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RESUMO 

 

 

O presente estudo objetiva construir a História da Educação do Centro de Educação 

Integrada Monsenhor Honório, em Macau, no estado do Rio Grande do Norte. Por meio 

do exame dessa Instituição de ensino, pretendemos analisar sua prática educativa nos anos 

de 1950, uma vez que esta foi a primeira a oferecer o curso ginasial e, sobretudo, por ter 

formado médicos, engenheiros, professores, bacharéis e economistas na cidade e na região 

durante cinco décadas de funcionamento. Para tanto, utilizamos como fontes documentais 

os registros disponíveis na instituição, em jornais, em arquivos públicos e privados na 

capital e no interior, além de entrevista com ex-funcionários, ex-alunos e pessoas que 

participaram da sua criação, e, conseqüentemente, fizeram e fazem parte desta história. A 

história dessa instituição ajudou-nos a tecer a leitura da educação de Macau, propiciando-

nos reflexões acerca das práticas pedagógicas, métodos de ensino e regimento escolar, na 

perspectiva de compreendermos um passado ainda tão presente e todo o processo histórico 

pelo qual passou a educação, no contexto da própria história de Macau. Os resultados da 

pesquisa nos levam a constatar que a criação dessa escola, em 1956, representou um 

marco na educação deste município, contribuindo de forma decisiva na formação dos 

macauenses. 

 

 

Palavras Chaves: História das Instituições. Prática Educativa. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study objective to construct to the  Education‟s History of  Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório in Macau, in the state of the Rio Grande do Norte. 

By means of the examination of this Institution of education, we intend to analyze its 

educative practical  in the Fifties years, that this was the first one to offer gymnasial course 

and, over all, for having formed doctors, engineers, teachers, bachelors and economists in 

the city and the region during five decades of functioning. For  this we use the records as 

documentary sources available in the institution, in newspapers and in public and private 

archives in the capital and the interior, beyond interview with former-employees, former-

pupils and people who had participated of its creation and, consequently, they had made 

and they are part of this history. The institution‟s history helped to us to comment the 

reading of  Macau‟s education, propitiating us  reflections about pedagogical practical, 

methods of teaching and  school regiment, in the perspective to understand a past still so 

present  and all process for which passed the education, in the context of the proper  

Macau‟s history. The search results lead us to evidence that the creation of this school, in 

1956, represented a landmark in the education of this municipal district, contributing of 

decisive form in the formation of the macauenses.  

 

 

Key-words: History of  Institution. Educative Practical.  
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Introdução 

 

  

  EEssttaa  ddiisssseerrttaaççããoo  eexxppõõee  aa história do Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório, uma instituição de ensino, fundada no ano de 1956, em Macau, no estado do Rio 

Grande do Norte.  OO  pprreesseennttee  ttrraabbaallhhoo  eessttáá  eessttrruuttuurraaddoo  eemm  sseettee  ccaappííttuullooss  aassssiimm  

ddeennoommiinnaaddooss::  EEssccoollhhaass  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ee  aaccaaddêêmmiiccaass;;  AA  eessccoollhhaa  ddooss  aarrqquuiivvooss  ee  ffoonntteess;;  AA  

cciiddaaddee  ddee  MMaaccaauu;;  MMoonnsseennhhoorr  JJooaaqquuiimm  HHoonnóórriioo  ddaa  SSiillvveeiirraa  ––  OO  iiddeeaalliizzaaddoorr;;  OO  CCeennttrroo  ddee  

EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo;;  AA  pprrááttiiccaa  eedduuccaattiivvaa::  pprreesseennççaa  ddoo  eessccoottiissmmoo  ee  

ttrraabbaallhhoo  ddoocceenntteess;;  EE  aa  hhiissttóórriiaa  ccoonnttiinnuuaa......    

  NNoo  pprriimmeeiirroo  ccaappííttuulloo,,  EEssccoollhhaass  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ee  aaccaaddêêmmiiccaass,,  ddiissccoorrrreemmooss  ssoobbrree  

oo  nnoossssoo  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddoo::    AA  hhiissttóórriiaa  ddoo  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo  

––    CCEEIIMMHH,,  oo  sseeuu  ssuurrggiimmeennttoo  ee  aa    ssuuaa  ccoonnssttrruuççããoo..  

  OO  nnoossssoo  iinntteerreessssee  ppeellaa  hhiissttóórriiaa  ddeessssaa  iinnssttiittuuiiççããoo  ssuurrggee  aa  ppaarrttiirr  ddaa  nnoossssaa  aattuuaaççããoo  

pprrooffiissssiioonnaall  ee,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  nnaa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo  mmoonnooggrrááffiiccoo  iinnttiittuullaaddoo  AAvvaalliiaaççããoo  

IInnssttiittuucciioonnaall::  UUmm  EEssttuuddoo  nnoo  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo  ––  

MMaaccaauu//RRNN  ppaarraa  ccoonncclluussããoo  ddoo  CCuurrssoo  ddee  EEssppeecciiaalliizzaaççããoo  eemm  GGeessttããoo  ddoo  SSiisstteemmaa  ddee  

EEnnssiinnoo//UUEERRNN,,  eemm  22000044..  

  OO  pprroojjeettoo  ffooii  ccoonnssttrruuííddoo  aa  ppaarrttiirr  ddoo  nnoossssoo  iinnggrreessssoo  nnoo  PPrrooggrraammaa  ddee  PPóóss--

GGrraadduuaaççããoo  eemm  EEdduuccaaççããoo//UUFFRRNN  nnaa  ccoonnddiiççããoo  ddee  aalluunnaa  eessppeecciiaall  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittiiuu  ddeeffiinniirr  aa  

lliinnhhaa  ddee  ppeessqquuiissaa  ee  oo  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddoo..  EEmm  22000066,,  ppaarrttiicciippaammooss  ddaa  sseelleeççããoo  ppaarraa  oo  CCuurrssoo  ddee  

MMeessttrraaddoo  nnoo  qquuaall  ssuubbmmeetteemmooss  oo  pprroojjeettoo  AA  TTrraajjeettóórriiaa  HHiissttóórriiccaa  ddoo  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  

IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo::  ssuurrggiimmeennttoo  ee  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  ((MMaaccaauu  //RRNN  --  11995566  ––  11996666))  àà  

aapprroovvaaççããoo,,  oo  qquuee  rreessuullttoouu  nnaa  rreeffeerriiddaa  ddiisssseerrttaaççããoo..  

  NNoo  sseegguunnddoo  ccaappííttuulloo,,  AA  eessccoollhhaa  ddooss  aarrqquuiivvooss  ee  ffoonntteess,,  rreeccoorrrreemmooss  aaooss  

ffuunnddaammeennttooss  tteeóórriiccoo--mmeettooddoollóóggiiccooss  ddaa  HHiissttóórriiaa  CCuullttuurraall,,  eessppeecciiffiiccaammeennttee  aaoo  ccoonncceeiittoo  ddee  

rreepprreesseennttaaççããoo  ddee  CChhaarrttiieerr  ((11999900)),,  ee  ffooccaammooss  ooss  aarrqquuiivvooss  ee  ffoonntteess  uussaaddooss  nnaa  ppeessqquuiissaa..    

  UUttiilliizzaammooss  ffoonntteess  pprroocceeddeenntteess  ddee  aarrqquuiivvooss  ppúúbblliiccooss  ee  pprriivvaaddooss,,  mmaaiiss  

ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee,,  ooss  rreeggiissttrrooss  ddiissppoonníívveeiiss  nnaa  iinnssttiittuuiiççããoo,,  ttaaiiss  ccoommoo::  aattaa  ddee  ffuunnddaaççããoo,,  lliivvrroo  ddee  

mmaattrrííccuullaass  ((11995577--11996666)),,  ooffíícciiooss,,  rreeggiissttrroo  ddee  pprrooffeessssoorreess,,  eexxaammeess  ddee  aaddmmiissssããoo..  PPeessqquuiissaammooss  

ttaammbbéémm  aa  lleeggiissllaaççããoo  eedduuccaacciioonnaall  ddaa  ééppooccaa,,  aa  LLeeii  OOrrggâânniiccaa  ddoo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo  ((LLeeii  nn..  

44..224444//  4422))  ee  aa  LLeeii  ddee  RReeffoorrmmaa  ddoo  EEnnssiinnoo//RRNN  ((LLeeii  nn..  22..117711//5577)),,  bbeemm  ccoommoo  ooss  ppeerriióóddiiccooss  
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FFoollhhaa  ddee  MMaaccaauu,,  JJoorrnnaall  ddee  MMaaccaauu  ee  OO  PPiioonneeiirroo  ((11995577)),,  iimmpprreessssoo  ppuubblliiccaaddoo  àà  ééppooccaa  nnoo  

CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo..  

  AA  cciiddaaddee  ddee  MMaaccaauu,,  qquuee  éé  oo  tteerrcceeiirroo  ccaappííttuulloo  ddeessssaa  ddiisssseerrttaaççããoo,,  nneellee  ffaazzeemmooss  aa  

ccoonnffiigguurraaççããoo  ddoo  mmuunniiccííppiioo,,  rreeccoonnssttrruuiinnddoo  ppaarrttee  ddaa  ssuuaa  hhiissttóórriiaa,,  eennffooccaannddoo  ooss  aassppeeccttooss  

ppoollííttiiccooss,,  ccuullttuurraaiiss  ssoocciiaaiiss  ee  eeccoonnôômmiiccooss  ddaa  ddééccaaddaa  ddee  11995500,,  ffaazzeennddoo  aassssiimm  uumm  rreeccoorrttee  

aannaallííttiiccoo  ddaa  eedduuccaaççããoo  eessccoollaarr..  

  OO  qquuaarrttoo  ccaappííttuulloo  iinnttiittuullaaddoo  MMoonnsseennhhoorr  JJooaaqquuiimm  HHoonnóórriioo  ddaa  SSiillvveeiirraa  ––  oo  

iiddeeaalliizzaaddoorr  --  eevviiddeenncciiaa  aa  hhiissttóórriiaa  ddee  vviiddaa  ddoo  ppaattrroonnoo  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo  ee  ssuuaass  aattuuaaççõõeess  

rreelliiggiioossaass  ee  eedduuccaacciioonnaaiiss..  

