos anos 1990 a partir de um movimento de renovação 

dos estudos em História da Educação. Nesse momento, a História das Instituições Educativas 

e da Cultura Escolar é temática de Monografias, Dissertações e Teses no meio acadêmico. A 

obra Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil 

(1893-1971), organizada por Vidal (2006) apresenta um estado da arte acerca dos Grupos 

Escolares no Brasil. 

No artigo O Grupo Escolar Modelo “Augusto Severo” e a Educação da Criança 

(Natal/RN, 1908-1913), as autoras Araújo e Moreira (2006) tratam sobre a concepção de 

educação escolar que permeia a estruturação do Grupo Escolar Augusto Severo, 1908, no 

Estado do Rio Grande do Norte. Essa educação foi idealizada por Francisco Pinto de Abreu, 

diretor da Instrução Pública, no período a conjugar a educação integral ao método intuitivo. 

No Rio Grande do Norte, outras instituições primárias foram objetos de estudos 

acadêmicos. A Tese intitulada Sinhazinha Wanderley: o cotidiano do Assu em prosa e verso 

(1876-1954), de Pinheiro (1997) versa sobre a professora Maria Carolina Wanderley Caldas e 

sua atuação no Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. A instituição primária foi 

instalada em Assú/RN, a partir do Decreto nº 254, de 11 de agosto de 1911. Conforme 

Pinheiro (2003, p. 30), a professora Sinhazinha Wanderley “[...] contribuiu para a formação 

de gerações, através de suas práticas docentes.” 

Outros estudos cercaram a pesquisa sobre prática de professores em instituições 

escolares. A dissertação Do Mestre aos Discípulos: o legado de Nestor dos Santos Lima 

(1910 – 1930) elaborada por Amorim (2007), tinha como objetivo estudar a prática 

pedagógica do professor Nestor dos Santos Lima na Escola Normal de Natal, visando 

compreender de que forma esse intelectual contribuiu para o desenvolvimento do sistema de 
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ensino primário através de seus escritos sobre os princípios e métodos do ensino de leitura e 

escrita, aplicados nos Grupos Escolares do Estado. 

Seguindo a mesma ótica de estudo, o trabalho monográfico de Martins (2011) 

intitulado Stella Vésper Ferreira Gonçalves: educadora e escritora norte-rio-grandense 

(1910-1950), estuda a trajetória da professora, compreendendo como se desenvolvia a 

educação da mulher, os seus significados, atuações, práticas culturais e como isso se 

configurou ao longo da história. 

Ainda destacamos dissertação de Mestrado de Teixeira Neto (2012), com o título 

de Anália Maciel: a educadora, a escola, a cidade. Esse trabalho se preocupou em estabelecer 

uma relação entre a mulher e a sociedade da época, como também traçar um pouco da história 

de vida da educadora e suas contribuições para a educação e para a cidade em que residia. 

E por fim, o trabalho de Silva (2012), intitulado Augusto Tavares de Lyra: a 

República em vários tons, estudou a vida do educador Augusto Tavares de Lyra em todos os 

aspectos, sendo eles, político, social, educacional ou familiar, explorando suas contribuições 

para o Rio Grande do Norte, como também para o resto do país. 

Nesse breve inventário sobre os estudos empreendidos acerca do tema em 

questão, percebemos a relevância da pesquisa sobre a história do professor Luiz Soares no 

Grupo Escolar Frei Miguelinho. O estudo se propõe desvelar o fazer pedagógico no interior 

dessa instituição em Natal, e permite, em parte, a recuperação da história desse modelo de 

organização educativa, contribuindo assim para a disseminação e ampliação da História da 

Educação norte-rio-grandense. 
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O professor Luiz Soares é um profissional que 

muito se recomenda pela inteligência, 

qualidades pedagógicas e assiduidade ao 

trabalho (CÂMARA, 1919, p. 15). 
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Imagem 1 -  Luiz Soares Correia de Araújo (1888-1967) 

 
Fonte: Acervo do IHGRN. 
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4 Um homem chamado Luiz 

 

O professor Luiz Correa Soares de Araújo nasceu em Assú, em 18 de janeiro de 

1888. Filho de Pedro Soares de Araújo, também assuense e neto de portugueses, e de D. Ana 

Senhorinha, sua prima de Serra Negra do Norte, ambos de famílias tradicionais no Estado. 

Na época, a cidade de Assú era a segunda cidade do interior e destacou-se como 

berço da intelectualidade por ser cenário de criação da cadeira de Latim em 1827 (APRN, 

1968), de Francês em 1858, evidenciando o interesse da sociedade pela instrução e pelos 

eventos patrióticos, como a abolição e a independência. 

Diplomou-se pela Escola Normal de Natal, no dia 04 de dezembro de 1910, 

fazendo parte da 1ª turma. A cerimônia de formatura foi realizada no Salão Róseo do Palácio 

do Governo, sob a presidência do Governador Alberto Maranhão. O professor Luiz Soares 

proferiu o seguinte discurso publicado na revista de Ensino em como orador oficial: 

 

Agora que deixamos o seio escolar, onde éramos discípulos, vamos para o 

seio da escola, onde seremos mestres, convém que unamo-nos, fortes e 

coesos, para lucrarmos pela queda do analfabetismo e triunfo do saber, 

rasgando para a juventude o véu da ignorância e desfradando a bandeira 

rutilante da nossa aurora redentora (ARAÚJO, 1920, p. 12). 

 

Nessa citação, encontramos a preocupação com a queda do analfabetismo, já 

destacado em intelectuais no século XIX. Machado de Assis (apud MORAIS, 2003, p. 28) 

afirmava que “A nação não sabe ler. Há 30% dos indivíduos residentes neste país que podem 

ler; desses uns 9% não leem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância.” 

O objetivo das reformas educacionais nos anos iniciais da Proclamação da 

República era educar para a cidadania, para formar uma unidade nacional e para modernizar a 

nação em virtude de que após a Abolição da Escravatura e a implantação do trabalho livre, 

trouxeram a necessidade e a expectativa de modernização da nação nos moldes dos países 

considerados desenvolvidos.  

Sendo assim, o papel atribuído à educação era o de criar uma unidade nacional em 

cada indivíduo para que este fosse mobilizado a trabalhar mais em prol da modernização e 

progresso da nação. 

Nestor dos Santos Lima afirmava que era competência de cada docente incentivar 

em seus alunos o sentimento cívico para que no futuro fosse possível um país mais 
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integralizado com os ideais republicanos fazendo, assim, com que a Nação evoluísse (LIMA, 

1919). 

No caso do Rio Grande do Norte não era diferente dos outros Estados do País, 

segundo destaca Manuel Dantas: “Não sei se noutros Estados, observa-se o mesmo fenômeno, 

mas, no Rio Grande do Norte, a luta contra o analfabetismo vai se tornando tenaz e constante” 

(DANTAS, 1917, p. 1). 

O professor Luiz Soares, como destaca em seu discurso, levantava a bandeira de 

combate ao analfabetismo, igualmente apoiado pelos jornais da época. Além de Luiz Soares, 

outros professores também lutavam contra o analfabetismo e, em maioria, também se 

formaram  na Escola Normal de Natal em 1910. Foram os seguintes: 

 

Luiz Antônio dos Santos Lima, Severino Bezerra de Melo, Manuel Tavares 

Guerreiro, Anfilóquio Carlos Soares Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, José 

Rodrigues Filho, Luiz Correia Soares de Araújo, Ecila Pegado Cortez, Judite 

de Castro Barbosa, Áurea Fernandes Barros, Olda Marinho, Stela Vesper 

Ferreira Gonçalves, Beatriz Cortez, Arcelina Fernandes, Guiomar de França, 

Anita de Oliveira, Francisca Soares da Câmara, Maria Natalia da Fonseca, 

Maria Abigail Mendonça, Maria das Graças Pio, Clara Fagundes, Maria da 

Conceição Fagundes, Maria Julieta de Oliveira, Maria Belém Câmara, Maria 

do Carmo Navarro, Helena Botelho, Josefa Botelho (MORAIS, 2006, p. 75). 

 

Nesse momento, formavam-se vinte e sete alunos, cuja maioria pertencia ao sexo 

feminino: sete homens e vinte mulheres. Nesse contexto, os homens que se empenhavam 

nessa profissão conseguiam exercer cargos mais privilegiados que as mulheres, tais como 

diretores do Departamento de Educação, dos Grupos Escolares, das Escolas Normais, dentre 

outros. 

E, de acordo com o registro de diploma de conclusão da Escola Normal, o diretor 

afirmava que o referido professor estava apto a realizar a função de professor primário como 

também de gerir escolas. Foi formado com louvor e pode gozar de todas as prerrogativas 

legais no Estado. 

Após ser diplomado, o professor Luiz Soares foi nomeado em 20 de março de 

1911 para dirigir o Grupo Escolar Almino Afonso em Martins/RN, sendo transferido, logo 

após, para Assú, onde criou e dirigiu o Grupo Escolar “Tenente Coronel José Correia” em 07 

de setembro de 1911. De acordo com Dantas (1911. p. 14), “Foi uma das maiores festas 

realizadas em Assú, foram suas auxiliares no Grupo Escolar Coronel José Correia, a saudosa e 

inesquecível Sinhazinha Wanderley e Clara de Sá Leitão.” 
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Pinheiro (1997) relata, através de seu trabalho intitulado Sinhazinha Wanderley: o 

cotidiano do Assu em prosa e verso (1876-1954), que em Assú, o modelo escolar denominado 

Grupo Escolar foi criado por ordem do Decreto nº 254, no dia 07 de setembro de 1911, 

durante o governo de Alberto Maranhão, período que iniciava, no Rio Grande do Norte, o 

processo de expansão desse modelo escolar. A data escolhida para a inauguração do grupo 

escolar em Assú está relacionada ao sentimento patriótico que tomava conta da nova 

sociedade brasileira. Tal instituição recebeu o nome de Grupo Escolar Tenente Coronel José 

Correia em homenagem ao juiz de direito Tenente Coronel José Correia, que foi o idealizador 

e um dos principais defensores da implantação dessa instituição de ensino na cidade de Assú, 

considerando que o município era completamente desprovido de estabelecimento educativo 

público, e que o ensino primário era destinado à minoria social. 

 

Com a inauguração, quem assumiu a diretoria foi o professor Luís Correia 

Soares de Araújo, formado pela Escola Normal de Natal. Esse educador 

dirigiu o grupo escolar de Assú até o ano de 1913. Até hoje é considerado 

um dos mestres que mais contribuiu para a educação dos norte-rio-

grandenses (SILVA, 2010, p. 93). 

 

Em 1912, Luiz Soares foi convidado pelo então Governador Alberto Maranhão a 

voltar para Natal com o objetivo de dirigir o Grupo Escolar Frei Miguelinho. Foi nesse local 

que Luiz Soares realizou sua maior atuação na área educacional, permanecendo na mesma 

instituição de ensino até o ano de sua morte. 

É no Alecrim, bairro considerado pobre para a época, que Luiz Soares inicia uma 

vida de práticas sociais na Cidade do Natal para a propagação da educação. Em um artigo 

publicado no jornal A República, na data do dia 07 de abril de 1916, o professor Luiz Soares 

foi descrito da seguinte maneira:  

 

É tão acentuada essa vocação no Sr. Luiz Soares, que, se não fora ele 

professor público, seria fatalmente mestre escola, e como tal reuniria por 

mero prazer crianças da vizinhança, para lhes ensinar o a-b-c com o mesmo 

carinho com que pago pelo Estado, leciona o programa adotado para os 

cursos primários oficiais (MELO, 1916, p. 4). 