  MMoonnsseennhhoorr  JJooaaqquuiimm  HHoonnóórriioo  ddaa  SSiillvveeiirraa  nnaasscceeuu  eemm  MMaaccaauu,,  oonnddee  ffooii  vviiggáárriioo  

ppaarrooqquuiiaall  ppoorr  dduuaass  vveezzeess..  OO  pprriimmeeiirroo  ppaassttoorreeiioo  ddaattaa  ddee  11990022  aa  11991133  ee,,  oo  sseegguunnddoo,,  ddee  11993388  

aa  11996666..  FFooii  ffuunnddaaddoorr  ddoo  EEdduuccaannddáárriioo  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddaass  VViittóórriiaass  ––  AAssssúú,,  ddiirreettoorr  eessppiirriittuuaall  

ee  rreeiittoorr  ddoo  SSeemmiinnáárriioo  SSããoo  PPeeddrroo  ––  NNaattaall,,  ddiirreettoorr  ddoo  CCoollééggiioo  DDiioocceessaannoo  SSaannttoo  AAnnttoonniioo  ––  

NNaattaall,,  iiddeeaalliizzaaddoorr  ee  pprrooffeessssoorr  ddee  LLaattiimm  ddoo  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  

HHoonnóórriioo..  

  AA  hhiissttóórriiaa  ddoo  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo  éé  oo  cceerrnnee  ddoo  

qquuiinnttoo  ccaappííttuulloo,,  qquuee  ccoonnffoorrmmee  MMaaggaallhhããeess  ((11999966)),,  ““ccoommpprreeeennddeerr  ee  eexxpplliiccaarr  aa  eexxiissttêênncciiaa  

hhiissttóórriiccaa  ddee  uummaa  iinnssttiittuuiiççããoo  eedduuccaattiivvaa  éé,,  sseemm  ddeeiixxaarr  ddee  iinntteeggrráá--llaa  nnaa  rreeaalliiddaaddee,,  mmaaiiss  aammppllaa  

qquuee  éé  oo  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  ccoonntteexxttuuaalliizzáá--llaa,,  iimmpplliiccaannddoo--aa  nnoo  qquuaaddrroo  ddee  eevvoolluuççããoo  ddee  uummaa  

ccoommuunniiddaaddee  ee  ddee  uummaa  rreeggiiããoo””  

  OO  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaaççããoo  IInntteeggrraaddaa  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo  --  CCEEIIMMHH  --  tteevvee  ssuuaa  

ffuunnddaaççããoo  eemm  11995566  aa  ppaarrttiirr  ddooss  iiddeeaaiiss  ddoo  MMoonnsseennhhoorr  HHoonnóórriioo,,  qquuee  aaccrreeddiittaavvaa  sseerr  

iinnddiissppeennssáávveell  aa  ccrriiaaççããoo  ddee  uummaa  iinnssttiittuuiiççããoo  eedduuccaattiivvaa  vvoollttaaddaa  ppaarraa  aa  ffoorrmmaaççããoo  ggiinnaassiiaall  nnoo  

mmuunniiccííppiioo..  CCoonnttuuddoo,,  ooss  eessffoorrççooss  ddoo  MMoonnsseennhhoorr  JJooããoo  PPeennhhaa  FFiillhhoo  ccoonnccrreettiizzaarraamm  eessssee  

ffuunncciioonnaammeennttoo..  

  IInniicciiaallmmeennttee,,  oo  eessttaabbeelleecciimmeennttoo  ffooii  ddeennoommiinnaaddoo  GGiinnáássiioo  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddaa  

CCoonncceeiiççããoo  ppaassssaannddoo  aa  cchhaammaarr--ssee  CCEEIIMMHH  nnaa  ddééccaaddaa  ddee  11997700..  OO  rreeffeerriiddoo  GGiinnáássiioo  eessttaavvaa  

lleeggaallmmeennttee  aammppaarraaddoo  ppeellaa  LLeeii  OOrrggâânniiccaa  ddoo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo,,  DDeeccrreettooss--lleeii  44..224444,,  ddee  0099  

ddee  aabbrriill  ddee  11994422  ee  88..334477,,  ddee  1100  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  11994455,,  qquuee  pprreessccrreevviiaamm  aass  oorriieennttaaççõõeess  ppaarraa  

oo  eennssiinnoo  sseeccuunnddáárriioo;;  ee  ppeellaa  PPoorrttaarriiaa  nnºº..  662222--AA  ddee  2211  ddee  aabbrriill  ddee  11995577  ddoo  MMiinniissttéérriioo  ddaa  

EEdduuccaaççããoo  ee  CCuullttuurraa,,  qquuee  aauuttoorriizzoouu  oo  sseeuu  ffuunncciioonnaammeennttoo  ccoommoo  EEssttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  EEnnssiinnoo  

SSeeccuunnddáárriioo  RReeccoonnhheecciiddoo..  FFiinnaanncceeiirraammeennttee  aa  eessccoollaa  eerraa  mmaannttiiddaa  ppeellaa  ccoommuunniiddaaddee  ccoomm  oo  

aappooiioo  CCaammppaannhhaa  NNaacciioonnaall  ddee  EEdduuccaannddáárriiooss  GGrraattuuiittooss  ((CCEENNGG))..  
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  NNoo  sseexxttoo  ccaappííttuulloo,,  aannaalliissaammooss  AA  pprrááttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo,,  eennffaattiizzaannddoo  aa  

pprreesseennççaa  ddoo  eessccoottiissmmoo  ee  oo  ttrraabbaallhhoo  ddoocceennttee..  OO  GGiinnáássiioo  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddaa  CCoonncceeiiççããoo  ttiinnhhaa  

ccoommoo  mmiissssããoo  pprriimmoorrddiiaall  aa  pprreeppaarraaççããoo  ffííssiiccaa,,  mmoorraall  ee  iinntteelleeccttuuaall  ddooss  ffiillhhooss  ddee  MMaaccaauu  nnoo  sseeuu  

pprróópprriioo  eessppaaççoo,,  oouu  sseejjaa,,  nnoo  mmuunniiccííppiioo,,  sseemm  ggrraannddee  ddiissppêênnddiioo  eeccoonnôômmiiccoo..  TTiinnhhaa  ccoommoo  

ffiinnaalliiddaaddee  mmiinniissttrraarr  oo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo  ddeennttrroo  ddooss  ppaaddrrõõeess  eessttaabbeelleecciiddooss  ppeellaa  lleeggiissllaaççããoo  

eedduuccaacciioonnaall  vviiggeennttee..  

  AA  mmeettooddoollooggiiaa  uuttiilliizzaaddaa  nnaa  eessccoollaa  eerraa  sseemmeellhhaannttee  aa  ddoo  eessccoottiissmmoo,,  oonnddee  ssee  

ttrraabbaallhhaavvaa  aa  ddiisscciipplliinnaa  ee  aa  pprrááttiiccaa  ccíívviiccoo--rreelliiggiioossaa,,  qquuee  ccoommpplleemmeennttaavvaamm  aa  eedduuccaaççããoo  

ffoorrmmaall  ddooss  aalluunnooss..  

  NNoo  úúllttiimmoo  ccaappííttuulloo,,  tteecceemmooss  ccoommeennttáárriiooss  ssoobbrree  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  ffuunnddaaççããoo  

ddeessssaa  eessccoollaa,,  eemm  11995566,,  ccoonnssttaattaannddoo  qquuee  aa  mmeessmmaa  rreepprreesseennttoouu  uumm  mmaarrccoo  nnaa  eedduuccaaççããoo  ddee  

MMaaccaauu,,  ccoonnttrriibbuuiinnddoo  ddee  ffoorrmmaa  ddeecciissiivvaa  nnaa  ffoorrmmaaççããoo  ddooss  ffiillhhooss  ddeessssaa  ccoommuunniiddaaddee,,  sseejjaa  

ppeelloo  aapprreennddiizzaaddoo,,  sseejjaa  ppeellaa  ddiisscciipplliinnaa..  

  CCoonnssiiddeerraammooss  qquuee  aa  hhiissttóórriiaa  ddeessssaa  iinnssttiittuuiiççããoo  nnããoo  eessttáá  eessggoottaaddaa,,  vviissttoo  qquuee  aa  

mmeessmmaa  ccoonnttiinnuuaa  eemm  pplleennoo  ffuunncciioonnaammeennttoo  ee  ffooii,,  ee  aaiinnddaa  éé  ccoonnssiiddeerraaddoo  uumm  ddooss  mmaaiiss  

rreessppeeiittáávveeiiss  eedduuccaannddáárriiooss  ddaa  cciiddaaddee..  
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Falar de história de vida é pelo menos pressupor, 

e é muito, que a vida é uma história e que uma 

vida é inseparavelmente o conjunto de 

acontecimentos de uma existência individual, 

concebida como uma história e a narrativa dessa 

história. 

 

    Pierre Bourdieu (1996) 
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1 – Escolhas profissionais e acadêmicas 

 

 

 A vida, às vezes nos mostra caminhos que nem sempre são lineares. Nesses 

caminhos, fazemos algumas escolhas, ou por opções, ou por necessidades, que refletirão 

posteriormente na vida pessoal, profissional e acadêmica. 

 As nossas escolhas profissionais e acadêmicas começaram em 1983, quando 

concluímos o 1º grau e fomos cursar o 2º grau (hoje ensino médio) em uma escola estadual 

no município de Macau. A referida escola oferecia dois cursos secundários: o Auxiliar de 

Escritório e o Pedagógico. Como tínhamos que escolher, fizemos opção pelo primeiro 

curso, por não gostar do segundo. 

 Anos depois, mesmo a contra gosto e sem ter direito à escolha, voltamos a 

cursar pela segunda vez o 2º grau, dessa vez o Pedagógico (1986). Isso aconteceu por falta 

de oportunidade e não de vontade de fazer uma graduação. 

 Nessa época, a cidade de Macau não contava com nenhum curso de graduação 

em funcionamento, existia o prédio Centro Regional de Ensino Superior de Macau 

pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fundado em 09 de setembro 

de 1978, onde já havia funcionado nos anos anteriores os cursos de Letras, Pedagogia, 

Estudos Sociais, Tecnólogo em Química e Mecânica, mas o mesmo estava parcialmente 

desativado. 

 Esse quadro diminuía as nossas esperanças e a de muitos jovens do município, 

que terminavam o 2º grau e não tinham muitas perspectivas profissionais nem acadêmicas. 

O melhor seria ficarmos esperando com paciência e humildade, surgir alguma 

oportunidade. 

 Foi cursando o Pedagógico, que despertou o nosso interesse pela área 

educacional, pois antes não gostávamos, porque não queríamos ser professora. Durante o 

curso e, principalmente, no estágio supervisionado, nos descobrimos sonhando em exercer 

a docência, mas para que isso tornasse real, precisávamos conseguir um trabalho, ou seja, 

uma escola para lecionar. Essa chance surgiu no ano de 1989, através de concurso público 

para professores da rede estadual de ensino. No ano seguinte fomos aprovadas e 

começamos a lecionar em uma 2ª série do 1º grau (hoje 3º ano do ensino fundamental I). 

Nesse período e nos anos subseqüentes realizamo-nos como profissionais, esposas e mães, 
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no entanto o desejo de fazermos um curso superior continuava. 

 Portanto, pela vontade de continuarmos estudando, por necessidade de 

adquirirmos conhecimentos e melhorarmos a nossa prática pedagógica foi que em 1992 

ingressamos no Curso de Extensão em Educação Pré-Escolar no Centro Regional de 

Ensino Superior de Macau - UFRN, com uma carga horária de 180 horas. Curso esse que 

nos proporcionou grandes descobertas sobre a educação e aumentou a vontade de fazermos 

uma graduação. 

 Fizemos as primeiras leituras sobre os fundamentos psicológicos, filosóficos e 

sociológicos da educação, como também foram-nos apresentados alguns autores, como 

Skinner (1974), Jean Piaget (1982), Vygotsky (1999) e Célestin Freinet (1985), que 

discorrem sobre diversas concepções de aprendizagem. As leituras desses textos e as 

discussões em sala fizeram-nos compreender como e de que forma se dava a aprendizagem 

dos alunos, além de nos levar a refletir sobre a nossa prática pedagógica. 

 Entretanto, a conclusão do curso, aliada à docência que já exercíamos, 

aumentaram ainda mais a necessidade de fazermos uma graduação, visto que no 

Pedagógico  não fizemos leituras desse nível, porque trabalhávamos muito com atividades 

de memorização e repetição, o que não necessitava de leituras e reflexão; bastava 

confeccionar o material didático e aplicá-lo. 

 Finalmente, em 1997, dez anos depois de concluirmos o Ensino Médio, surgiu o 

momento tão esperado, isto é, através de um convênio firmado entre a Secretaria de 

Educação do Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Macau e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, voltou a funcionar em Macau o Curso de 

Pedagogia. Era a nossa chance de fazer um curso superior. 

 O curso convênio de Macau foi o primeiro a funcionar nessa modalidade de 

ensino. Destinou-se aos professores da Educação Básica das redes estadual e municipal de 

ensino que estivessem em exercício de sala de aula e não tivessem formação específica na 

área. Isso foi feito para atender às orientações da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira - 9394/96, que no artigo 62 especifica: 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

 

 

 O ingresso dos professores no referido curso foi através de vestibular – 

COMPERVE/UFRN, que na verdade deveria ter sido aberto apenas para o município de 

Macau, mas por inexperiência das partes que firmaram o contrato momento da seleção, deu 

oportunidade para que outros municípios pudessem concorrer, ficando o curso bastante 

heterogêneo, funcionando em dois turnos e com a participação dos municípios de Macau, 

João Câmara, Jandaíra, Guamaré, Pendências e Alto do Rodrigues. 

 O curso funcionava da seguinte forma: no turno matutino, a turma “A” era 

composta por alunos do município de Macau, Jandaíra e Guamaré; no turno vespertino, a 

turma “B” era formada pelos alunos de Macau, João Câmara, Pendências e Alto do 

Rodrigues. 

 Pedagogicamente o curso funcionou bem, coordenado pela professora Marlúcia 

Menezes de Paiva.  Tivemos professores conceituados, como: Isauro Beltán Nuñez, 

Almaíza Fernandes de Medeiros, Francisco Cláudio Soares Junior, Hermano Machado 

Ferreira Lima, entre outros. Entretanto, tivemos problemas administrativos. Tais problemas 

ocorreram em virtude do convênio ter sido entre o município de Macau e a UFRN, onde 

ficou acordado que governo municipal pagaria o salário dos professores, beneficiando 

assim os profissionais da educação do município. 

 Mas, com a participação dos alunos dos municípios circunvizinhos, o prefeito 

de Macau negou-se a arcar sozinho com as despesas, causando desentendimentos entre 

alunos e interrupção das aulas. No entanto, esses problemas não foram empecilhos para o 

bom funcionamento do curso. 

 A participação desses alunos no curso convênio de Macau foi muito 

enriquecedora, no sentido de partilharmos as nossas experiências profissionais, uma vez 

que as turmas eram formadas por profissionais que exerciam a docência e a maioria tinha 

concluído o ensino médio há mais de dez anos. 

 Com o prédio da UFRN deteriorado, passamos a assistir aulas em outro local, 

ou seja, no Centro Educação Integrada Monsenhor Honório - CEIMH. Foi a partir desse 
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contato que despertou-nos o desejo de fazer parte dessa escola. 

 Posteriormente, começamos a lecionar na citada escola, desejo realizado, não 

como alunas, mas como profissionais, visto que a maioria dos filhos de Macau tinha esse 

mesmo desejo: estudar ou trabalhar nessa instituição. Tal desejo se justificava pela história 

e tradição desse colégio que eram conhecidas em toda região. Os alunos que estudavam no 

CEIMH eram apontados como os melhores. Além de que, nem todos podiam pagar 

mensalidades, nessa época a escola já era privada, mas tinha também convênio com os 

governos estadual e municipal. 

 Foi através do convênio CEIMH e 6ª DIRED/SEC, que em 1997 começamos a 

trabalhar no CEIMH, lecionando numa 3ª série do 1º grau, no turno matutino. Nesse 

ínterim, fazíamos o curso de pedagogia, desenvolvíamos o trabalho na escola e 

participávamos de encontros, seminários e discussões sobre educação, principalmente a do 

município. 

 Concluímos a graduação no ano de 2000 e, logo em seguida, no ano de 2002, 

iniciamos o Curso de Especialização em Gestão do Sistema de Ensino, na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, que funcionou no CEIMH, o que resultou na monografia 

intitulada: Avaliação Institucional: Um Estudo no Centro de Educação Integrada 

Monsenhor Honório – Macau/RN. 

 Para realização desse trabalho monográfico realizamos entrevistas com os 

profissionais e uma pesquisa aos arquivos da referida escola, onde tivemos contato com 

diversas fontes documentais. À medida que adentrávamo-nos na pesquisa, mais 

encontrávamos pista que nos despertavam o interesse pela história dessa instituição. 

Concomitantemente, na coordenação da escola, desenvolvemos alguns projetos de estudos 

com professores e alunos do ensino fundamental e médio. Buscávamos fazer um registro 

histórico dessa escola através de palestras, exposições e entrevistas com ex-alunos e ex-

funcionários. 

 Entre os projetos, destacamos o PROJETO: CEIMH – 50 Anos de Histórias e 

Horizontes, que tinha como objetivo conhecer a história da Escola, compreender a 

importância da mesma para o município e valorizá-la como entidade educacional que 

contribui para formação dos cidadãos de Macau e Região. Esse projeto oportunizou-nos 

conhecer pessoas que fizeram parte da história desse colégio, como por exemplo: os 

professores Hailton Marques de Araújo, Cacilda Maria de Araújo, Dineusa Marques de 

Araújo Pessoa, Maria de Fátima Marcolino de Lima, Manoel Maurício de Souza Sobrinho 
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e Maria Vilma Pinheiro de Souza, que foram alunos e funcionários entre os anos de 1957 a 

1970. 

 Ressaltamos a participação e a contribuição no projeto das ex-alunas da 

primeira turma, a professora Terezinha de Medeiros Bezerra, que foi Secretária de 

Educação do Município no período de 1973 a 1976, e a senhora Maria Elizabete Bezerra, a 

aluna mais nova dessa turma. Em entrevista ao Jornal de Macau, ela falou sobre o tempo 

em que foi aluna: 

 

 

 Terminei o curso primário no Grupo Escolar Duque de Caxias com 12 

 anos de idade e ainda hoje, aos 61 anos, tenho orgulho de dizer que fui 

 aluna da 1ª turma do ginásio: fui fundadora do ginásio do Padre. No dia 

 21 de abril de 1957 foi a inauguração propriamente dita do ginásio, com 

 celebração de missa, muita festa e um jogo de basquete com equipe que 

 veio de Natal. Foi o máximo. Eu era a mascote da classe: a menor, a 

 mais nova e a mais levada (JORNAL DE MACAU, 05/06). 

 

 

 Desse modo, surgiu nosso interesse pela história dessa Instituição de ensino, 

que há 50 anos tem sua vida entrecruzada com a da educação do município.  Tal interesse e 

o desejo de continuarmos estudando nos fizeram enveredar pelo caminho da pesquisa 

histórica. Caminho difícil, mas possível. 

 No ano de 2006, no primeiro semestre retornamos às atividades acadêmicas na 

UFRN como aluna especial, onde nos matriculamos em duas disciplinas: Gestão e 

Financiamento da Educação Brasileira, ministrada pela professora Magna França e O 

Ensino de História na Educação Brasileira, pela professora Maria Inês Sucupira Stamatto. 

Por falta de tempo, devido às atividades profissionais, deixamos de fazer a atividade final 

da outra disciplina, então concluímos apenas a segunda. 

 Período um tanto complexo, trabalhávamos no município de Macau e 

precisávamos nos deslocar no meio da semana para Natal, uma vez que as aulas eram nas 

quartas-feiras, e só retornávamos no outro dia para o trabalho. Foram viagens estressantes 

e cansativas, mas que valeram à pena. 

 A ementa de trabalho da professora Maria Inês para a disciplina indicava uma 

bibliografia que incluía leituras sobre a História do Ensino de História, a História das 

Disciplinas/instituições e a História da Educação Brasileira. A bibliografia proposta era 

para contemplar a formação dos vários alunos, já que havia graduandos em pedagogia, 
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história e ciências sociais, ficando assim acordado entre a professora e a turma que cada 

aluno fazia as leituras focadas na área do seu interesse. 

 As leituras realizadas nessa disciplina nos ajudaram a decidir a linha de 

pesquisa e a temática que nós iríamos investigar. Leituras essas, com as quais nos 

identificamos e que foram importantes para o nosso trabalho, porque a atividade final 

deveria culminar em um ensaio, ou ainda, em um projeto de pesquisa voltado para a 

história da educação. As contribuições dos colegas que cursaram essa disciplina, as 

orientações e incentivo da professora foram fundamentais na construção do projeto de 

dissertação. 

 No segundo semestre de 2006, continuamos como aluna especial, cursando 

outra disciplina: Educação, História e Práticas Culturais I, ministrada pela professora 

Maria Arisnete Câmara de Morais. Esse foi o nosso primeiro contato com ela e com os 

autores estudados na Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens 

históricas, educativas e literárias, que a mesma coordena desde 1998. 

 Na referida Base de Pesquisa até o ano de 2006, constavam quinze produções 

científicas, sendo nove Dissertações e seis Teses, que desenvolvem pesquisas em torno da 

temática: Gênero e História da Educação, enfatizando os aspectos históricos, educativos e 

literários, a partir do século XVIII. Analisam também práticas de mulheres que 

contribuíram para a formação da sociedade letrada brasileira e norte-rio-grandense e a 

história das instituições escolares. 