 

Desde a criação do Grupo Escolar Frei Miguelinho, em 1912, Luiz Soares foi 

nomeado para ser o Diretor do referido grupo e empreendeu atividades educativas que 
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proporcionavam aos moradores do bairro do Alecrim e aos alunos matriculados uma melhor 

qualidade de vida com ênfase na educação. 

O referido Grupo Escolar serviu como base para a complementação de uma série 

de atividades que moldaram o bairro. Como Instituição Educacional, acaba atingindo todos os 

níveis da educação, incluindo também o ensino de jovens e adultos, que funcionava à noite, a 

Escola de Ensino Técnico e a Escola Profissional do Alecrim, criada em 1922. Com isso, os 

cidadãos tanto do bairro do Alecrim como de outros próximos acabaram por frequentar esse 

espaço educacional, principalmente os mais desassistidos financeiramente. 

O professor Luiz Soares participou de uma forma específica para o bom 

funcionamento do Grupo Escolar, trazendo lições de moral e amor pela pátria, desenvolvendo 

nos alunos a paixão pelo Brasil, como também pelos companheiros de sala. 

O pensamento educacional da época orientava-se no sentido de articular o ensino 

à criação de uma nova cultura nacional, fundamentada nas noções de civismo. Nesse âmbito, 

a educação cívica era entendida não apenas como um meio para se instruir sobre a Pátria e 

seus símbolos, mas para habituar os escolares à prática da moral cívica.  

Segundo o professor Severino Bezerra de Melo (1968, p. 1), em seu discurso na 

Politanéa, o Luiz Soares era um “[...] autêntico professor de moral e de civismo, ele 

admiravelmente em todos os dias e a todas as horas, presava pela palavra e pelo exemplo”. O 

culto cívico era uma das características do referido professor. Todas as quartas-feiras reunia 

os alunos do Grupo Escolar Frei Miguelinho para lhes falar dos deveres para com a sociedade 

e para com a pátria. 

A ação de Luiz Soares para difusão do amor à pátria não ficou restrita às aulas do 

Grupo Escolar Frei Miguelinho. Em 1917, foi pioneiro na difusão do movimento escotista no 

Estado e, ao trazê-lo para Natal, Luiz Soares tinha por meta iniciar a criança e o adolescente 

“[...] no ritual da obediência e da valorização da pátria” (BITTENCOURT, 1990, p. 13). Essa 

valorização da pátria foi feita a partir dos ideais republicanos.  

Conforme aponta Bittencourt (1990, p. 13), “[...] uma das tradições [...] era o do 

sentimento Republicano do povo [...].” 

Ainda no ano de 1917, o professor Luiz Soares esteve à frente da edição da 

Revista de Ensino. A revista tinha o objetivo de publicar orientações sobre a instrução 

educacional a exemplo de como era vista e utilizada a disciplina na escola e a importância do 

culto à pátria pelos alunos. 
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Informava sobre as comemorações acontecidas no Grupo Escolar Frei 

Miguelinho, como também sua participação em festividades públicas, a exemplo do 

Centenário de Frei Miguelinho. O nome dado ao Grupo Escolar é uma homenagem a Miguel 

Joaquim de Almeida Castro, o Frei Miguelinho, considerado herói e mártir do movimento 

republicano de 1817 no estado de Pernambuco, por sugestão do professor Nestor dos Santos 

Lima. 

 

Imagem 2 - Capa da Revista de Ensino (1917) 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

O professor esteve à frente de outras ações que mostraram sua necessidade de 

transformação. Fez parte da criação e instalação da Associação de Professores do Rio Grande 

do Norte (APRN) em 1920, a qual tinha como objetivo a propaganda do ensino leigo e o 

combate ao analfabetismo e, de modo particular, a defesa da classe dos professores, reunindo-

os, solidariamente, numa ação conjunta em prol de seus interesses e da instrução. 
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No jornal A República de 06 de dezembro de 1920, segue o seguinte relato sobre a 

cerimônia de instalação da Associação de Professores, 

 

O salão nobre, deslumbrante de luz, a assistência numerosa, onde figuravam 

os mais elevados representantes do ensino e pessoas de maior destaque na 

sociedade davam a festa em tom de espiritualidade que se acentuou ainda 

mais durante a sessão. O Dr. Antônio de Souza, então governador do Rio 

Grande do Norte, assumindo a presidência da reunião, convidou o Dr. 

Manoel Dantas, diretor da instrução pública e o Professor Nestor Lima, 

diretor da Escola Normal, para tomarem parte da mesa diretora. Dada à 

palavra, discursou o orador oficial o professor Luiz Soares, que já o fora na 

primeira turma de professores que há dez colou grau naquela mesma sala 

(ARAÚJO, 1920, p. 23). 

 

A cerimônia de instalação foi realizada no Salão Nobre do Palácio do Governo e 

teve como orador o professor Luiz Soares, que em seu discurso, publicado na revista 

Pedagogium de 1921, proferiu as seguintes palavras: 

 

É tarefa por demais difícil para mim, que não disponho de recursos oratórios. 

Relutei em aceitá-la, mas tive de ceder ante as alegações, entre outras, de 

que fora eu o orador oficial da primeira turma de professores, muito embora 

representasse isso outro gesto de bondade que eles tiveram comigo. Meus 

senhores: faz hoje justamente dez anos que neste mesmo salão de honra do 

Palácio do Governo nos reunimos, sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. 

Alberto Maranhão, então Governador do Estado, para realizarmos a colação 

de grau à primeira turma de professores primários do Rio Grande do Norte, 

começando para a nossa Terra uma nova fase de esperanças. E não 

deixávamos de ter razões de sobra para vermos se alargarem novos 

horizontes ao futuro do nosso Estado, onde a instrução se vem disseminando 

cada vez mais, marchando na vanguarda com outros mais importantes da 

Federação. Para comemorarmos o primeiro decênio da nossa formatura, o 

meu distinto colega Anfilóquio Câmara teve uma feliz lembrança 

promovendo a fundação da Associação de Professores do Rio Grande do 

Norte, contando desde logo com o auxílio eficaz dos dignos colegas Luiz 

Antônio, Ivo Filho, Gonzaga Galvão, Julia Barbosa e outros que certamente 

virão amparar essa grande ideia que há muito se cultiva com um certo 

entusiasmo no seio da nossa classe e é agora prestigiada pelo benemérito Sr. 

Dr. Antônio de Souza, governador do Estado, em quem enxergamos um dos 

mais belos sustentáculos da instrução em nossa terra.  À Associação de 

Professores está reservada uma grande e importante missão no futuro do Rio 

Grande do Norte, onde se desenvolverá um vasto programa de combate ao 

analfabetismo publicando-se o Boletim Pedagógico. Não resta dúvida, 

senhores, que entre as instituições fundadas em nossa terra, é esta uma das 

mais belas, pois já se vinha sentindo a sua necessidade agora que está 

pregando a união de todas as classes é que o professorado do Rio Grande do 

Norte vem mostrar que não é indiferente a esse movimento, unindo-se nesta 

hora para a luta ingente pela grandeza da terra comum. Como é bom, 

senhores, relembrar nesta festividade, ao repetir as palavras que tive a honra 
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de proferir como orador oficial. E agora eis aqui unidas essas mesmas, após 

uma luta de dez anos em que foram sempre cobertas com o palio verde das 

vossas esperanças, esperanças que nos deram fé, fé que nos fez fortes para 

elevarmos bem alto o nome querido do Rio Grande do Norte. Contemplo 

hoje, desvanecido, a realização das sonhadas esperanças, tomando parte 

nesta reunião de professores primários, verdadeiros sustentáculos das boas 

ideias e para as quais o Dr. Antônio de Souza dedicou estas palavras por 

todo o Estado e ensine a todas as crianças e analfabetos. Assim, meus 

senhores, tenho de terminar a minha missão nesta tribuna com uma saudação 

afetuosa aos mestres que formaram o nosso espírito (ARAÚJO, 1921, p. 

24). 

 

Em 1918 foi lançado o Livro de Honra onde seriam publicados todos os elogios, 

louvores e homenagens aos professores públicos do Rio Grande do Norte. Sobre o professor 

Luiz Soares, foram registrados os seguintes comentários: 

O Diretor Geral da Instrução Pública, Anfilóquio Câmara em 30 de setembro 

1914 no jornal A República, coloca que “[...] o professor Luiz Soares é um profissional que 

muito se recomenda pela inteligência, qualidades pedagógicas e assiduidade no trabalho” 

(CÂMARA, 1912, p. 33). 

E ainda o Governador do Estado em 1916, Ferreira Chaves relatava a dedicação 

que o professor Luiz Soares tem pela propagação do ensino oficial no Estado e seu 

aperfeiçoamento nas atividades realizadas no Grupo Escolar Frei Miguelinho (BOLETIM 

ESCOLAR, 1913, p. 4).  

O Boletim Pedagógico tinha o objetivo de levar aos professores do interior do 

Estado tudo que fosse importante ao ensino, além de tentar fazer uma união da classe de 

professorado, ao prestar serviços de orientação e experiência uns aos outros, em virtude de um 

melhor desenvolvimento do ensino oficial no Estado. 

Ao fazer parte da primeira diretoria da Associação de Professores do Rio Grande 

do Norte como orador, o professor Luiz Soares participou ativamente da criação e fundação 

do Grupo Escolar Antônio de Souza, localizado na Rua Jundiaí, onde funcionava também a 

sede da Associação. 

Em 1920, a diretoria da APRN também criou a revista Pedagogium e determinou 

que sua publicação fosse bimestral. O periódico era um veículo de comunicação entre os 

educadores e educadoras ligados a APRN, com a finalidade de preencher o objetivo e os fins 

da Associação, e deveria ter feição pedagógica. O propósito de informar e doutrinar o 

pensamento pedagógico era recorrente. As produções escritas da revista Pedagogium 

exerceram, entre outros aspectos formativos, a função de orientar o trabalho docente, a fim de 
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transmitir os melhores modos de conduzir o ensino. Essa orientação se deu através de lições 

práticas de conteúdos das diversas disciplinas que compõem os programas escolares. 

 

Imagem 3 - Capa da Revista Pedagogium de 1921 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

Em 02 de outubro de 1932, o professor Luiz Soares propôs que a Associação, por 

intermédio de seu Conselho Diretor, promovesse, o quanto antes, a sindicalização dos 

membros do magistério norte-rio-grandense, de acordo com Lei Federal que regula a matéria. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi composta uma comissão pelos professores, 

Luiz Soares, Olga Barbosa, Manoel Varela, Honório de Farias e Acrísio Freire, para estudar 

os meios práticos de ser efetivada a ideia, redigir o projeto e estatutos e levar o fato ao 

conhecimento do Interventor Federal e do diretor geral do Departamento de Educação, 

solicitando seu apoio. Tal Estatuto implicou na fundação do Sindicato dos Professores, em 08 

de dezembro de 1932. 
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Em 1946 o professor Luiz Soares foi eleito para ser o presidente da APRN pelo 

período de 1946 – 1951. Além da presidência, o referido professor também fez parte do corpo 

redacional da revista Pedagogium e conseguiu a aprovação da Câmara Municipal para a 

concessão gratuita de um terreno para a construção de um Mausoléu no Cemitério Público do 

Alecrim para a última morada dos associados. 