 Esse aspecto da história das instituições abria espaço para a inserção dessa 

pesquisa, que se propõe a investigar a história do Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório, em Macau, no período de 1956 a 1966. Nosso objetivo é contribuir para a 

historiografia da educação norte-rio-grandense e, sobretudo, para a História da Educação 

desse município. 

 Durante as aulas da disciplina mencionada, foram trabalhados vários textos 

através de seminários. Apresentamos com os colegas de sala, o segundo capítulo do livro 

Educação Brasileira, de Anísio Teixeira (1969) intitulado Padrões Brasileiros de Educação 

e Cultura. (p.59-79). Trata-se de uma conferência proferida pelo autor em 1954, no 

Ministério da Educação e Cultura, o qual analisa os modelos históricos de educação no 

Brasil, descreve e comenta o debate em torno da LDB – 4024/61, que defendia uma 

educação pública e gratuita. Texto fundamental para a compreensão sobre o processo 
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educacional brasileiro. 

 Outros textos estudados nessa disciplina que merecem destaque são: Textos, 

impressos e leituras (p.121-139), do livro a História Cultural: entre práticas e 

representações (Chartier, 1990), que trata da história dos impressos, da comunidade de 

leitores e das diversas práticas de leitura; O Processo Civilizador: uma história de 

costumes (Elias, 1990), retrata o contexto social existente na Alemanha no final do século 

XIX, fazendo uma análise histórica dos costumes, concentrando-se nas mudanças das 

regras sociais e na maneira como o indivíduo as percebia, modificando comportamento e 

sentimentos, de forma individual ou coletiva; Problematizando fontes em história da 

educação (Galvão, 1996, p.99-118), discute a concepção de documento que norteia os 

estudos historiográficos mais recentes. Destacamos, também, o uso das fontes não-

convencionais, como a literatura, que através da obra de José Lins do Rego, sua principal 

fonte, articulada a outros tipos de documentos, a autora reflete sobre o cotidiano da escola 

primária na Paraíba, entre os anos de 1890 e 1920; e Pensar categorias em história da 

educação e gênero (Lopes, 1994, p.19-29). Nesse artigo Lopes apresenta caminhos para a 

pesquisa histográfica, enfatizando gênero como categoria de análise nos estudos em 

história da educação. 

 O contato com esta base e com os autores mencionados, a participação e as 

discussões nas atividades da disciplina, nos auxiliaram a decidir o que queríamos 

pesquisar. Já pensado, mas não definido. Por que pesquisar? Como pesquisar? Foram 

perguntas determinantes para a definição do nosso objeto de estudo. 

 O referencial teórico-metodológico da História Cultural, trabalhado pela 

professora Maria Arisnete, propõe pesquisas através de conceitos construídos por autores, 

que privilegiam um outro olhar sobre a história, o qual permite estudar a história da 

educação a partir de outras fontes consideradas menores, como a história de uma 

instituição, facilitando assim a nossa seleção para o mestrado. 

 Além das leituras que tratam do referencial teórico-metodológico, pesquisamos 

também trabalhos de autores que falam da educação e da história do município de Macau, 

com ênfase aos que retratam a década de 1950. Citamos alguns exemplos: 

 O livro Macauísmos - lugares e falares Macauenses, do autor Benito Barros 

(2001) registra parte da história e do linguajar do povo macauense, que segundo ele, 

“ficará plenamente satisfeito se o livro continuar a atiçar a memória dos contemporâneos e 

a provocar a imaginação dos leitores mais novos”. Pensamos que o autor deve estar 
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satisfeito, pois continua a provocar leitores como nós e tantos outros que o referenciam em 

seus estudos. Contudo, sem essa obra tornar-se-ia, portanto, difícil discorrermos sobre a 

história desse município. 

 Na revista 1º Centenário da Ordenação Sacerdotal de Monsenhor Joaquim 

Honório da Silveira 1902-2002 (2002), reedição da Revista Comemorativa das Bodas de 

Ouro, o autor Manoel Rodrigues de Melo e alguns colaboradores homenageiam 

Monsenhor Joaquim Honório da Silveira pelos seus 50 anos de sacerdócio, ressaltando a 

sua vida religiosa, a sua descendência familiar, a história de Macau e a sociedade da época. 

Além disso, registra as felicitações das autoridades do município, da região e do estado. 

 No livro de Getúlio Moura (2003), Um Rio Grande e Macau: Cronologia da 

História Geral, o autor focaliza vários aspectos do município e de toda região. No prefácio 

do livro o historiador Olavo de Medeiros Filho afirma: “Trata-se da melhor obra já escrita 

sobre aquela importante região salineira e petrolífera.” 

 Em a História de Macau e seus Dirigentes 1935-2000, o autor Luiz Gonzaga da 

Silva (2001) faz uma incursão histórica sobre os dirigentes do município, no período 1935 

a 2000, enfatizando a vida e as principais obras realizadas em cada governo. 

 A Dissertação de Mestrado em arquitetura e urbanismo do autor João Batista 

Carmo Junior (2006), Geografia da dominação: um estudo sobre a organização espacial da 

terra do sal (Macau-RN), retrata as mudanças ocorridas no espaço físico do município, 

enfocando a problemática do sal como causa de uma possível segregação social. 

 No livro intitulado 25 anos depois, o Padre João Penha Filho (1999) faz um 

retrospecto da sua vida, durante o tempo de permanência à frente dos trabalhos paroquiais 

em Macau, ressaltando a criação do Ginásio Nossa Senhora da Conceição (hoje Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório), como um marco na história do município. 

 Foi propondo uma pesquisa acerca da história das instituições, particularmente 

sobre a história do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, que tem como 

objetivo analisar o seu surgimento e as suas contribuições para educação do município de 

Macau no decênio de 1956 a 1966, que ingressamos no Mestrado do Programa de Pós-

graduação em Educação. 

 No primeiro semestre de 2007, já como mestranda do Programa de Pós-

graduação em Educação, cursamos a disciplina: Gênero, educação e literatura III. Uma das 

atividades dessa disciplina foi apresentar através de seminários, as produções científicas 
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(Dissertações e Teses) da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens 

históricas, educativas e literárias, defendidas desde o seu início 1998 até hoje, em 2007. 

 No primeiro momento recebemos a tarefa com certo temor, uma vez que 

precisávamos ler as dissertações em pouco tempo, além disso, estávamos inseridas no 

grupo que iria apresentar o primeiro seminário. 

 Iniciadas as leituras para a apresentação dos seminários nos reencontramos com 

a bibliografia trabalhada na base e referenciada pelas colegas. Até então, para nós, essas 

leituras eram novas, mas essencial para qualquer pesquisador que se lança nesse desafio. 

 Outro dado importante dessa atividade foi encontrarmos em algumas dessas 

produções (dissertações e teses) citações relevantes sobre pessoas, autores e fatos de 

Macau, os quais nos forneceram pistas para a nossa pesquisa ora iniciada. Dentre essas, 

destacamos as seguintes dissertações: 

 Palmyra Wanderley e a Educação da Mulher no Cenário Norte-Rio-Grandense 

(1914-1920), de Isabel Cristine Machado de Carvalho, defendida em 2004. Neste trabalho 

a autora analisa a contribuição da escritora e jornalista Palmyra Wanderley à educação no 

período de 1914 a 1920. No capítulo intitulado Trajetória da pesquisa, Isabel faz 

referências ao escritor Walter Wanderley, que também tem uma produção sobre Macau. 

 O livro Um passeio sentimental à minha terra (1977) narra a história da vida do 

autor e de seu pai João Wanderley em Macau. Relembra ocasiões, fatos e sentimentos, 

passeando pela cidade com seu pai, que caminha ao seu lado, espiritualmente, e juntos vão 

“relembrando Macau de outros tempos, do seu e do meu tempo, revendo aquelas casas e 

paisagens, recordando as pessoas amigas que nelas viveram” (p. 12). A referida produção 

foi uma palestra proferida pelo autor em sessão solene no Centro Social de Macau, no dia 

08 de setembro de 1975, nas comemorações do centenário da cidade. 

 Imprensa Feminina: O Jornal a Esperança – (1903-1909), dissertação 

defendida em 1999, da professora Otêmia Porpino Gomes, na qual a autora reconstrói a 

trajetória do jornal feminino a Esperança, através da sua produção e edição.  A autora faz 

referência no primeiro capítulo a um jornal falado que existiu no ano de 1926 e era 

produzido por um grupo de mulheres Macauenses. Enfatiza ainda, no segundo capítulo, 

que em Macau circulou uma publicação comemorativa do cinqüentenário de ordenação 

sacerdotal do Monsenhor Joaquim Honório da Silveira. 

  “Monsenhor Honório” nasceu em Macau no dia 14 de janeiro de 1879, e 

faleceu em 01 de novembro de 1966, é estimado pelos católicos como um “homem santo”.  
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Essa publicação intitulada “Bodas de Ouro” foi reeditada em 2002, em comemoração ao 1º 

centenário de sua ordenação sacerdotal (1902 – 2002). Segundo a autora, além dessa 

publicação, circularam também dois jornais “Gazeta de Macau” e o “Patriota”, ambos no 

ano de 1909. 

 Uma mulher entre livros: Zila Mamede e o silencioso exercício de semear 

bibliotecas. Defendida em 2004, pela autora Marise Castro de Lima. A pesquisa tem como 

objeto de estudo: Zila Mamede bibliotecária, a profissional que dedicou vários anos da sua 

vida a semear bibliotecas na cidade de Natal.  No primeiro capítulo, a autora faz referência 

a ilustres cidadãos Macauenses, o poeta Gilberto Avelino e o escritor Benito Barros que 

foram entrevistados do Além do Nome, seção do caderno viver, do Jornal Tribuna do 

Norte.  O poeta Gilberto Avelino (1928-2002) é natural de Açu (RN), mas Macauense de 

coração, é autor de vários livros de poesias, sendo que a maioria desses são dedicados a 

Macau. O macauense Benito Barros é sociólogo, poeta e escritor, atualmente dirige o 

Núcleo Regional de Ensino Superior de Macau – UFRN. Tem vários livros de poesias, mas 

destaca-se no meio literário pela sua obra Macauísmo: lugares e falares macauenses 

(2001). 

 Além disso, essa atividade de leitura das produções nos deu oportunidade de 

conhecermos a estrutura das mesmas, bem como reler todo o referencial teórico-

metodológico utilizado nessas pesquisas, e estreitarmos o contato com diversos autores, os 

quais nos fizeram perceber a variedade de objetos que podem ser pesquisados, além de nos 

proporcionar subsídios para a nossa pesquisa. 