 

Imagem 4 - Capa da Revista Pedagogium, em que aparece o professor Luiz Soares como Diretor  

em abril de 1949 

 
Fonte: Acervo do IHGRN. 
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Imagem 5 - Galeria Cronológica dos ex-presidentes da Associação de Professores  

do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

Observando da esquerda para a direita, encontramos o professor Anfilóquio 

Câmara, o Prof.: Luiz Antônio dos Santos Lima, Prof.: Antônio Fagundes, Prof.: Coutinho, 

Prof.: Alfredo Lira, Prof.: Luiz Soares, Prof.: Paulo Vieira Nobre, Prof.: Geraldo Magela, 

Prof.: João Batista Cabral, Prof.: Acrísio Freire, Prof.ª Almira do Amaral, Prof.ª. Olindina 

Lima, Prof.ª Iracema Brandão e Prof.: Manoel Barbosa de Lucena. Este é, portanto, o quadro 

de ex- presidentes da Associação de Professores do Rio Grande do Norte desde a sua criação 

até 1934. 
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Imagem 6 - Conferência sobre o álcool (A Republica, 1918)

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

No mês de março de 1944 é fundado, no mesmo bairro Alecrim, um Centro de 

Saúde, a “Policlínica do Alecrim”. Ela foi criada em um terreno doado pela Associação dos 

Escoteiros do Alecrim, por intermédio de Luiz Soares, que vai fazer parte do primeiro 

conselho administrativo, como Presidente. Após sua morte, em 1967, ele foi homenageado, 

quando seu nome também passou a ser o nome da policlínica, que se transformou no Hospital 

Luiz Soares. 

No ano de 1945, Luiz Soares participou ativamente da organização e instalação da 

Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal, que mais tarde integrou a Universidade 

Federal do Rio Grande do norte.  

Dentre as pesquisas sobre a atuação de Luiz Soares que foram estudadas para 

fazer parte de construção do nosso estudo, citamos a obra Politanéa: Prof. Luiz Correia 

Soares de Araújo (1968). Esse livro apresenta uma coletânea de textos escritos pelos 

contemporâneos e amigos do professor, promovido pela Associação de Professores, por 

ocasião de sua morte. Em meio às definições que fazem referência ao educador estudado, os 

autores descrevem-no como um professor minucioso e responsável. 

O governador Walfredo Gurgel escrevia na página de apresentação que: “A 

Fundação José Augusto sente-se honrada em homenagear o Professor Luiz Soares de Araújo, 

educador emérito, pai do escotismo a quem muito deve o Estado do Rio Grande do Norte, que 

deve perpetuá-lo.” 
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Imagem 7 - Capa da Politanéa de 1968 

 

Fonte: Acervo de Anderson Tavares de Lyra Silva. 

 

O professor Severino Bezerra de Melo escreveu um capítulo da Politanéa, em que 

relata, desde a época em que ambos frequentavam a Escola Normal de Natal e demonstrou o 

seu grande pesar pela partida do professor. 

 

Tenho que recuar ao ano de 1908, quando nos encontramos participando da 

primeira turma de professores primários da nossa velha Escola Normal. 

Desde esse tempo, até aos seus últimos dias de vida, mantivemos a mais 

cordial e fraterna convivência, podendo, nesse longo espaço, conhecer o 

homem Luiz Soares, as superiores qualidades do seu caráter, o amigo, o 

educador, o batalhador incansável das boas causas de nossa terra, 

principalmente das que falavam mais perto dos humildes e desafortunados 

(MELO, 1968, p. 3). 

 

Para o amigo e companheiro de escotismo, Hélio Galvão descreve o professor 

Luiz Soares em poucas palavras: 
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Prefiro chamá-lo de escoteiro Luiz Soares em vez de Professor Luiz Soares, 

como todos o tratavam. Escoteiro sugere impressões e juventude, de alegria, 

de vitalidade. E Luiz Soares, na irreprimível vocação de servir aos jovens, 

era jovem nos seus oitenta anos (GALVÃO, 1968, p. 11).  

 

Imagem 8 - Luiz Correia Soares de Araújo 

 

Fonte: Acervo da Escola Estadual Padre Miguelinho. 

 

Na visão de Cosme Lemos, o professor Luiz Soares era um universo de 

sentimentos bons, um culto à pátria de jovens corações. Ressalta, em um poema de sua 

autoria, que o referido educador foi seu primeiro professor e que ele foi apresentado a um céu 

com milhões de tesouros (LEMOS, 1968). Vejamos os versos que compõem o poema 

retratando os momentos marcantes de sua vida. 

 

Luiz Correia Soares de Araújo 

Teu nome eu pronuncio como um verso, 

Um decassílabo, sim. Um nome cujo pronunciar 
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Nos traz um universo 

De sentimentos bons. Melhor diria,  

Ele foi entre muitas gerações, a música do amor, a sinfonia, 

O culto à pátria, a jovens corações. 

 

 

Tu foste meu primeiro professor 

E o primeiro a mostrar-me a beleza da terra 

Eu criança, tu moço, no esplendor 

Do mestre, a nos falar na minha serra; 

Na lagoa, na gruta, na Casa de Pedra, 

De lugar a lugar onde a beleza medra. 

Exaltando o meu chão, explicando o meu céu. 

Onde o morrer do dia é uma festa sagrada. 

E eu sentindo no peito aquilo tudo meu, 

Coisas pela dicção do mestre reveladas, 

Que vi até então sem propriamente vê-las. 

 

E tu partiste aqui para Natal,  

No cumprimento da missão de ensino 

Missão marcada em ti como um ideal, 

Que te cantava na alma como um hino, 

Canto de amor à terra nacional, 

Clarinada de fé que enchia o teu destino. 

 

Vinha perto em tropel de glórias e fanfarras, 

O clarão Kaizeriano da primeira guerra. 

O gigante do ódio ia lançar as garras, 

De luta e morte entre as nações da terra. 

Tu não foste formar juvenis batalhões, 

Despertando-lhes na alma a fúria de matar. 

Fostes criar ordenar, reunir, pelotões, 

Sem armas, pela paz, pela fé batalhar. 

 

A mais nobre missão do professor, 

Tu deste à pátria, dentro do escotismo. 

Não só à pátria, a humanidade deste amor. 

Na esplendorosa lei do teu civismo. 

Nas datas nacionais, nas garbosas paradas, 

Entre soldados e armas militares, 

Teus jovens pareciam nações desarmadas 

Entre o domínio e o ódio milenares 

De nações poderosas e agressivas, 

Rindo da livre determinação dos povos, 
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Acreditando só nas forças positivas 

De direitos e leis inteiramente novos. 

Formaste gerações de jovens escoteiros, 

Cumpriste o teu dever, teu ideal, teu sonho; 

Deste ao Brasil perfeitos brasileiros. 

Tu fizeste alegre sem ar enfadonho 

Porque tua alegria era irmã da bondade 

Do teu temperamento. Na tua bandeira, 

Havia um tremular, um vivo ar de verdade, 

A proferir: “Eu sou a terra brasileira”. 

Era assim a bandeira do teu escotismo: 

Um credo do dever, um culto de humanismo. 

 

Nasceste e morreste cristão. 

Católico, apostólico, romano. 

Foste sempre fiel a tua religião 

Amado do Senhor Deus Soberano, 

Certamente estarás com João Maria. 

Perdoa-me a cruel filosofia  

Da dúvida e do terror da morte 

Eu perdi a minha alma de menino 

Mas, professor, ajuda meu destino, 

Entrega a Deus a minha prece forte. 

                                               (LEMOS, 1968, p. 15). 

 

José Machado afirmava que: 

 

Foi um homem tranquilo. Nunca odiou. Seu coração jamais abrigou 

rancores. Era uma criatura feita de amor. Por isso, seus passos e gestos 

foram de amor pela humanidade. Não olhava o homem como máquina. Via-

o à imagem de Deus e irmão de outro homem (MACHADO, 1968, p. 17). 

 

O professor Acrísio Freire, em nome da Associação de Professores, realizou o 

seguinte discurso sobre o homenageado, evocando o seu amor pela família e pela educação: 

 

Ninguém excedia a Luiz Soares no amor que devotava aos seus familiares, 

filho, irmão, esposo e pai de raríssimas virtudes. Na sociedade em que vivia, 

raros se lhe terão equiparado no interesse pelo bem comum e pelo progresso 

da terra. A sua vida era um círculo enfeixando o lar e a escola (FREIRE, 

1968, p. 18). 
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Morreu na manhã de domingo do dia 13 de Agosto de 1967, vítima de um ataque 

cardíaco, havendo o seu corpo ficado exposto à visitação pública no Instituto Padre 

Miguelinho, local onde se realizou também uma missa de corpo presente. Tinha 79 anos de 

idade. 

O professor Luiz Soares deixou dois filhos: o médico Pedro Segundo Soares de 

Araújo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, casado com a Sra. 

Cordélia Salustino Soares e o então acadêmico de Medicina Ivan Soares de Araújo, da 

Universidade de Pernambuco.  

Em um artigo publicado no Boletim Centro Norte Rio-grandense do jornal A 

República, colocou-se que o professor “[...] era um autêntica vocação de educador e que 

registra em sua vida, fato raríssimo no mundo inteiro: dirigiu durante 54 anos consecutivos, o 

mesmo estabelecimento de ensino” (BOLETIM..., 1968, p. 26). 
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A casa do professor Luiz Soares não era 

aquela da Rua Apodi, era aquela outra, do 

Instituto Padre Miguelinho, onde viveu quase 

todas as horas de sua vida, quando passou a 

servir (GALVÃO, 1968, p. 12). 
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Imagem 9 - Grupo Escolar Frei Miguelinho (1914) 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 
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5 Luiz Soares e o Grupo Escolar Frei Miguelinho 

 

Criado a partir do decreto 277-B de 28 de novembro de 1912, na administração do 

Governador Alberto Maranhão, o Grupo Escolar Frei Miguelinho foi o 23º a ser criado no 

Estado. Na capital, foi o segundo a oferecer educação nos moldes do Grupo Escolar Modelo 

Augusto Severo. 

Com a Proclamação da República no Brasil, esse modelo se configurou como 

projeto de educação popular dentro da Reforma da Instrução Pública Primária, funcionando 

com várias escolas no mesmo prédio. 

De acordo com Silva (2010, p. 25), 

 

O surgimento dessas instituições denotava as transformações ocorridas no 

que se refere à estrutura física, sobretudo, marcada pelo aparecimento de 

uma nova organização do ensino no Período Imperial, as Escolas Isoladas, as 

quais não precisavam estar juntas a outras escolas para seu funcionamento.  

 

A instituição Grupo Escolar surgiu no Estado de São Paulo em 1894, criado pelo 

Decreto nº 248, de 26 de julho, durante a segunda fase da Reforma da Instrução Pública 

Paulista. (SILVA, 2010). 

Vidal (2006, p. 50) afirma que, “[...] com essa nova forma de organização de 

ensino surge a necessidade da difusão do acesso da população à leitura e à escrita, exigência 

pretendida pelo Projeto Republicano no Brasil.” 

Para Souza (1998, p. 27), 

 

Um amplo projeto civilizador foi gerado nessa época e nele a educação 

popular foi ressaltada como uma necessidade política e social. A exigência 

da alfabetização para a participação política (eleições diretas), tornava a 

difusão da instrução primária indispensável para a consolidação do regime 

republicano. Além disso, a educação popular passa a ser considerada um 

elemento propulsor, um instrumento importante no projeto de civilização da 

nação brasileira. 

 

Essa instituição educativa estava comprometida com a modernização da sociedade 

brasileira e tinha como fins à universalização da instrução, o combate ao analfabetismo e a 

difusão da escola primária. Ao introduzir o ensino seriado, surgia a tentativa de 

homogeneização dos alunos, criava-se também uma especialização do trabalho do professor 
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ao utilizar o ensino simultâneo, que distribuía de forma coerente as atividades do professor 

por permiti-lo ensinar a vários alunos ao mesmo tempo, considerando que todos estariam 

aptos a estudar os mesmos conteúdos. 

No Rio Grande do Norte, a Reforma do Ensino Primário, idealizada por Pinto de 

Abreu, defendeu a ampliação da educação que seria efetivada pela institucionalização de uma 

rede de Grupos Escolares. Dessa forma, permitiria a um maior número de crianças o exercício 

de uma educação escolar primária seriada e integral.  

A educação se voltava para a produção dos indivíduos que construiriam a 

sociedade republicana. Visto que essa educação era permeada pelos novos valores 

pretendidos, por isso nos Grupos Escolares se tinha educação moral e cívica, tendo em vista a 

formação social do educando, a de cidadão. 

 

Na organização por classe, o Grupo Escolar Augusto Severo era considerado 

de primeira categoria, já que os grupos situados na capital tinham essa 

classificação. De segunda classe eram tidos os das outras cidades. Os grupos 

que funcionavam nas vilas eram de terceira classe e os dos povoados de 

quarta classe. O Grupo Escolar Augusto Severo ocupava a posição de 

instituição modelar para as demais instituições de ensino primário do Estado, 

servia de referência para as outras instituições, uma vez que seus 

Regimentos Internos deviam ser seguidos pelos demais Grupos Escolares 

(SILVA, 2010, p. 75). 

 

A fundação do Grupo Escolar Frei Miguelinho só ocorreu em 21 de abril de 1913, 

no bairro do Alecrim, cinco anos após a criação do Grupo Escolar Augusto Severo, bairro 

esse, que por ordem cronológica, é o quarto bairro a surgir na capital potiguar. Possuía uma 

imensa zona rural que se estendia em torno de seu núcleo tradicional. Sua terra era boa para o 

plantio e seus habitantes eram geralmente descendentes de sertanejos, os quais lhe deram 

preferência em relação a outros lugares mais próximos do centro urbano.  

“As casas do bairro do Alecrim eram pobres, mas todas possuíam um jardim com 

algumas roseiras, craveiros, saudades e outras flores” (SOUZA, 2008, p. 15). Dessa maneira, 

os alunos do grupo eram geralmente filhos de operários, pedreiros, agricultores, dentre outros.  
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Imagem 10 - Decreto de Criação do Grupo Escolar Frei Miguelinho 

 

Fonte: Livro de leis e decretos do RN de 1913-1925. 

 

A direção dos Grupos Escolares, que tivesse mais de cinco escolas, seria exercida 

por um diretor nomeado especialmente para esse fim, sem obrigação de ensinar em classe. 

Sendo assim, o professor Luiz Soares foi nomeado para ser diretor do Grupo Escolar Frei 

Miguelinho e, dessa maneira, permaneceu até o ano de sua morte. 

Como diretor, ele era responsável pela inspeção da escola prezando pelo bom 

funcionamento da mesma, fiscalizava o livro de ponto dos funcionários diariamente, 

requisitava o material de expediente, além de velar pela boa conservação do edifício. 

De acordo com o Regimento Interno dos Grupos Escolares, o diretor tinha a 

obrigação de: 

 

Apresentar ao Diretor Geral do Departamento de Educação, no fim do ano 

letivo, um relatório do movimento didático e administrativo do grupo 

escolar, descriminando a matrícula, a frequência e porcentagens de cada 

escola, por mês, as promoções e exames, as visitas, festas e passeios, e 

descrevendo o estado do material e do prédio a seu cargo, além da indicação 
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das medidas que julgar necessárias ou proveitosas ao ensino graduado (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 35). 

 

O professor Luiz Soares empreendeu atividades educativas no referido Grupo 

Escolar com o objetivo de melhoria da qualidade de vida dos alunos. Por exemplo, a criação 

da Associação Cooperativa e de Mutualidade. Essa Cooperativa foi formada e dirigida pelos 

próprios alunos, sob as vistas do diretor e professores do Grupo Escolar, com a finalidade de 

fornecer material escolar, por bons preços aos educandos associados. 

 

A cooperativa tem ainda o mérito de criar, nas crianças o espírito de 

solidariedade e de cooperação, pois é reunindo os pequenos capitais que elas 

conseguem adquirir artigos escolares em quantidade e mais baratos, para 

atender às suas necessidades (BOLETIM ESCOLAR, 1925 p. 42).  

 

O dinheiro era destinado a compras de fim de ano para aqueles alunos que não 

tinham condições de participar das comemorações natalinas. 

 

O meio que lhe ocorreu não podia ser mais feliz nem mais dignificador do 

que foi criando a Associação Cooperativa e de Mutualidade com o concurso 

dos próprios alunos, a quem por essa forma se dá formosa e fecunda lição de 

solidariedade humana e ao mesmo tempo a noção de economia que não 

temos pequenos e grandes, por isso que, ao lado da Cooperativa funciona 

uma caixa de depósitos onde cada aluno recolhe pequenas quantias 

disponíveis, destinadas à formação de um pecúlio que será entregue no fim 

do ano letivo (MELO, 1917, p. 10). 

 

A Associação também proporcionou assistência jurídica, uma vez que o Dr. 

Moyses e João Soares proviam o registro de nascimento das crianças matriculadas no Grupo 

Escolar Frei Miguelinho e a quem não tivesse, por falta de responsabilidade paterna. 

 

O professor Luiz Soares adquiriu assim, pelo próprio esforço, inteligente e 

profícuo, uma individualidade própria como educador em nosso meio, e 

nestas linhas cumprimos o grato dever de lhe mandarmos o nosso sincero 

parabéns com muitos votos para que tão belo exemplo frutifique, 

estimulando em outros colegas o gosto e o amor por iniciativa desse alcance 

pedagógico, moral e cívico (MELO, 1917, p. 11). 

 



53 
 

A preocupação do Diretor não se destinava apenas a ensinar o ABC, mas sim 

conhecimentos relacionados à moral, caráter e dignidade, além de outros tão prezados pelo 

professor.  

 

Manda a verdade dizer que o professor Luiz Soares não é inteiramente um 

subordinado à burocracia pedagógica. Ele tinha iniciativas próprias, algumas 

das quais tidas por ingênuas, mas outras de real valor e de grande proveito à 

educação intuitiva e cívica das crianças (MELO, 1917, p. 3). 

 

A história dos Grupos Escolares está atrelada à instrução pública no mundo 

contemporâneo. Nota-se essa ligação quando a preocupação em instruir o povo e a organizar 

novos modelos de escolas se tornam urgente no período republicano. Assim, com a 

implantação dos grupos escolares, era necessário que atendessem a esse novo ideal de método 

de ensino, ou seja, novas formas de ensinar a ler, escrever e contar. 

 

O grande segredo, para fixar a atenção das crianças, está em aguçar-lhe a 

curiosidade e satisfazer-lhes o amor de atividade, em temperar o ensino com 

associações que amenizam, e fugir de sobrecarrega-lhes jamais as 

faculdades, tendo-as por demasiado tempo contratadas no mesmo alvo 

(CALKINS, 1950, p. 30-31). 

 

Para efeitos de ordem e disciplina escolar, o professor Luiz Soares e demais 

professores da instituição, empregavam prêmios e castigos, marcados no Regimento Interno 

dos Grupos Escolares. Os professores tomavam notas diárias de comportamento e 

aproveitamento dos alunos. 

As notas de comportamento e aproveitamento diário dos alunos tinham a 

significação numérica seguinte: 1 significava ótima; 2 significava boa; 3 significava sofrível; 

4 significava má e 5 significava péssima. 

 

Para efeito de médias mensais e de notas finais de classificação nas 

promoções e exames, consideravam-se: de 1 a 1,50 significava ótima; de 

1,51 a 2,25 significava boa; de 2,26 a 3 significava sofrível, correspondendo 

respectivamente a distinção, plenamente e simplesmente. A média além de 3 

inabilitava ou reprovava (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 13). 

 

Os alunos deveriam trajar adequadamente o fardamento e deveriam observar os 

preceitos de higiene, inclusive com relação ao próprio fardamento, evitar danos físicos ao 

edifício e objetos escolares e procederem corretamente, tanto nas aulas como fora delas, além 
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de comparecer diariamente a hora marcada para o início dos trabalhos escolares, e em caso de 

falta, trazer uma comunicação da família sobre o motivo da ausência.  

A base da disciplina escolar era a estima e a confiança recíproca entre o professor 

e o aluno. A orientação moral do educando era feita mais ativa do que passivamente. Existiam 

as penalidades e as recompensas de acordo com o grau de infração dos alunos. Sobre as 

penalidades, podemos afirmar que: 

 

Além dos deveres dos alunos, no Grupo Frei Miguelinho também existia a 

questão das penalidades aplicadas aos alunos que não cumprissem seus 

deveres com esmero. Dependendo da gravidade das faltas, os alunos estavam 

sujeitos as seguintes penalidades: admoestação, repreensão, retirada das boas 

notas, notas más nos boletins, privação parcial do recreio, exclusão do 

quadro de honra, reclusão na escola, depois de concluído o trabalho diário, 

sob vigilância do professor, por um período de tempo de meia hora, privação 

dos prêmios escolares, exclusão da sala de aula, suspensão de até 15 dias, 

reprovação nos exames finais e eliminação do quadro discente (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 29). 

 

Com relação às recompensas, podemos dizer que eram determinadas da seguinte 

forma: o professor atribuía notas de distinção; fazia um elogio perante a classe e perante as 

autoridades escolares, inclusão do nome no quadro de honra da classe e prêmios de distinção 

no fim do ano. “Os prêmios de distinção poderão consistir em medalhas, livros e outros 

objetos úteis a critério do diretor, professor ou das autoridades ou particulares que os queiram 

instituir.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 27). 

Luiz Soares instruía aos professores a dar exemplo de cortesia e moralidade em 

seus atos, tanto na escola, como fora dela. Tinham de dar aula na sala ou em local que lhe for 

designado, todos os dias úteis, durante o ano letivo. Faziam a chamada diária dos alunos 

sempre no início dos trabalhos escolares. Ensinavam todas as matérias do programa e 

concretizavam o ensino adotando os processos intuitivos e evitando, quando possível, o modo 

individual e a aprendizagem puramente de memória decorativa. 

Além desses deveres, os professores deveriam manter a classe com devida 

disciplina, vigiando também os alunos na hora do recreio. Esforçar por transmitir aos seus 

discípulos noções claras e exatas das matérias que lecionavam, provendo assim, o 

desenvolvimento gradual e harmônico das faculdades mentais dos alunos. 

Para os alunos com dificuldades nos conteúdos escolares, o Diretor abria as portas 

de sua casa em um horário diferente da sala de aula convencional. 
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Ele realiza o tipo ideal do professor primário, inteiramente devotado à escola 

e às crenças, ensinando, não apenas porque é o seu dever de funcionário do 

Estado, mas principalmente e, sobretudo, porque ensinando satisfaz uma das 

necessidades de seu espírito (MELO, 1917, p. 3). 

 

O Grupo Escolar Frei Miguelinho significou um avanço educacional para a 

Capital do Estado, principalmente para o bairro do Alecrim, possibilitando assim uma nova 

configuração social para a comunidade que o frequentava. 

 

As aulas no Frei Miguelinho iniciavam às 10 horas e terminavam às 14 

horas. A matrícula era gratuita e facultada a todas as crianças de ambos os 

sexos. Para ser realizada, era necessária a presença dos pais, tutores ou 

responsáveis pelos alunos. Os documentos necessários para a efetivação da 

matrícula eram: atestado de vacinação anti-varíola, certidão de nascimento, 

boletim de promoção, que significava que apesar da pouca idade o aluno já 

tinha a condição de avançar um ou mais níveis de estudo, transferência ou 

atestado de professor de escola isolada ou diretor de grupo escolar pela 

criança frequentada, sobre sua aplicação e aproveitamento, quando não se 

tratava de primeira matrícula (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 6). 