 No entanto, ainda existe um extenso caminho para ser trilhado, mas a força de 

vontade, a coragem e a perseverança serão nossas auxiliares nessa nova tarefa. Porque 

compreender a história do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório é reconhecer 

todo o processo histórico pelo qual passou a educação do município, é integrá-lo no 

contexto maior, que é a história de Macau. 

 Portanto, o que pretendemos é descortinar essa história, para que se possa 

sistematizá-la, suscitando um conhecimento mais arraigado sobre essa Instituição e, 

conseqüentemente, sobre parte da história do município de Macau. 

 Finalmente, nossas escolhas profissionais e acadêmicas conduziram-nos ao 

presente estudo. O objetivo é analisar a história do Centro de Educação Integrada 

Monsenhor Honório – Macau/RN, que por meio do exame particular dessa Instituição de 

ensino, pretendemos apreender o processo de constituição do ensino ginasial e, sobretudo, 
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registrarmos parte da história da educação do Rio Grande do Norte, além de investigarmos 

o seu surgimento e as suas contribuições para a educação desse município, no decênio de 

1956 a 1966. 

 Justificamos a escolha dessa pesquisa, visto que esta instituição educacional foi 

a primeira na cidade a oferecer o curso ginasial no ano de 1957 e, principalmente, porque  

o “ CENTRO EDUCAÇÃO INTEGRADA MONSENHOR HONÓRIO pode se orgulhar 

de ter dado ao Estado, médicos, engenheiros, professores, bacharéis e economistas. Afinal, 

indiretamente, tudo saiu de suas mãos  (SILVA, 1975, p. 33)”. 
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 O historiador vai construindo o seu campo de 

 significado ao transitar por um circuito 

 múltiplo de instituições, tradições teóricas, 

 fontes e produtos, num esforço contínuo através 

 do qual não só constitui as próprias fontes e 

 resultados de pesquisa, mas estabelece 

 estratégias e práticas interpretativas.  

 

Clarice Nunes (2005) 
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2 – A escolha dos arquivos e fontes 

 

 

 Novamente recomeçam as nossas escolhas. Dessa vez, escolhas mais difíceis, e 

por necessidade. Como todo pesquisador, precisamos trilhar caminhos em busca de 

arquivos e fontes que possam subsidiar e orientar o estudo. Caminhos esses um tanto 

tortuosos, que muitas vezes nos desestimulam a continuar, dadas às dificuldades, ora por 

falta de dados, ora por falta de acesso a eles. 

 Para investigar a história do Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório, no decênio de 1956 a 1966, recorreremos aos fundamentos teórico-metodológicos 

da História Cultural, que nos apresenta uma nova forma de fazer história, pesquisando os 

sujeitos anônimos, os fatos esquecidos, os pequenos objetos e os documentos informais 

que apresentem caminhos alternativos para a investigação histórica, indo onde as 

abordagens tradicionais não foram. Segundo Morais (1996, p.03): 

 

 

 Se a história tradicional oferece uma visão macro, concentrando-se na 

 análise dos feitos dos grandes homens, dos grandes estadistas; a história 

 cultural desloca sua atenção para a história dos homens comuns, das 

 mulheres comuns, preocupando-se com as suas práticas culturais, suas 

 experiências de mudança social. 

 

 

 Na concepção de Chartier (1990, p. 23), a história cultural pode ser definida 

como uma história das representações, isto é, a história do modo como os indivíduos e a 

sociedade pensam (representam) a realidade e de como essa percepção orienta suas práticas 

sociais. Para o autor, tudo é cultural e toda prática individual ou coletiva tem uma cultura e 

só pode ser compreendida como produto de uma determinada representação do mundo. 

 Nesta perspectiva, pretendemos analisar a realidade do já vivido por meio das 

suas representações, almejando chegar àquelas formas pelas quais o homem expressou a si 

mesmo e o mundo. Para tanto Chartier (1990) propõe um conceito de cultura como prática, 

e sugere para seu estudo as categorias de representação e apropriação. 

 Para o citado autor, representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é a 

presença de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência.  E 
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apropriação é "construir uma história social das interpretações remetida para suas 

determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem” (Chartier,1990, p.26). 

 Essa realidade pensada e vivida é a cidade de Macau no ano de 1956, período 

em que foi fundado o CEIMH, objeto de estudo dessa pesquisa. 

 Nessa perspectiva “reconstruir esse passado significa recriar tempos, espaços e 

ausências, preenchendo-os de sentidos, conforme nossas próprias percepções, que se 

materializam na urdidura do texto” (Morais, 2002. p. 24) de cada pesquisador que 

mergulha nessa tarefa. 

 Segundo Burke (1992), nessa nova perspectiva histórica, o que era considerado 

como imutável, intocável, agora é encarado como uma “construção cultural”, que pode 

sofrer mudanças, tanto no tempo quanto no espaço. Nesse sentido, o fazer historiográfico 

oportuniza ao pesquisador fazer novas investigações, com diferentes objetos. O autor 

ressalta ainda que: 

 

 

 A história começou a se interessar por virtualmente toda a atividade 

 humana. „Tudo tem uma história‟ como escreveu certa ocasião o 

 cientista J.B.S. Haldane; ou seja, tudo tem um passado que pode em 

 princípio ser reconstruído e relacionado ao restante do passado 

 (BURKE, 1992, p. 11). 

 

 

 Reconstituir o passado através desta nova perspectiva histórica exige do 

pesquisador um novo olhar sobre o seu objeto de estudo, para que possamos identificar as 

possibilidades e limites de cada fonte, uma vez que a história cultural não nega a 

importância das fontes tidas como clássicas, mas complementa-as com novas fontes. 

 Nesse sentido, Hollanda (2001, p.31) lembra que fazer uma análise histórica é 

possível, “sendo que nenhuma fonte deve ser deixada de lado. Isso porque mesmo os 

costumes e objetos mais simples são culturalmente construídos, tendo sentido e função na 

sociedade que os originou, havendo uma relação da parte com o todo” 

 No texto Problematizando fontes em História da Educação, Galvão (1996, p. 

102) registra que “a Nova História alargou, também, o tipo e o uso das fontes”, dando 

oportunidade ao pesquisador de buscar “novos tipos de fontes, capazes de revelar aspectos 

das sociedades passadas pouco explorados nos documentos oficiais escritos.” Por meio 
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desse novo modo de fazer pesquisa histórica, podemos trazer à tona parte da história da 

educação norte-rio-grandense, através da história de uma instituição escolar. 

 Segundo Gatti Jr (2000, p. 20), a “história das instituições educacionais tem 

ocupado cada vez mais espaço no cenário da pesquisa histórico-educacional, envolvendo 

uma série de pesquisadores”, que desenvolvem estudos sobre essa temática, nas diversas 

regiões do Brasil. O autor focaliza, ainda, que alguns historiadores e educadores têm se 

lançado à tarefa de historiar a educação escolar brasileira, através da construção de 

interpretações acerca das principais instituições educativas, visto que, as histórias das 

instituições escolares vão estar sempre no âmbito da História da Educação. 

 Entendemos que é possível, a partir da história do CEIMH e de sua prática 

educativa, fazer uma leitura da educação no município de Macau e apreender o complexo 

processo de edificação do curso ginasial; por conseguinte, identificar as suas contribuições 

à história da educação do Rio Grande do Norte. 

 Começando a pesquisa histórica surgem as dúvidas. Que fontes utilizar?  Onde 

encontrá-las? O primeiro passo é a seleção das fontes, já que são elas que delineiam o 

caminho que o pesquisador vai trilhar em busca das informações acerca do seu objeto de 

estudo. 

 Trilhando esse caminho Burke (1992, p. 25) assinala que “os maiores 

problemas para os novos historiadores, no entanto, são certamente aqueles das fontes e dos 

métodos”. Ao mesmo tempo destaca que a escolha de novos objetos de pesquisa, requer 

dos historiados a busca por novos tipos de fontes. 

 Galvão (1996, p. 102), por outro lado, ressalta a importância da ampliação das 

fontes: 

 

 

 Ao lado da ampliação do campo do historiador, a Nova História 

 alargou, também, o tipo e uso das fontes. A dilatação do campo do 

 historiador, e do historiador da educação, com o crescente interesse pela 

 investigação da vida cotidiana leva, necessariamente, à busca de novos 

 tipos de fontes, capazes de revelar aspectos das sociedades passadas 

 pouco explorados nos documentos oficiais escritos. 

 

 

 Na busca constante das fontes, que nos fornecessem subsídios para essa 

pesquisa, empreendemos visitas a arquivos públicos e privados, tanto da capital quanto do 
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interior, especificamente, em Macau, espaço da pesquisa. Encontramos livros, jornais e 

escritos que abordam a história desse município. 

 Sobre o trabalho com as fontes, Lopes (1994, p. 20) afirma que: “Ir às fontes; 

vasculhar os arquivos. Começa aquilo que é sonho e que é pesadelo. Fantasias e medos, 

volúpias acadêmicas que se repetem cotidianamente” na vida daqueles que enveredam pelo 

caminho da pesquisa historiográfica. 

 O artigo de Nunes (1992, p. 153) é de fundamental importância. Para a autora, 

 

 

O primeiro passo do pesquisador em seu trabalho é a revisão bibliográfica 

do tema. Nesta revisão ele opera como crítico literário que se esmera na 

construção de um espaço intelectual, espaço este que é ponto de encontro 

de diversas obras com toda a possibilidade de diálogo entre elas, o que 

pressupõe o jogo das afinidades e das oposições. 
 

 

 Nesta revisão bibliográfica, inicialmente relacionamos as publicações de 

autores que versam sobre a história do município de Macau e, em seguida, as publicações e 

documentos sobre a instituição em estudo. 

 Em visita ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em 

Natal, encontramos referências ao município de Macau nas obras: História do Rio Grande 

do Norte (1984) de Luís da Câmara Cascudo. Retrata a história da terra potiguar desde 

seus primeiros habitantes, os portugueses até o século XX. Destaca em vários capítulos a 

história desse município como: origem do nome, criação da comarca e cronologia, além de 

falar da importância do sal para a economia do estado. 

 Família Wanderley: história e genealogia (1966), nesta obra o autor reconstrói 

a genealogia da família Wanderley, enfatizando a história desta em Macau.  De acordo 

com Fernandes (1984, p. 49) nesta obra o autor “dedicou 50 páginas a Macau e sua gente. 

Era realmente exuberante e comovente o amor que Walter dedicava a Macau”. 

 No livro Memória de Macau (1998), Hélio Dantas narra o tempo que viveu na 

terra do sal com sua família. O autor é filho de Fábio Dantas, que foi juiz da comarca de 

Macau nos anos de 1926 a 1950. 