 

Selecionava seus professores por turmas e cursos. Assim, ficavam divididos entre 

o Curso Elementar Masculino, o Curso Elementar Feminino, o 1º Curso Infantil Misto e o 2º 

Curso Infantil Misto. Também tinham professores específicos para as cadeiras de Português, 

Aritmética e Geometria, Francês, Geografia e História e Civismo e Moral no Curso 

Complementar.  

Lecionavam os seguintes professores: professora Marcina Pinto de Villar Barroca 

no Curso Elementar Masculino (1º classe); professora Judith Bezerra de Mello no Curso 

Elementar Masculino (2º classe); professora Alice Pereira de Britto no Curso Elementar 

Feminino (1º classe); professora Beatriz Ferreira Gonçalves no Curso Elementar Feminino (2º 

classe); professor Joaquim Itelita Paiva no 1º Curso Infantil Misto (1º classe); professora 

Maria Natália da Fonseca Silva no 1º Curso Infantil Misto (2º classe); professora Maria 

Carolina Wanderley também no 1º Curso Infantil Misto (2º classe); professora Amália 

Câmara de França no 2º Curso Infantil Misto; professor Severino Bezerra de Mello no Curso 

Noturno para Adultos; professor Israel Nazareno na cadeira de Português; professor Francisco 

Ivo Cavalcanti na cadeira de Aritmética e Geometria; professor Anízio Soares Macedo na 

cadeira de Francês; professor Severino Bezerra de Mello na Cadeira de Geografia e História e, 

por fim, o professor Luiz Soares na cadeira de Civismo e Moral. 
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Para os cursos Elementar e Infantil Misto, eram lecionadas as seguintes 

disciplinas: Canto, Leitura e Escrita, Aritmética, Geografia, História Pátria, Moral e Civismo 

e Estudos Físicos. Já o curso graduado tinha a duração de seis anos, dois elementares, ou de 

desenvolvimento e dois complementares, ou de integração, por sua vez divididos em duas 

classes correspondentes a cada um ano de curso, conforme aponta Regimento Interno dos 

Grupos Escolares (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 7). 

A disciplina de Canto correspondia em ensinar aos alunos cânticos e hinos para 

serem apreendido de cor e por simples audição, letra e música. Geralmente os cânticos eram 

exercidos para iniciarem os trabalhos escolares, acompanhar marchas em dia de festividades e 

também para encerrar as aulas. 

A leitura e a escrita se remetia ao conhecimento analítico das sentenças, das 

palavras, sílabas e letras ou sons vocais. Esse estudo se destinava à composição e 

recomposição de sentenças por palavras, destas por sílabas e letras. Trabalhavam também a 

leitura de pequenos trechos de livros, e posteriormente, era feita no quadro negro ou no papel 

mesmo a escrita de palavras, frases ou sílabas do texto lido. O professor tecia comentários, 

sentenças e sílabas do texto lido e questionava os alunos sobre a pronúncia e significado de 

palavras novas, aplicação de acentos e notações léxicas. 

Para os alunos da primeira classe, o estudo era voltado para a formação de 

palavras e sentenças por meio de cartões com letras. “Para o desenvolvimento da atividade, 

era utilizado lápis, no papel, ou no quadro negro, a giz, ditado de pequenas sentenças e de 

palavras da leitura” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 16). Para desenvolver a parte oral, 

era solicitado aos alunos falar em voz alta o seu nome, o de seu colega, pais, irmãos e 

parentes; o local da residência de cada aluno, dentre outros dados e também a recitação de 

versos e pequenas poesias. 

 

Descrever as festas públicas. Reproduzir anedotas, fábulas, contos 

fantásticos ou fatos sugestivos e impressionantes da história da pátria, sob a 

forma de contos. Descrever a sala, os quadros e mais objetos que ali se 

encontrem. Declamação de poesia e prosa (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925, p. 26). 

 

Conforme consta no Regimento Interno dos Grupos Escolares, a Educação Física 

da escola tinha por fim auxiliar e regular o desenvolvimento do corpo e repousar o espírito 

das aplicações constantes da classe. Reduzia-se a exercícios dos sentidos pelo conhecimento e 

análise dos objetos materiais, cultivo da voz e dos órgãos vocais pelo canto; conselhos 
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higiênicos relativos à conservação da saúde; jogos recreativos moderados, independente de 

aparelhos, durante o intervalo das aulas ou nos passeios escolares (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925). 

O Curso Complementar compreendia o desenvolvimento do estudo da Língua 

Materna, Aritmética, Geometria prática, Geografia e História do Brasil, Instrução Cívica, 

Educação Física e prendas manuais. Era graduado em dois anos por meio da seriação das 

disciplinas que o formavam e caracterizado por ser um curso misto com no máximo quarentas 

alunos em cada classe, ficando responsável um professor diplomado. 

 

O Curso complementar será criado nos grupos escolares das cidades, a 

critério do Governo, logo que se possa formar uma classe, pelo menos, 

preparados e aprovados em exame final de curso elementar oficial (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 26). 

 

As aulas de Português eram divididas em quatro partes: Leitura expressiva de 

prosa e poesia, explicação sobre o texto lido, significados, acentuação e, de acordo com 

Regimento Interno, um resumo sobre a aula com o livro fechado. 

 

Exercício oral sobre sons, letras e vocábulos; Exercício escrito de contos e 

descrições e declamação de poesia ou prosa, além de classificação das 

palavras, conjugação de verbos, estudo sobre a voz reflexiva e passiva, e 

significação das palavras retiradas do texto estudado (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925, p. 24). 

 

Como complemento para o aprendizado da língua materna, o professor fazia 

constantes exercícios de caligrafia baseados na cartilha de Francisco Viana e também com o 

auxílio do quadro negro. Chamava a atenção para a necessidade de uma boa e bonita escrita. 
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Imagem 11 -  Capa da cartilha Leituras Infantis, de Francisco Viana 

 

Fonte: Acervo Particular de Diane Valdez. 

 

Imagem 12 - Capa da Cartilha de Ensino Rápido, de Mariano de Oliveira 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Diane Valdez 
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Para a cadeira de Aritmética, os conteúdos eram vistos como noções concretas de 

unidade e quantidade. Contar de 1 a 10, até o 100; escrita e leitura simultânea dos algarismos 

arábicos. Para a segunda classe, era desenvolvida uma continuação dos estudos vistos na 

primeira classe. 

 

Era feita uma revisão cuidadosa das operações fundamentais sobre inteiros e 

frações ordinárias e decimais. Números primos e múltiplos, algarismos 

romanos, sistema métrico: pesos e medidas, operações métricas. Para o 

segundo ano, seria estudado a potenciação, números complexos, razão, 

proporção, juros, descontos e regra de três (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925, p. 71). 

 

A cadeira de Geografia enfatizava o estudo do Globo terrestre, suas funções 

principais, as partes que delimitavam o mundo como o oceano e os continentes. Fazia também 

uma revisão do primeiro ano estudando os Estados Brasileiros, principalmente o Rio Grande 

do Norte. Segundo o professor Severino Bezerra de Melo, em um artigo publicado na 

Pedagogium, as aulas se desenvolviam da seguinte forma: 

 

Estudava o Rio Grande do Norte, seus limites, área, população, zonas, 

municípios, agricultura, indústrias, comércio, importação, exportação, rios, 

mar, montanhas, lagos, portos, baías. Além de estudarem a Terra e seus 

movimentos, e o sistema planetário (MELO, 1925, p. 14). 

 

A História do Brasil era ensinada primeiramente a partir de uma breve 

recapitulação da História do Rio Grande do Norte e a descoberta da América através das 

expedições exploradoras. Estudavam também o processo de divisão das capitanias 

hereditárias e os governos gerais da época. Os professores de História eram induzidos pelo 

Regimento Escolar a fazer uma propaganda da República e, por isso, enfatizavam os ensinos 

sobre as revoluções, principalmente a de 1817, Revolução Pernambucana com a participação 

de Frei Miguelinho. 

No currículo do Grupo Escolar Frei Miguelinho também se estudava a cadeira de 

Geometria Prática, na qual os alunos estudavam os seguintes assuntos: 

 

Os conteúdos ensinados eram: ponto, linha, superfície, volume, ângulos, 

triângulos e quadriláteros, circunferência e círculo. Medida de ângulos, 

divisão da circunferência, medida dos ângulos, problemas práticos, com 
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aplicação dos desenhos geométrico em cartolinas ou cartões (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1925, p. 73). 

 

O método de ensino adotado era o de indução. Os professores tinham o cuidado 

para que os alunos não decorassem mecanicamente qualquer conhecimento, devendo dar 

primeiro os fatos e depois as regras. Também evitavam a aplicação de soletrar nas aulas de 

leituras e da tabuada nas aulas de cálculo. 

De acordo com Silva (2007, p. 41), esse método consistia da valorização da 

intuição como fundamento de todo conhecimento, isto é, a compreensão de que a aquisição 

dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação. 

O método intuitivo era também conhecido pela nomenclatura de lições de coisas. 

Pestalozzi1 , em sua obra Primeiras Lições de Coisas, coloca as principais metodologias 

referentes ao mesmo. 

 

Cultivar as faculdades na ordem natural de seu desenvolvimento; começar, 

por conseguinte pelos sentidos; não dizer nada à criança que ela pudesse 

descobrir por si mesma. Reduzir cada matéria a seus elementos mais 

simples. Explicar uma dificuldade de cada vez; seguir passo a passo a 

informação de acordo com o que a criança pudesse receber; atribuir lição um 

objetivo determinado, imediato ou próximo; desenvolver a ideia e não a 

palavra, aperfeiçoar a linguagem; proceder do conhecido para o 

desconhecido; do simples para o composto; da síntese para a análise, 

seguindo não a ordem do sujeito, mas a natureza (SOUZA, 1998, p. 160).  

 

A educação tinha como alicerce o desenvolvimento infantil de forma natural para 

o aperfeiçoamento do conhecimento. A adoção desse método representou uma mudança na 

forma de executar o trabalho de sala de aula, pois o mesmo exigia mudanças na maneira 

tradicional de ensinar. De acordo com Silva (2007, p. 42), 

 

A Lei Orgânica de Ensino, nº 405 de 29 de novembro de 1916, autorizou a 

reforma da Instrução Pública do Estado realizada durante o Governo de 

Joaquim Ferreira Chaves (1914-1920). Essa reforma visava implementar a 

renovação educacional por meio da reorganização do ensino primário, 

secundário e profissional. Seus artigos versavam sobre o funcionamento da 

Instrução Primária que seria ministrada consoante métodos modernos. 

 

                                                            
1Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) foi influenciado pelo pensamento de Rousseau e por aspectos do 

movimento romântico. Dirigiu o Instituto para Rapazes Órfãos em Stans, para educá-los moral e 

intelectualmente. Nesse instituto desenvolveu o método intuitivo e o ensino mútuo. 
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Conforme aponta o Regimento Interno dos Grupos Escolares, os alunos deveriam 

respeitar devidamente o Diretor do grupo, professores e empregados do estabelecimento de 

ensino, além prestar devida atenção aos exercícios e nas lições; não se ausentar das aulas sem 

uma licença do professor ou diretor. A base da disciplina escolar era a estima e a confiança 

recíproca entre o professor e o aluno. A orientação moral do educando era feita mais ativa do 

que passivamente (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). 

De acordo com o Regimento Interno dos Grupos Escolares, na segunda dezena de 

novembro, no Grupo Escolar realizavam-se as provas de promoção e os exames finais dos 

cursos graduados. Eram aprovados os alunos na classe final, infantil ou elementar, aqueles 

que em provas de caligrafia, ditado ou redação, desenho e cálculo, orais de leituras e das 

outras matérias, obtivessem média anual referente a notas ótima, boa ou sofrível.  

Os professores deveriam dar exemplo de cortesia e moralidade em seus atos, tanto 

na escola, como fora dela. Tinham de dar aula na sala ou em local que lhe for designado, 

todos os dias úteis, durante o ano letivo. Participavam ao diretor do Grupo sempre que fosse 

necessário por motivo de falta ausentarem-se da aula. Faziam a chamada diária dos alunos 

sempre no início dos trabalhos escolares. “Ensinavam todas as matérias do programa e 

concretizavam o ensino, adotando os processos intuitivos e evitando, quando possível, o 

modo individual e a aprendizagem puramente de memória decorativa” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925, p. 14). 

Além desses deveres, os professores mantinham a classe com devida disciplina, 

vigiando também os alunos na hora do recreio. Esforçavam-se por transmitir aos seus 

discípulos noções claras e exatas das matérias que lecionavam, provendo assim o 

desenvolvimento gradual e harmônico das faculdades mentais dos alunos. Nos Grupos 

Escolares, eram formados cidadãos para atuarem nos setores públicos da república, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da nação. 

Dessa maneira, no Grupo Escolar Frei Miguelinho, os cidadãos formados não 

aprendiam somente o necessário para se enquadrar aos moldes de uma sociedade republicana, 

ansiando por novos conhecimentos. Os jovens estudantes do Grupo Escolar compreendiam o 

dever do homem para com a sociedade. Entendiam como era importante o desenvolvimento 

de um bom caráter para aprofundamento futuro de uma profissão, através dos ensinamentos 

do professor Luiz Soares com a cadeira de Moral e Civismo, além dos preceitos de respeito e 

ordem estabelecidos pelo mesmo como Diretor da referida instituição. 
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Além de diretor do Grupo Escolar, o professor Luiz Soares lecionava a cadeira de 

Moral e Civismo como uma preocupação com a formação do caráter do educando. Para isso, 

procurava investigar a afeição moral dos seus alunos, não só indagando dos pais e 

responsáveis os hábitos e tendências, como também observando os alunos durante a aula, no 

recreio, entradas e saídas na escola e nas suas relações mútuas.   

As lições de moral, eram dadas em lugar próprio no horário das classes, 

aproveitando-se, porém, o quanto possível dos estímulos que derivam da vida escolar, social e 

familiar, a oportunidade das boas ou más ações dos alunos para estimulá-los ou corrigi-los por 

meio de conselhos e, sobretudo dos exemplos. 

O professor Luiz Soares utilizava o livro Minha Pátria, de J. Pinto e Silva (1929) 

para elencar os conteúdos. O sentimento cívico era encorajado, principalmente, por meio de 

explicações sumarias sobre a organização política do Brasil, do Rio Grande do Norte e dos 

seus municípios, o exercício dos direitos e deveres do cidadão brasileiro e da história da 

pátria. A instrução cívica era dada por ocasião da leitura de biografias, narração de fatos 

notáveis e outros meios adequados. 
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Imagem 13 - Capa e Contra Capa do Livro Minha Pátria, de J. Pinto e Silva (1929) 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A cadeira de Moral e Civismo também abrangia os conhecimentos do próprio 

Grupo Escolar. Conteúdos como “[...] bom e mau comportamento, o respeito e desrespeito, 

obediência e desobediência. Gratidão e Ingratidão, a verdade e a mentira e cuidados com o 

corpo [...]” eram bem relevantes para o desenvolvimento do aluno dentro de sua carreira 

escolar e social (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 25). 

Palestras animadas e textos onde eram contados de forma fantasiosa os fatos da 

história destacavam-se na disciplina. “A descoberta de Pedro Álvares Cabral. Os índios e José 

de Anchieta. Os Colonizadores. A independência e José Bonifácio. A abdicação e Pedro I. A 

guerra com o Paraguai e Pedro II. A abolição da escravatura, dentre outros” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1925, p. 14). 

Segue um texto sobre a história do Brasil, retirado do livro Minha Pátria de J. 

Pinto e Silva: 
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Imagem 14 - Texto o Rei Feliz, do Livro Minha Pátria 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 

 

 

 



65 
 

Imagem 15 - Texto o Rei Feliz, do Livro Minha Pátria 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Imagem 16 - Texto o Rei Feliz, do Livro Minha Pátria 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Os discursos oficiais mostram o cuidado que se devia ter no tocante à moral e ao 

civismo. A educação representava um veículo eficaz para a transmissão de tais valores à 

sociedade. Não se tratava de uma reprodução casual de valores e modos de conduta. Era, na 



67 
 

verdade, repleta de significados e interesses que atuaram sobre os comportamentos, valores e 

atitudes dirigidos pelos indivíduos em suas existências. Portanto, através da educação, a 

sociedade tentava moldar seus membros em consonância com seus interesses. 

 

As gerações portadoras de mais experiências transmitem seu modus vivendi 

às mais recentes, com o propósito de assegurar as condições culturais 

adquiridas e, concomitantemente, provocar sua mudança, com a relutância 

dos antecessores e sem a intencionalidade da posteridade. O elemento 

comunicado entre essas duas gerações denomina-se educação (SILVA, 2007, 

p. 103, grifo da autora). 

 

Os conhecimentos sobre moral e civismo eram difundidos em todos os espaços 

sociais, nos diversos momentos da vida dos indivíduos. A educação era, portanto, considerada 

como elemento intrínseco ao processo social do qual nenhuma pessoa conseguia fugir. “Em 

casa, na rua, escola ou igreja, de alguma forma todos envolvem suas vidas, seja para ensinar 

ou aprender, consciente ou inconscientemente, tornando indissociáveis a vida e educação” 

(AMORIM, 2010, p. 60). 

 

A educação, nesse sentido, estaria vinculada a uma concepção inerente à 

própria vida e que se refere aos conhecimentos, às experiências, às práticas 

do indivíduo, não emanados de uma instituição produtora de ensino 

convencional ou não convencional, mas disseminados por todo contexto 

social (SILVA, 2007, p. 109). 

 

A relação entre os conhecimentos ministrados na Escola Normal e as atitudes dos 

sujeitos na vida social tomavam-os como indissociáveis. A esse exemplo, o educador Luiz 

Soares delegava aos seus colegas de trabalho a responsabilidade de triunfarem no magistério, 

na sociedade e no serviço da Pátria.  

O comportamento aprendido na instituição educadora ou por meio de práticas 

sociais cotidianas era o que caracterizava os interesses da sociedade na formação dos seus. 

Sua existência é assegurada pelos modos comportamentais aprendidos em conjunto, na 

homogeneidade. Esses aspectos são expostos em O Culto da Pátria e a Missão dos Mestres, 

publicação de Nestor dos Santos Lima (1913), permeada de lições sobre moral e civismo. 

Nessa produção, o autor apresenta a importância do devotamento à pátria, o patriotismo como 

religião, bem como o dever dos mestres na missão de formar uma sociedade a serviço da 

pátria.  
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Segundo Luiz Soares, o ensino sobre Moral e Civismo era uma das 

responsabilidades do docente e aconselhava que era na infância que o coração da criança 

deveria ser moldado, o que seria decisivo para o seu destino. Assinalava a importância de que 

a pátria não fosse entendida como uma abstração fria, mas que o serviço à pátria fosse à 

contemplação da beleza dos símbolos, a exemplo da bandeira nacional. 

Enfatizava que, antes de chegar à sala de aula, o mestre era instruído sobre sua 

responsabilidade na escolha dos livros utilizados e no exemplo, a partir de seu próprio 

comportamento na vida social. De acordo com Nestor Lima, o ensino da moral é colaborador 

para aquisição da educação e para a formação do caráter do educando. Por isso, afirmava 

Lima (1911, p. 1), que “cumpre recomendar aos professores o maior critério na escolha dos 

livros de leitura, pela segurança do texto, correção da linguagem, utilidade e moralidade dos 

trechos a ler. 

A base do ensino acerca da moral era estabelecida na formação dos mestres, 

quando chamados ao desempenho de sua função com amor, zelo, dedicação e postura 

condizente com a posição social que assumiam na formação dos novos cidadãos republicanos. 

Os docentes da Escola Normal de Natal tinham como objetivo a luta contra o analfabetismo, 

assim como qualquer outro problema que fosse prejudicial à formação do caráter nacional. 

 

Seja na disciplina de história com heróis e os seus feitos grandiosos, na 

geografia, com a descrição das riquezas do país, na aritmética pelos 

problemas sobre economia e poupança, como também na leitura, em seus 

trechos de moral e dos quais o mestre deveria estar atento para refletir sobre 

a conduta dos seus educandos, no tocante ao desprezo dos vícios e ao culto 

do bem, da virtude, da energia e da coragem (LIMA, 1911, p. 2). 

 

Era indicado por Luiz Soares aos professores do Grupo Escolar Frei Miguelinho 

atenção no trato com os ensinamentos sobre moral e do amor ao país, seja no ensino de 

qualquer disciplina ou em acontecidos entre alunos no ambiente escolar, se por ventura 

suscitassem a recorrência aos princípios e ensinamentos sobre esse particular. 
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Imagem 17 - Primeiro Aniversário de Fundação do Grupo Escolar Frei Miguelinho - fachada do 

prédio (1914) 

 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

Mediante a Lei Orgânica do Ensino Secundário – Decreto-Lei nº 4.244 de 9 de 

abril de 1942 – é organizado o Curso Secundário, composto de um primeiro ciclo, com quatro 

séries, denominado de Ginasial e de um segundo ciclo, com três séries, denominado Colegial. 

Para a admissão no curso secundário, o aluno devia prestar um exame de Admissão (LEI 

ORGÂNICA DO ENSINO SECUNDÁRIO, 1942). 

O exame de Admissão era temido e provocava muitas expectativas nos 

educandos. A aprovação na prova era a condição para o ingresso no Ginásio. Tendo em vista 

isso, o esforço e a dedicação eram imprescindíveis aos alunos, no que competia ao estudo dos 

conteúdos. 

Sendo assim, durante as aulas preparatórias, o professor Luiz Soares tinha como 

embasamento teórico-metodológico o livro intitulado Programa de Admissão, obra publicada 

pela Companhia Editora Nacional, São Paulo/SP e organizada pelos professores: Aroldo de 

Azevedo, Joaquim Silva, José Arruda Penteado, José Cretella Júnior, Osvaldo Sangiorgi e J. 

B. Damasco Penn. 
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Imagem 18 - Capa do Livro de Exame de Admissão 

 
Fonte: Acervo Pessoal de Maria da Conceição Farias da Silva. 
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Imagem 19 - Contra Capa do Livro de Exame de Admissão 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria da Conceição Farias da Silva. 

 

O livro didático apresentava, nas páginas iniciais, as instruções referentes aos 

exames de admissão ao ginásio, com o propósito de nortear os professores e alunos acerca do 

modo de organização da prova. Assim, a obra registrava as matérias que compunham o exame 

e que, portanto, deveriam caber ao aprendizado do educandos. Eram as seguintes: Língua 

Portuguesa, Matemática, História do Brasil e Geografia e, especialmente do Brasil.  
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Com relação ao programa de Português, abrangia-se, sobretudo, a leitura e 

produção textual, além do estudo das classes de palavras, bem como o da estrutura geral da 

oração.  