 Segundo Enélio Lima Petrovich, presidente do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte, o autor Hélio Dantas “considera-se, um autêntico macauense, 
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pelo espírito e coração, pois a cidade das salinas lhe outorgou o título honorífico de 

cidadão em 21 de agosto de 1997”. 

 Encontramos, ainda, o livro Terras Potiguares (1998), de Marcus César 

Cavalcanti de Morais, que faz um passeio pelos municípios do Rio Grande do Norte.  No 

capítulo intitulado Macau – Porto de “Ama”, o autor registra que: 

 

 

 A história da terra macauense pode ser lembrada através de monumentos 

 históricos como a Coluna da Liberdade, erguida em homenagem ao 

 centenário da independência é localizada na Praça da Conceição, como 

 também do Cruzeiro da Ilha de Manoel Gonçalves, com quatro metros 

 de comprimento por dois de largura, construído em madeira rústica, 

 localizado em frente à igreja matriz (MORAIS, 1998, p. 143). 

 

 

 Pesquisando os arquivos públicos e privados do município de Macau, visitamos 

o Museu José Elviro, a Biblioteca Municipal, a Casa da Cultura e a Secretária de Educação 

e Cultura. Continuando nesta busca, visitamos também a instituição em estudo, o CEIMH, 

onde encontramos documentos como: ata de fundação, livro de matrícula, registro de 

funcionários e outros documentos da vida escolar. 

 O museu José Elviro é um arquivo privado, mantido pelos esforços do seu 

fundador João de Aquino da Silva e de seus familiares, que lutam há mais de 50 anos para 

mantê-lo em funcionamento. Todavia, o referido museu é de utilidade pública, dada a sua 

importância histórica e cultural para Macau. Nele se encontram móveis, utensílios, 

ferramentas, obras raras que fazem parte da história dessa cidade. É preservado ainda no 

museu um acervo sobre a vida sacerdotal do Monsenhor Joaquim Honório da Silveira, 

além dos móveis e utensílios domésticos utilizados por ele na paróquia de Macau. 

 O referido museu foi fundado em 05 de novembro de 1952, dia da 

comemoração das bodas de ouro do Monsenhor Honório.  Sobre o seu fundador, recém 

falecido, Cláudio Guerra colaborador do jornal Folha de Macau, ressalta: 
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 Esse homem simples e ativo foi por muitas décadas o guardião da 

 história da cidade. E pessoas de Macau e do mundo inteiro puderam 

 conhecer um pouco mais da cidade através das mais de 5.000 peças que 

 o homem guardou e conservou para contar a historia de cada uma. 

 Cordoalhas de barcaças, mastros de barcos, redes de pesca, carta de 

 alforria, correntes, placas de empresas de navegação, cadeiras, 

 fotografias, selos, moedas, cartas e fotos. (FOLHA DE MACAU, 08/07). 

 

 

 No levantamento bibliográfico realizado na Casa da Cultura, encontramos um 

bom acervo, com vários livros de autores macauenses e de autores que escreveram sobre 

Macau. Destacamos as publicações: Macau canto de amor e saudade (1984), livro de 

reminiscência do trovador Aparício Fernandes, que discorre sobre a sua infância e 

adolescência na cidade Macau. Trinta anos depois ao retornar à cidade, o autor rememora 

lugares, pessoas e acontecimentos. 

 Macau (1984), romance regionalista de Aurélio Valdemiro Pinheiro, onde o 

autor faz uma representação da história, do ambiente, dos costumes e dos tipos humanos, 

dos macauenses nos anos de 1900. 

 Tecnologia e Desemprego: o caso da região salineira de Macau-RN (1993), 

neste estudo o autor analisa a modernização tecnológica do parque salineiro potiguar, 

ressaltando os impactos socioeconômicos causados na região de Macau. 

 A História de Macau e seus Dirigentes 1935-2000 (2001), nesta obra o autor 

reconstitui a história política de Macau entre anos de 1935 a 2000, através da biografia de 

seus dirigentes, destacando suas principais obras. 

 Em Macauísmos - lugares e falares Macauenses (2001), de Benito Barros, 

retrata a história do município de Macau por meio de crônicas e dos processos criminais de 

1900 a 1970. O autor enfatiza ainda, o cotidiano da cidade, os lugares e as falas do seu 

povo. 

 1º Centenário da Ordenação Sacerdotal de Monsenhor Joaquim Honório da 

Silveira 1902-2002 (2002), Revista organizada pela sociedade macauense em 1952, nas 

comemorações das bodas de ouro da ordenação sacerdotal do Monsenhor Joaquim Honório 

da Silveira, sendo reeditada em 2002 no centenário. 

 Um Rio Grande e Macau: Cronologia da História Geral (2003), registra a 

história de Macau e região, focalizando aspectos da história do Brasil, do Rio Grande do 

Norte e dos municípios de Guamaré, Pendências e Alto do Rodrigues. Cidades 

circunvizinhas que antes faziam parte do território de Macau. 
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 A escola de Macau (2003), além de contar com a autoria de vários intelectuais 

macauenses, reúne uma coletânea de poemas que versam sobre o período vivido por eles 

no Grupo Escolar “Duque de Caxias”.  O livro foi organizado em comemoração aos 80 

anos da referida escola. 

 No acervo da Casa da Cultura constam, ainda, livros dos poetas Alfredo Neves, 

Benito Barros, Horácio Paiva, João Vicente, Pe. Antonio Murilo de Paiva e uma coletânea 

dos livros de poesias do poeta Gilberto Avelino. 

 Na Biblioteca Municipal de Macau nos deparamos com uma realidade que é 

angustiante: a inexistência de um acervo sobre a história do município e a precariedade do 

acervo existente. São situações como estas que tornam difícil o trabalho de quem está 

iniciando uma pesquisa histórica, assim como também, causam problemas para aqueles 

que necessitam pesquisar sobre esta história e só têm acesso aos arquivos da referida 

biblioteca. 

 Sobre a história de Macau, encontram-se na referida biblioteca, apenas para 

consulta, três artigos xerocopiados do escritor Walter Wanderley: Ainda o centenário de 

Macau – I de 22 de junho de 1974, Ainda o centenário de Macau – II de 26 de junho de 

1974, ambos publicados em O Mossoroense e O centenário da cidade de Macau de 07 de 

abril de 1975 publicado em Belo Horizonte. 

 Na Secretaria de Educação e Cultura, encontramos outra dificuldade. A falta de 

registro sobre a educação do município nos anos de 1956 a 1966, periodicidade da nossa 

pesquisa.  Segundo a funcionária responsável pelos arquivos, na secretaria só constavam 

dados da educação escolar de Macau a partir dos anos 1970. Os registros anteriores foram 

queimados no incêndio que aconteceu na prefeitura em 1982. 

 A propósito das pesquisas nos arquivos Nunes (1990, p. 38), destaca as 

dificuldades: 

 

 

 Todos nós que nos dedicamos à pesquisa histórica já passamos pela 

 angustiante experiência de não encontrá-los pelo descuido intencional, 

 sistemático e criminoso com que os acervos da História e da memória da 

 Cultura e da Educação brasileiras vêm sendo dilapidados em nosso país. 

 No entanto, paradoxalmente, poucos de nós viveram outra angústia: a de 

 vasculhar os arquivos inexistentes, organizados e disponíveis. Seja por 

 desconhecimento, impaciência, preguiça, desinteresse, descuido ou até 

 falta de oportunidade, muitos pequenos grandes tesouros permanecem 

 escondidos numa vasta gama da documentação. 
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 Nessa pesquisa bibliográfica empreendida nos arquivos públicos, acerca da 

história de Macau, encontramos não apenas histórias desse município, mas 

representações de vidas, espaços e épocas contadas por pessoas que viveram, 

expressaram e registraram esses acontecimentos sociais através de seus escritos. 

 Na pesquisa aos arquivos do município de Macau, pesquisamos também, os 

arquivos da instituição em estudo, o CEIMH. O contato e o convívio profissional de 

tantos anos na referida instituição, facilitaram o nosso acesso aos arquivos e, 

conseqüentemente, as fontes. 

 Na biblioteca do CEIMH, denominada João Paulo II, encontramos um acervo 

destinado à pesquisa dos alunos como: enciclopédias, dicionários, livros didáticos, 

livros de literatura infanto-juvenil, jornais e revistas. Consta também de um exemplar da 

revista 1º Centenário da Ordenação Sacerdotal de Monsenhor Joaquim Honório da 

Silveira (2002) e do livro 25 anos depois, do Padre João Penha Filho (1999), duas 

fontes necessárias como referência sobre a instituição. 

 No arquivo passivo, um tanto desorganizado, passamos horas vasculhando 

caixa por caixa, um trabalho minucioso que nos fez perceber que o historiador é o 

sujeito do seu próprio trabalho o objeto de estudo. 

 Vasculhando o arquivo acima citado, deparamo-nos com um manancial de 

fontes documentais, até então desconhecidas e esquecidas, entre tantos destacamos: ata 

de fundação, livro de matrículas, ofícios, registro de professores, exames de admissão. 

Fontes importantes para compreender o contexto histórico e social em que o CEIMH foi 

fundado. 

 Desse modo, à medida que coletamos fontes sobre a instituição em estudo, 

fomos selecionando-as e categorizando-as, buscando reconstruir a história dessa escola. 

Ao reconstruir essa história lançamos um olhar sobre sua prática educativa procurando 

contribuir com a historiografia da educação do Rio Grande do Norte, particularmente 

com a educação dos Macauenses. 
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Estar longe de Macau é ter o espírito 

permanentemente mergulhado num sonho, pois a 

lembrança da terra é um permanente estado 

emocional de todos nós (...). É necessário ser 

macauense ou lá ter vivido, ou mesmo estado, 

para sentir, em toda sua dimensão, a grandeza da 

terra pequenina.  

 

Walter Wanderley (1977) 
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3 – A cidade de Macau 

 

 

 Cientes do que nos diz Morais (2006, p. 24) que “respeitar a cultura da 

sociedade da época é o caminho, e que as pessoas e os grupos desse passado falam ao 

presente com suas próprias vozes”, evocaremos as vozes dos Macauenses: 

 

 

 Macau é uma cidade sui generis, que exerce um fascínio indefinível e 

 inexplicável (não pelo fato em si, mas pela intensidade desse fascínio) 

 sobre os seus filhos. E isso abrange também os que, embora tendo 

 nascido em outras terras, como é o meu caso, tornam-se pelo coração, 

 tão filhos de Macau como os que o são pelo nascimento. 

 (FERNANDES, 1984, p. 07). 