A prova de Língua Portuguesa era escrita e oral, sendo a escrita de caráter 

eliminatório. Na avaliação escrita, era proposto que os alunos desenvolvessem uma redação. 

Já a oral adotava como base um determinado trecho de leitura. Seria considerado habilitado 

para o prosseguimento dos exames, o aluno que obtivesse nota igual ou superior a cinco (5) na 

prova escrita de Português.  

O programa de Matemática englobava conhecimentos sobre cálculo elementar 

aritmético, geometria, e as unidades de uso mais corrente do sistema métrico brasileiro.  

O programa de Geografia, por sua vez, procurava enfatizar os seguintes 

conhecimentos da Geografia do Brasil: estados brasileiros e suas capitais, as cidades 

consideradas mais importantes, principais rios, população, raças e línguas, dentre outros. 

Além disso, trazia elementos da Geografia Geral, como por exemplo, a divisão do mundo por 

continentes, bem como os países do mundo e suas respectivas capitais.  

No que diz respeito aos conteúdos de História, focalizavam-se os conteúdos 

acerca da história do descobrimento do Brasil, a Independência, as Guerras ocorridas, os tipos 

de governo, assim como a Proclamação da República. 

Um dos objetivos da criação dos Grupos Escolares era formar cidadãos para 

atuarem nos setores públicos da república, contribuindo para o desenvolvimento da nação. 

Dessa maneira, “[...] no Grupo Escolar Frei Miguelinho, os jovens estudantes compreendiam 

o dever do homem para com a sociedade e entendiam como era importante o desenvolvimento 

de um bom caráter para um melhor desenvolvimento pessoal e profissional” (SOUZA, 2008, 

p. 45). 

Em 1962 o prédio do Grupo Escolar foi demolido. A reinauguração ocorreu no dia 

31 de Janeiro de 1963 com novas e completas instalações, possuindo na época, jardim de 

infância, curso primário, curso complementar, ginasial e colegial, contando ainda com o curso 

artesanal e industrial.  

Com a Lei nº 2.880 de 21 de abril de 1963, o então Grupo Escolar passou a 

denominar-se Instituto Padre Miguelinho.  

Com as mudanças ocorridas após a Lei de Diretrizes e Base da Educação/LDB – 

Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1972, o Instituto Padre Miguelinho passou a ser Centro 

Escolar, e atendia as escolas do polo Leste da capital.  
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Prefiro chamá-lo agora de escoteiro Luiz 

Soares em vez de Professor Luiz Soares, como 

todos o tratavam, eu inclusive. Escoteiro 

sugere impressões e juventude, de alegria, de 

vitalidade. E Luiz Soares, na irreprimível 

vocação de servir aos jovens, era jovem nos 

seus oitenta anos (GALVÃO, 1968, p. 11). 
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6 O escoteiro Luiz Soares 

 

O professor Luiz Soares fundou o movimento escotista no Estado no ano de 1917, 

atendendo à carta do poeta Olavo Bilac, endereçada ao Governador Henrique Castriciano. O 

professor convocou os jovens da época e, assim, o primeiro grupo de escoteiros foi fundado. 

 

Imagem 20 - Estatuto de Fundação da Associação Brasileira de Escoteiros do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

O Escotismo é um movimento educacional para jovens com a colaboração de 

adultos, voluntários, sem vínculo político que valoriza a participação das pessoas de todas as 

origens, raças e crenças, de acordo com o Propósito, os Princípios e o Método Escoteiro.  
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O Método escoteiro caracterizava-se pelos seguintes pontos: 

 

1. Aceitação da Promessa e Lei Escoteira – todos os membros assumem 

um compromisso de vivência da Promessa e Lei Escoteira. 

2. Aprender Fazendo - Educando pela ação – O Escotismo Valoriza: o 

aprendizado pela prática; o treinamento para a autonomia baseado na 

autoconfiança e na iniciativa; os hábitos de observação, dedução e indução. 

3. Vida em equipe - denominada Tropas de “Sistemas de Patrulhas” 

incluindo a descoberta e aceitação progressiva de responsabilidades; a 

disciplina assumida voluntariamente; a capacidade tanto pra liderar quanto 

pra cooperar. 

4. Atividades progressivas, atraentes e variadas, compreendendo jogos e 

adestramento em técnicas úteis, estimulado por um sistema de distintivos, 

vida ao ar livre e em contato com a natureza, interação com a comunidade, 

mística e ambiente fraterno (UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, 

1917, p. 3). 

 

O Escotismo tem como princípios o dever para com Deus, dever para com a Pátria 

e dever para com o Próximo. Esses princípios estão definidos na Promessa Escoteira que é a 

base moral do indivíduo. A aceitação dessa promessa é o primeiro ponto do método, que deve 

ser assumida por todos que ingressam no movimento. 

O movimento do Escotismo chegou ao Brasil em 1910, por intermédio de oficiais 

da Marinha, que trouxeram consigo uniformes de escoteiros e o interesse em disseminá-los no 

país. O Escotismo foi reconhecido como uma instituição extraescolar, pelo Decreto Lei nº 

8.828, de 24 de janeiro de 1946 e expressa que: 

 

Art. 1º - Fica reconhecida a União dos Escoteiros do Brasil no seu caráter de 

instituição destinada à educação extraescolar, como órgão máximo de 

escotismo brasileiro. 

Art. 2º- A União dos Escoteiros do Brasil manterá sua organização própria 

em direito exclusivo ao porte e ao uso de uniformes, emblemas, distintivos, 

insígnias e terminologia adotados nos seus regimentos e necessários à 

metodologia escoteira. 

Art. 3º - A União dos Escoteiros do Brasil realizará, mediante acordo, suas 

finalidades em cooperação com o Ministério da Educação e Saúde. 

Art. 4º - A União dos Escoteiros do Brasil será anualmente concedida no 

orçamento geral da República, a subversão necessária para a satisfação dos 

seus fins. 

 

 

 

 

 



76 
 

Imagem 21: Luiz Correia Soares de Araújo (1888- 1967) 

 
Fonte: Acervo do IHGRN 

 

Em 1918, o professor Luiz Soares fundou a Associação dos Escoteiros, que era 

um espaço onde as práticas civis e militares se somavam ao núcleo educacional, no que podia 

ser visto como um local de difusão das ideias nacionais. O movimento escoteiro àquela época 
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era visto como a “educação perfeita” para introduzir desde a infância, o estilo militar, 

formando cidadãos de bem com idolatria pelos símbolos nacionais, culto à Bandeira e ao Hino 

Nacional e comemoração das datas nacionais, ou seja, culto às tradições brasileiras. 

No ano de 1918, em meados de abril, chegaram relatos da seca que começou a 

atingir algumas cidades como Assú, Martins, Mossoró, entre outras, e que acabara por se 

alastrar por boa parte do Estado. O Governo toma uma série de medidas, como a construção 

de açudes e barragens. Na capital, Luiz Soares inicia uma campanha para recebimento de 

donativos em favor dos flagelados (A REPÚBLICA, 1918) juntamente a Associação dos 

Escoteiros. 

 

Os escoteiros tiveram participação intensa na vida dos natalenses, 

especialmente em situações de calamidade, como em 1918, durante o surto 

de gripe que vitimou um grande número de pessoas e em 1919 quando 

ajudaram a socorrer os agredidos pela seca e abrigados pelo governo em 

péssimas condições de higiene em um terreno baldio do Bairro Vermelho 

(SOUZA, 2008, p. 18). 

 

Ainda em 1918, o referido professor fundou a banda de música dos Escoteiros 

chamada “Charanga do Alecrim”, que se apresentava nas comemorações do Grupo Escolar 

Frei Miguelinho, principalmente na Festa de 07 de Setembro, Festa da Bandeira. 

 

Na data 07 de setembro realizava-se a festa da pátria e consistia em uma 

reunião cívica com recitativos, cânticos e entretenimentos alusivos à data, 

homenagem à Bandeira, recordação dos grandes nomes da independência, 

havendo passeata geral quando era possível (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925, p. 30). 

 

 

A festa do dia 19 de novembro era nominada Festa da Bandeira. O seu 

hasteamento ocorria às 12:00 horas em frente a fachada do edifício, com saudações e palmas; 

passeios e outras homenagens especiais. A premiação dos alunos e o encerramento dos 

trabalhos letivos aconteciam no mesmo dia da Bandeira, após a festa cívica, segundo o 

programa organizado pelo diretor Luiz Soares do Grupo Escolar Frei Miguelinho. 
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Imagem 22 - Banda dos Escoteiros do Alecrim desfilando no dia 7 de Setembro 

 
Fonte: Foto retirada do acervo da Escola Estadual Padre Miguelinho. 

 

O Centenário de morte de Miguel Joaquim Almeida Castro, o Frei Miguelinho 

(1768 - 1817), foi comemorado com uma missa campal pela manhã e pela tarde se fazia uma 

procissão cívica com a participação de todas as escolas públicas e particulares, associações 

literárias e religiosas, formando um enorme corneto. A revista Pedagogium registrou uma 

homenagem feita a Frei Miguelinho e André de Albuquerque: 

 

Na Praça André de Albuquerque foi inaugurado o monumento de granito 

mandado construir pelo Instituto Histórico, falando nessa ocasião Henrique 

Castriciano: A Miguel Joaquim de Almeida Castro e André de Albuquerque 

Maranhão, que muito sofreram pela liberdade da pátria, a qual, morrendo 

valorosamente exaltaram seus concidadãos (PEQUENOS..., 1917, p. 12). 
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Imagem 23 – Festa da Bandeira (1922) 

 

Fonte: Revista Pedagogium (1922). 

 

O movimento escotista contribuiu para o desenvolvimento da juventude brasileira, 

estimulando em crianças e adolescentes a formação de seu caráter e atitudes cidadãs, por meio 

de uma educação não formal. O movimento acreditava que um futuro mais humanizado e 

sustentável para a sociedade dependia da forma de educação oferecida aos jovens. 

Para cumprir com os objetivos da Associação, foram criados agrupamentos 

regionais de escoteiros para organizar programas, boletins e revistas para divulgar o escotismo 

e os seus princípios básicos. Assim, difundiu-se o combate ao analfabetismo e vícios como o 

alcoolismo, o fumo e o jogo de azar. Propagavam, assim, a cultura física, moral e cívica dos 

cidadãos em geral. 

De acordo com o Regulamento Interno da Associação de Escoteiros: 

 

Os nossos jovens associados tem o nome de escoteiros. Esta denominação 

corresponde na técnica militar ao soldado corajoso e inteligente que vai 

adiante para conhecer o terreno e guiar o exército. Para nós, porém, esta 

palavra deve ser tomada em um sentido figurado e amplo; designa os 

indivíduos de escola, sem distinção de categorias sociais, que pela rigidez e 

nobreza de caráter, pela inteligência, decisão e senso prático, serão os guias e 

sentinelas do Brasil, os verdadeiros pioneiros da sua civilização e grandeza, 

da sua atividade comercial, industrial, marítima, militar, enfim, todas as 

formas, da sua força e da sua nobreza (ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS, 

1917, p.03). 
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Imagem 24 - Capa do Regulamento Interno da Associação Brasileira de Escoteiros 

 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

Podem ser sócios da Associação de Escoteiros todas as pessoas sem distinção de 

fortuna, nacionalidade ou religião, uma vez que sejam de exemplar comportamento, tenham 

bons costumes e se sujeitem às regras do estatuto dos escoteiros e, principalmente, não 

podendo ser analfabetos ou ter cumprido pena criminal. 

Só podiam ser escoteiros ativos os brasileiros natos e com autorização dos pais ou 

tutores, além de apresentar atestados de vacinação e isenção de doenças contagiosas. 

A Associação Brasileira de Escoteiros do Rio Grande do Norte era administrada 

por um conselho superior composta por 06 a 14 membros, eleitos por 2 anos pela Assembleia 

Geral, mediante sorteio em escrutínio secreto e maioria dos votos. As suas funções são 

gratuitas e somente dele podem fazer parte cidadãos brasileiros que estiverem no gozo de seus 

direitos civis e políticos. Essa Associação, atualmente, em 2014, permanece no mesmo lugar, 

ou seja, na Escola Estadual Padre Miguelinho. 
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Os membros do Conselho Superior elegerão dentre si um presidente, dois vice-

presidentes, um secretário da diretoria e um tesoureiro. Esses membros do Conselho Superior 

constituirão a Diretoria, eleita por dois anos. O tesoureiro e os secretários poderão ter 

auxiliares, por eles propostos e nomeados pelo conselho. 

O Conselho Superior criou o serviço médico de assistências aos escoteiros e de 

inspeção dos mesmos, que auxiliava o professor Luiz Soares nas inspeções médicas do Grupo 

Escolar Frei Miguelinho, quando os alunos faltavam por motivo de saúde ou queriam fazer a 

matrícula no grupo e precisavam de atestado de vacina contra varíola. 

Os escoteiros eram divididos em escoteiro noviço, segunda classe, primeira classe 

e escoteiro diplomado. Todo novo escoteiro, de posse da carteira de identidade fornecida pela 

Associação, tinha que demonstrar conhecimento completo do Código do Escoteiro e prestar 

juramento conforme estabelecido e orientado por um mês. Se depois desse tempo tiver êxito, 

será promovido a escoteiro de segunda classe. 

 

Imagem 25 - Regulamento da Associação de Escoteiros do Rio Grande do Norte 

 

 
Fonte: Acervo do IHGRN. 

 

Código do Escoteiro: 
 

1. A palavra de um escoteiro é sagrada. Ele coloca a honra acima de 

tudo, mesmo da própria vida. 

2. O escoteiro sabe obedecer. Compreende que a disciplina é uma 

necessidade de interesse geral. 

3. O escoteiro é um homem de iniciativa. 

4. O escoteiro aceita, em todas as circunstâncias, a responsabilidade dos 

seus atos. 

5. O escoteiro é leal e cortês para com todos. 

6. O escoteiro considera todos os outros escoteiros como seus irmãos, 

sem distinção de classe social. 
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7. O escoteiro é generoso, valente, sempre pronto a auxiliar os fracos, 

mesmo com perigo a própria vida. 

8. O escoteiro pratica cada dia uma boa ação, por mais modesta que seja. 

9. O escoteiro estima os animais e se opõe a toda crueldade contra eles. 

10. O escoteiro é sempre jovial e entusiasta e procura o bom lado de todas 

as coisas. 

11. O escoteiro é econômico e respeitador do bem alheio. 

12. O escoteiro tem a constante preocupação de sua dignidade e o respeito 

de si mesmo (ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS..., 1917, p. 11). 

 

Para ser escoteiro de segunda classe, era necessário: 

 

Percorrer a pé dois quilômetros em 15 minutos, arranjar e ascender uma 

fogueira ao ar livre e com vento forte, saber se servir da bússola, saber e 

encontrar o norte pelo Sol e orientar-se pelo Cruzeiro do Sul, descrever de 

maneira satisfatória, depois de uma observação de um minuto apenas, o 

conteúdo de uma vitrine ou o aspecto de uma fazenda e saber fazer os 

principais nós usuais (ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS..., 1917, p. 11). 

 

Passando para o escoteiro de primeira classe: 

 

Precisava percorrer dois quilômetros em 10 minutos e nadar 50 metros, 

conhecer o uso do alfabeto Morse ou os sinais com braços, saber ler mapa e 

achar o ponto em que se encontra conhecer as principais constelações, 

percorrer 15 quilômetros a pé em 3 horas ou 40 quilômetros, em bicicleta, 

em 4 horas onde houver estradas apropriadas, saber achar e seguir uma pista, 

descrever, de uma maneira satisfatória o itinerário percorrido para realizar a 

quinta prova acima mencionada, descrever de modo preciso e detalhado, a 

posição, a orientação e situação geográfica de uma cidade (ASSOCIAÇÃO 

DE ESCOTEIROS..., 1917, p. 11). 

 

E ainda o escoteiro diplomado: 

 

Para ser escoteiro diplomado, é necessário que o escoteiro de primeira classe 

tenha conquistado um ou mais diplomas das especialidades que constituem o 

escotismo. Os escoteiros diplomados dividem-se em: diplomados de segunda 

classe, que tiverem obtido até cinco diplomas e os escoteiros diplomados de 

primeira classe quando tiverem obtido seis ou mais diplomas, entre os quais 

obrigatoriamente os de enfermeiro e remador (ASSOCIAÇÃO DE 

ESCOTEIROS..., 1917, p. 13). 

 

Por difundir o escotismo no Estado, fundar a Associação de Escoteiros do 

Alecrim, o professor Luiz Soares recebeu a comenda do Tapir de Prata, a mais alta honraria 

que um escoteiro pode receber no Brasil.  
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Imagem 26 – Grupo de Escoteiros do Alecrim 

Professor Luís Soares é o terceiro da esquerda para a direita na parte superior 

 
Fonte: Museu do Escoteiro.  

 

 

Imagem 27 - Associação de Escoteiros do Alecrim após a reforma 

 

Fonte: Acervo do IHGRN. 
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Imagem 28 - Espaço interno da Associação de Escoteiros do Alecrim (1918) 

 

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

 

 

Imagem 29 - Associação de Escoteiros do Alecrim (1913) 

 

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 
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As análises nos levaram a constatar que a difusão do Escotismo e a criação da 

Associação de Escoteiros do Alecrim em 1917 em Natal representaram um marco na 

educação da Capital do Estado, contribuindo de forma decisiva na formação dos alunos do 

Grupo Escolar Frei Miguelinho, seja pelo aprendizado, seja pela disciplina. 
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Apropriamo-nos do conhecimento. Esse 

sempre foi nosso desejo. E de onde 

encontramos ciência, senão nos livros, estes 

objetos misteriosos? Os livros falam. 

Buscamos ouvi-los e, mais, fazermos uma 

interlocução com seus autores. Desde sempre. 

Em busca do conhecimento, encontramo-nos 

com uma autora de livros e de sonhos (SILVA, 

2009, p. 152). 
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7 Considerações Finais 

 

Investigar a presença do professor Luiz Soares no Grupo Escolar Frei Miguelinho 

foi uma experiência singular. Conhecer um pouco da vida e atuação docente desse intelectual 

norte-rio-grandense contribuiu para nossa reflexão no que diz respeito a educação do Estado 

do Rio Grande do Norte no período republicano. Aprendemos não apenas sobre questões 

educacionais, mas também sobre as práticas culturais e sociais que eram baseadas nos 

ensinamentos de Luiz Soares. 

Escrever sobre a vida de homens e mulheres e suas atuações na sociedade têm 

sido um dos objetivos do Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero. 

“Fazermos parte dessa rede de interdependência que se coloca e é prazeroso e instigante” 

(SILVA, 2009, p. 153). 

Neste momento nos questionamos sobre as impressões finais acerca de quem foi 

Luiz Correa Soares de Araújo e quais conclusões, podemos apresentar depois dessa 

investigação, leitura e análise das fontes desta pesquisa. 

Aos poucos as ideias foram tomando forma e dando margem para a construção de 

cada etapa deste trabalho. Na medida em que tínhamos acesso às fontes, sejam escritos, 

jornais e revistas, ou mesmo imagens que nos contavam sua história, suscitavam questões e 

instigavam a busca por novos conhecimentos para interpretá-las.  

Entendemos Luiz Correa Soares de Araújo como um educador que atuou na 

educação do Rio Grande do Norte, buscando estar em consonância com o ideal de 

modernidade do início do século XX, propondo em sua prática novos princípios e métodos, 

com o objetivo de modernizar as ações até então empreendidas na área educacional. Formar 

um cidadão republicano, com novos valores e interesses não era somente uma aspiração da 

sociedade, mas um elemento que norteava a prática desse educador. A preocupação com a 

formação destinada aos discentes se denotava em cada uma das suas práticas. 

O cuidado com a formação de seus alunos é o que destacamos como base de todo 

o seu trabalho docente. A necessidade de professores qualificados era uma questão central em 

seu discurso como Diretor do Grupo Escolar Frei Miguelinho. Acreditava que, embora 

acontecessem reformas na educação, se o pessoal responsável por empreendê-las e aplicá-las 

não fosse especializado, essas reformas certamente falhariam. 
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Após se formar na Escola Normal de Natal, em 1910, dedicou sua vida à educação 

seja como professor, seja como Diretor. Empreendeu atividades docentes no interior do 

Estado até ser convidado para ocupar o cargo de Diretor do Grupo Escolar Frei Miguelinho. 

Como Diretor do Grupo Escolar Frei Miguelinho, enfatizava aos professores o 

cuidado na formação dos seus alunos, aplicando sempre os conhecimentos de Moral e 

Civismo para que os alunos não aprendessem somente os conteúdos acadêmicos, mas também 

ensinamentos destinados a uma melhor formação de caráter do fundamentado pelo amor à 

pátria.  

Destacamos ainda que os ensinamentos sobre Moral e Civismo aos alunos do 

Grupo Escolar era uma prática dentro e fora de sala de aula, uma vez que os alunos tinham 

que mostrar respeito pelos símbolos nacionais mesmo que não estivessem em sala. Esses 

ideais adentraram no cotidiano escolar, social, familiar. Luiz Soares averiguou, regulou e 

promoveu uma assistência à formação cívica dos alunos, uma vez que seu discurso sobre as 

práticas cívicas estavam voltados diretamente para a realidade educacional. 

Como professor, Luiz Soares foi homenageado várias vezes no Livro de Honra 

(1919). Destacava o método intuitivo e a realização da prática de ensino concreto realizada 

pelas lições de coisas, como consideradas a chave para desencadear a pretendida renovação 

educacional moderna. Além da esfera educacional, destacou-se frente a atividades 

administrativas, sociais e culturais, a exemplo da Associação de Professores do Rio Grande do 

Norte e a instalação da Associação dos Escoteiros do Rio Grande do Norte. 

O professor Luiz Soares fundou, em 1917, o movimento Escotista no Rio Grande 

do Norte, instalando em 1918 a Associação dos Escoteiros do Alecrim, como também a 

Banda de Música “Charanga do Alecrim” para que seus membros participassem ativamente 

das comemorações do Estado. 

Os membros da Associação de Escoteiros eram estudantes do Grupo Escolar Frei 

Miguelinho e suas reuniões também aconteciam no prédio da escola. Os escotistas tinham 

como princípios o dever para com Deus, o dever para com a Pátria e o dever para com o 

próximo. 

Os ensinamentos ministrados no Grupo Escolar Frei Miguelinho, como docente e 

como diretor, a participação na sociedade e cultura do Estado e o combate ao analfabetismo, 

além da difusão do Escotismo e sua propagação no Rio Grande do Norte, ensinando sobre 

Moral, Civismo e se preocupando com o caráter dos alunos, fizeram com que o referido 

professor fosse uma referência do ponto de vista educacional. 



89 
 

Temos consciência das lacunas que ficam neste trabalho pela abrangência do 

tema. Mas elas suscitam novas possibilidades de estudos a serem desenvolvidos na área da 

historiografia da educação no Rio Grande do Norte, haja vista seus desdobramentos sobre as 

práticas docentes nos espaços das Instituições Escolares.  
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