 

 

 A cidade Macau está situada a 178 km da Capital Natal, cercada por ilhas, 

praias e mangues, onde as águas do rio Açu se encontram com as do oceano atlântico. O 

município é constituído pela sede (área urbana) e mais 55 comunidades (área rural). A área 

urbana atualmente é formada por quatro bairros: Centro, Valadão, Porto de São Pedro e 

Navegantes. 

 O município tem uma extensão territorial de 835 km
2
, equivalente a 1,58% da 

superfície estadual, pertence à mesorregião Central Potiguar, inserida na microrregião 

Macau.  

 Localiza-se em uma altitude média de 4 metros acima do nível do mar, 

situando-se numa posição geográfica determinada pelo paralelo 05º07' de Latitude Sul e 

pelo meridiano 36º38' de Longitude Oeste. Limita-se ao norte com o Oceano Atlântico; ao 

Sul, com os municípios de Pendências, Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues; ao Leste, com 

os municípios de Guamaré e Pedro Avelino e, a Oeste, com o município de Carnaubais. 

 Os primeiros habitantes da então Ilha de Macau foram os moradores da Ilha de 

Manoel Gonçalves, que a deixaram em função do avanço do mar. O êxodo teve início em 

1815, ocorrendo de forma lenta. 
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 Somente em 1857, a Ilha de Manoel Gonçalves desapareceu por completo, 

como afirma Moura (2003, p. 120-121): O desaparecimento completo da ilha foi 

confirmado no “Roteiro da Costa do Norte do Brasil, de 1857”. 

 

 

 Mapa da cidade de Macau – área urbana  

 Fonte: Moura, 2003. 

 

 

 Macau era um povoado do município de Angicos, passou a ser cidade e sede do 

município em 1875. 

 

 

 A resolução nº. 100, de 27 de outubro de 1843, creou um distrito de paz 

 na povoação de Macau, então do município de Angicos. A resolução nº. 

 158, de 02 de outubro de 1847, creou a vila e freguesia de Macau. A lei 

 nº. 644, de 14 de dezembro de 1871, desmembrou da Comarca do Assú 

 os municípios de Angicos e Macau e creou com eles a Comarca de 

 Macau. A Lei nº 761, de 09 de setembro de 1875 elevou à categoria de 

 Cidade a vila de Macau (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA 

 ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO MONSENHOR JOAQUIM 

 HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, P.51). 
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 No que diz respeito as suas origens, na bibliografia consultada (Cascudo, 1984; 

Barros, 2001; Moura, 2003) registram que a cidade de Macau foi fundada pelos 

portugueses: capitão Martins Ferreira e seus quatro genros: José Joaquim Fernandes, 

Manoel José Fernandes, Manoel Antônio Fernandes, Antônio Joaquim de Souza e, ainda, 

João Garcia Valadão e o brasileiro Jacinto João da Horta, antigos moradores da ilha de 

Manoel Gonçalves. 

 Moura (2003, p. 146), registra que a cidade começou pela Rua da Frente (hoje 

ruas Augusto Severo e Barão do Rio Branco). Rua eternizada nos livros de Walter 

Wanderley e nas recordações do trovador Aparício Fernandes. A rua abrigava as primeiras 

construções do município datadas do século XIX. 

 Dentre estas construções, o “Casarão da Intendência Municipal era um velho 

sobrado cor-de-rosa, retangular, de evidente
 
sobriedade arquitetônica, plantado bem no 

centro da cidade, na rua da frente, com a fachada para a Praça da Igreja” (PINHEIRO 

1984, p.42). 

 No poema intitulado “Cantos para quatro ruas da minha infância”, o poeta 

Gilberto Avelino (2004, p.109) declama: 

 

 

 Vem comigo. 

 Vem andar pelas ruas da infância. 

 Eu te chamo, vem, (...) 

 
 Rua da Frente de lembranças tantas. 

 Rua da Frente, amiga e vizinha do rio, 

 e onde fica a casa em que o meu lírico avô 

 cantava a sua canção de Miriam, a que era 

 acordada para ver nascendo a lua branca. 

 

 

 Destacavam-se também nesta rua, outras construções arquitetônicas como: o 

prédio da Agência dos Correios, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Grupo 

Escolar Duque de Caxias e alguns sobrados, que eram habitados pelas famílias importantes 

do município. 

 Todavia, a maior parte da arquitetura que outrora representava o que de mais 

belo existia na terra das salinas, hoje resta apenas a lembrança, como enfatiza Fernandes 

(1984, p. 11-12): 
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 Alguns prédios tradicionais desapareceram e outros estão em ruínas. 

 Causou-me tristeza constatar a demolição do venerado e tradicional 

 Grupo Escolar Duque de Caxias, templo de ensino por onde passaram 

 tantas gerações de macauenses. Quando uma casa é demolida, o fato 

 repercute na sensibilidade daqueles que a habitavam. Mas, em se 

 tratando de um grupo escolar, são atingidas as raízes sentimentais de 

 todos os que nele estudaram. 

 

 

 Dantas (1998, p. 25) no livro Memória de Macau, deplora: “E o Grupo Escolar 

„Duque de Caxias‟, onde estava? Fora estupidamente demolido, talvez o mais bonito 

edifício do estado em seu estilo! Quantas gerações não passaram por aquele „templo de 

sabedoria‟”. 

 No final da década de 1970, foi construído um inexpressivo prédio naquele 

local (Moura, 2003, p. 301). Ressaltamos que a demolição total do prédio oficial do Grupo 

Escolar aconteceu aproximadamente no ano de 1975; no espaço foi construída uma escola 

estadual de nome homônimo, que atualmente se encontra em funcionamento. 

 A propósito do desenvolvimento urbano de Macau, o autor João Batista Carmo 

Júnior, na pesquisa intitulada Geografia da dominação: um estudo sobre a organização 

espacial da terra do sal (2006), enfatiza que os primeiros anos da década de 1950 trazem 

como fruto do desenvolvimento econômico, o crescimento físico da cidade notado pelo 

aparecimento e povoamento dos bairros adjacentes. 

 O principal bairro da cidade é o centro, onde se localizam a maioria dos 

estabelecimentos comerciais, as instituições educacionais, os serviços médicos 

hospitalares, os prédios dos poderes municipais – Prefeitura, Câmara dos Vereadores, 

Fórum e a conhecida Praça da Conceição. 

 A Praça da Conceição foi inaugurada em 07 de setembro de 1950. Espaço de 

encontro da sociedade macauense, onde acontece a maioria dos eventos sociais da cidade, 

principalmente as festas religiosas. 

 

 

Aqui no centro desta praça chamada „da conceição‟, havia um coreto 

para as retretas e os tríduos carnavalescos. Ali, o obelisco regido em 

homenagem à data da Independência do Brasil a 09 de setembro de 

1822, tem uma placa com esta inscrição: “Coluna comemorativa do  1º 

Centenário da Independência Brasileira. Inaugurada na gestão do 

Presidente da Intendência Municipal, cel. José Gonçalves de Melo”. 

(WANDERLEY, 1977, p. 48-49). 
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 Salientamos que o obelisco ao qual se refere o autor  ainda encontra-se no 

centro da praça, porém a estrutura original da praça foi totalmente demolida. Em 1992, 

fora reconstruída com outra arquitetura. 

 Sobre o aniquilamento do patrimônio histórico da cidade, a jornalista Regina 

Barros apud Barros (2001, p.48), no artigo intitulado: Macau – uma Cidade sob os olhares 

do Poeta registrou: 

 

 
 Das construções antigas restam poucas, além do sobrado construído por 

 Emídio Avelino, que depois foi a escola do poeta Edinor Avelino e que 

 há trinta anos é testemunha da luta do advogado Gilberto em favor do 

 Direito. „Recebo aplausos, de pé, pela conservação do sobrado‟, revela 

 Avelino. O prédio do antigo mercado público felizmente foi preservado. 

 O sobrado construído pelo Conde Pereira Carneiro, ainda se mantém. A 

 cadeia velha, hoje fórum de Justiça, resguarda a fachada original e nada 

 mais. 

 

 

 No que se refere ao nome da cidade, a historiografia aponta para duas versões. 

Para o historiador Câmara Cascudo (1984, p. 351) e na revista 1º Centenário da 

Ordenação Sacerdotal do Monsenhor Joaquim Honório da Silveira, (2002 p . 49) , a 

origem da palavra MACAU é uma contração de aman-goa ou aman-kaó, de origem 

chinesa, que significa Porto de Ama ou Abrigo de Ama.  “Ama” é a deusa Neong-ma, 

protetora dos navegantes. Na revista 1º Centenário da Ordenação Sacerdotal do 

Monsenhor Joaquim Honório da Silveira, (2002, p. 49), Câmara Cascudo escreveu que 

existe uma antiga colônia européia na China, a 40 milhas de Hong Kong, com o mesmo 

nome. 

 A colônia européia Macau é um pequeno território que esteve sobre 

administração portuguesa de 1557 até 1999.  Atualmente, é uma Região administrada sob a 

soberania chinesa. Composto por uma península e duas ilhas: a Ilha de Taipa e a Ilha de 

Coloane. 

 

 



41 

 

 

 Mapa de Macau – China 

 Fonte: www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/lugares/oriente/macau.htm 

 

 

 O autor registra, ainda, que Macau é o único município brasileiro a possuir 

nome do idioma chinês. E que do Macau Chinês, porto da deusa Ma, senhora dos 

navegantes, veio a denominação para o nosso Macau salineiro e acolhedor.  

 A outra versão defendida por Olavo de Medeiros Filho é que o nome MACAU 

vem do topônimo brasileiro: “Provém da arara-vermelha que os europeus chamavam de 

macau e até hoje é assim identificada nos livros de ornitologia e dicionários: Ara macao, 

arara-macau ou arara-vermelha, já extinta dos vales norte-riograndenses”  (MOURA, 

2003, p. 106). 

 Desde a sua fundação, o sal e a pesca constituem a base econômica do 

município. Por possuir uma extensa área de manguezais, se desenvolvem a pesca de 

peixes, frutos do mar e crustáceos. No entanto “A atividade salineira em Macau sempre 

representou, ao longo de sua história, o principal fator gerador de emprego e renda para a 

população ali residente. Essa atividade data do início da ocupação do Estado pelos 

colonizadores” (COSTA, 1993, p. 46). 

 Araújo (2002, p. 54), ao descrever sobre a atividade salineira, registra que: 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/lugares/oriente/macau.htm
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 Foi mais ou menos em 1859 que se organizou no Rio de Janeiro uma 

 poderosa companhia denominada „Companhia Nacional de Salinas 

 Mossoró-Açu‟. Dispondo de grandes capitais e alguns vapores, enviou a 

 Macau um dos seus diretores e, por pouco mais ou nada, comprou ali 

 várias salinas. 

 

 

 Durante vários anos, o processo de produção e exploração do sal nas salinas 

tradicionais era feito manualmente e de forma rudimentar, absorvendo assim, uma grande 

quantidade de trabalhadores. “Em virtude disso, Macau foi berço de uma intensa 

concentração de trabalhadores disponíveis para a obra nas salinas, bem como para o 

transporte do sal” (COSTA, 1993, p. 47). 

 Sobre as salinas o poeta macauense, Edinor Avelino,  no poema "Macau" 

considerado como sendo sua obra-prima, escreveu: 

 

 

 A minha terra, calma e boa, trago-a  

 nas cismas de saudade em que ando atento, 

 contemplando-a com os olhos cheios d‟água, 

 nos grandes vôos do meu pensamento. 

 É das mais ricas terras pequeninas, 

 apraz-me repetir, quando converso; 

 possui alvas e esplêndidas salinas, 

 as melhores salinas do universo. 

 (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA ORDENAÇÃO 

 SACERDOTAL DO MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO DA 

 SILVEIRA, 2002, p.69). 

 

 

 Neste período, havia também outras classes de trabalhadores exercendo outras 

funções ligadas direta ou indiretamente à atividade salineira: os estivadores - trabalhadores 

das docas que executavam a carga e descarga dos navios; os
 
 marítimos – homens que 

trabalhavam a bordo no comando dos navios; os alvarengueiros - pessoas que trabalhavam 

nas alvarengas (grandes embarcações de ferro) transportando sal das salinas para os navios;  

os conferentes - trabalhadores das docas responsáveis por conferirem a carga dos navios; 

arrumadores – trabalhadores encarregados pela arrumação do sal; mestre-arrais - patrão ou 

mestre de barco de tráfego local ou portuário (CARMO JÚNIOR, 2006, p. 52). 
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 Em meados do século XX, a produção do sal em Macau atingiu níveis 

expressivos, a economia despontava no cenário regional e nacional, elevando assim o 

status social do município, que passou a exercer uma liderança sobre as cidades 

circunvizinhas. 

 Conseqüência disso, a população duplicou, principalmente a masculina; 

aumentou o índice de criminalidade e houve um crescimento da prostituição. Tudo isso por 

causa da grande quantidade de dinheiro em circulação, que transformou o município. A 

tranqüilidade da cidade dá lugar à vida mundana.  Sobre esse período Barros (2001, p. 153) 

destaca: 

 

 

No apogeu econômico de Macau, pelas décadas de 40, 50 e 60, quando 

os marítimos se esbanjavam em dinheiro, os bordéis e cabarés faziam 

parte da vida mundana macauense. Foi dessa época que surgiram os 

cabarés históricos e que hoje fazem parte do folclore da cidade, tais 

como a „Coréia‟, „Suzana‟ e „Quatro Bocas‟ e mais recentemente a 

„Lua‟. 

 

 

 Com a modernização do parque salineiro potiguar, entre o final de 1969 e início 

de 1970, o município atravessa grandes dificuldades. As salinas pequenas são absorvidas 

por grandes empresas estrangeiras e o trabalho manual é substituído pelo mecanizado, 

causando assim desemprego em massa. “Nesse período foram despedidos 45.000 operários 

de suas atividades nas salinas”, provocando o enfraquecimento econômico e social do 

município (FERNANDES, 1995, p. 41). 

 Walter Wanderley (1977, p.13), em visita ao município no dia 08 de setembro 

de 1975, registra as transformações ocorridas neste período. Enfatiza com detalhes como 

era antes o município. 

 

 

Antigamente isto aqui era o que Macau possuía de mais bonito – a 

entrada da cidade – com suas salinas, as pirâmides de sal margeando o 

Aterro, as espumas brancas dos cristalizadores esvoaçando, tocadas pelo 

vento, a sinfonia dos cata-ventos, o ruído do motor, cadenciado, da 

Usina de Trituração do Sal, a movimentação das barcaças, o povo no 

vaivém constante. Hoje essa paisagem é morta. Vive-se da saudade e da 

lembrança, do encantamento de um tempo bom que se foi. 
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 A partir dos anos de 1980, o município passa a contar com outra atividade 

econômica. Surgem no Rio Grande do Norte as primeiras perfurações de poços terrestres 

de petróleo e os macauenses se beneficiam com essa atividade. 

 De acordo com Moura (2003, p.201), “As perfurações de poços terrestres foram 

intensificadas no início da década de 1980, nos municípios de Macau, Areia Branca, Alto 

do Rodrigues e Mossoró”. 

 O desenvolvimento sócio cultural do município se expressa com a participação 

ativa de diversos intelectuais como professores, escritores, músicos, poetas, trovadores e 

jornalistas, além de políticos e sacerdotes. Estes intelectuais não são apenas os filhos da 

terra, mas “macauenses pelo coração, dos quais Macau pode se orgulhar” (FERNANDES, 

1984, p.38). 

 Fernandes (1984, p. 37), menciona-os como a riqueza intelectual da terra das 

salinas; e Moura (2003, p. 309), no capítulo intitulado Literatura, destaca-os como 

pesquisadores, escritores e poetas.  Foram os seguintes: Aparício Fernandes, Américo de 

Oliveira Costa, Aurélio Pinheiro, Benito Barros, Manoel Rodrigues de Melo, Fagundes de 

Menezes, Ezequiel Wanderley, Getúlio Moura, Hianto de Almeida, Fernando Almeida, 

Irma de Varela, Helvécio Barros, Maria de Lourdes Coelho, Luiz Xavier da Costa, Walter 

Wanderley e tantos outros que exaltam a terra das salinas nas suas produções. 

 Os autores evidenciam, também, o talento da família Avelino: Edinor Avelino e 

seus irmãos, Olda Pinheiro Avelino, Gil Avelino, como também os seus filhos: Gracilde 

Avelino, Gilberto Avelino e Violeta Avelino. Entre esses, destacamos os poetas Edinor 

Avelino (1898-1967), Olda Pinheiro Avelino (1895-1965) e seu filho Gilberto Avelino 

(1928-2002). Ninguém melhor para falar da importância do poeta Edinor Avelino que o 

historiador Câmara Cascudo, que o visitou em Macau, e registrou na Acta Diurna (2002, 

p.72): 

 

 

Edinor Avelino, lírico, pintor de sua terra, viajador dos horizontes, 

voltou para fazer o sacrifício das pupilas à luminosidade cegante dos 

mormaços. Resta-lhe, imenso policolor, tumultuoso num povo que 

desfila em procissão, num alardo de festa, o seu mundo interior, 

inesgotável e poderoso. Nenhum filho de Macau prestou à sua terra 

maior serviço. Doou - lhe todos os sonhos, as renúncias arrancando da 

asa impaciente de vôo, um por um, os fortes remígios que lhe deram o 

sucesso.  E levou o nome de Macau a todo o Brasil que lê versos. 
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 Olda Pinheiro Avelino foi professora, pianista, poeta e compositora. Uma das 

suas memoráveis composições é o Hino a Monsenhor Joaquim Honório, que foi composto 

no ano de 1952, em homenagem às bodas de ouro do Monsenhor Joaquim Honório da 

Silveira. Este hino a sagrou como compositora e incluiu o seu nome no cenário das 

intelectualidades macauenses. Eis, alguns versos: 

 

 

 Cantai, ó sacerdotes! 

 Na torre canta o sino, 

 A igreja esta cantando 

 Um jubiloso hino. 

 

 Em Monsenhor Honório, 

 Macau tem um tesouro, 

 Um sacerdote santo,  

 Que hoje comemora 

 As suas Bodas de Ouro. 
 (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA ORDENAÇÃO SACERDOTAL 

 DO MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, 

 p.28). 

 

 

 Nesta seara ratificamos ainda o poeta Gilberto Avelino, que foi membro do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) e da Academia Norte-

Rio-Grandense de Letras (ANL). Na academia ocupou a cadeira número 35, que teve como 

primeiro ocupante o seu pai Edinor Avelino.  Pertenceu, ainda, à Academia de Letras e 

Artes do Nordeste Brasileiro (ALANB). 

 Sobre o poeta Gilberto Avelino, o ensaísta Américo de Oliveira Costa, 

escreveu: 

 

 

 Há os poetas que se fazem ao sabor do tempo e da existência. E há os 

 poetas que já nascem sob o signo da poesia. Gilberto Avelino é desta 

 última categoria. (...) Gilberto Avelino possui esse dom incomparável, a 

 começar pelos títulos de seus poemas, das palavras essenciais, carregada 

 cada uma de um conteúdo intransferível, de uma carga específica de 

 emoção e beleza. (...) Gilberto Avelino é um ser marcado, 

 inapelavelmente, pela fatalidade e bênção da poesia (COSTA apud 

 AVELINO, 1995). 
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 Nos últimos anos a cidade de Macau é enaltecida nas poesias do advogado e 

poeta Gilberto Avelino, que se orgulhava de ser filho da terra de coração. Seu amor à terra 

das salinas está registrado nos seus diversos poemas, notadamente afirmado nos versos do 

poema “Canto para Macau”: 

 

 

 "Este é o sol que quero, 

 incandescendo as águas 

 e as rosas de espumas, 

 suspensas no ar, levemente. 

 

 Esta é a terra que amo. 

 De rio em preamar sereno, 

 Onde, entre ferrugens e sombras, 

 Descansam âncoras, e navegam 

 Fantasmas de barcos cinzentos". 

 (AVELINO, 2004, p.169) 

 

 

 Macau distingue-se dos municípios circunvizinhos, não só pela sua 

intelectualidade, mas também pela sua religiosidade, propagada no esmero do seu templo 

histórico, nas festividades religiosas e na figura do Monsenhor Joaquim Honório da 

Silveira. 

 O templo católico do povo de Macau é a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, que foi criada pela Resolução n. 294 de 19 de agosto de 1854, tendo como 

primeiro vigário o Pe. João Inácio de Loiola Barros. “Além de representar a cultura 

religiosa da maioria dos macauenses, a igreja Matriz é o prédio mais antigo da cidade” 

(MOURA, 2003, p. 282). 

 As tradicionais festas religiosas acontecem nos meses de agosto e dezembro. 

No dia 15 de agosto, Nossa Senhora dos Navegantes - padroeira dos marítimos; e no dia 08 

de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição - padroeira da cidade. 

 De acordo com Moura (2003, p. 355), “a procissão dos marítimos, no dia de 

Nossa Senhora dos Navegantes, era uma grande festa, até o final da década de 1970”.  Este 

declínio deu-se em virtude do assoreamento do rio, impedindo o tráfego de embarcações de 

grande porte, e da transferência do escoamento do sal para o porto de Areia Branca. 
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 As palavras de Fernandes (1984, p.11) no seu retorno a Macau, confirmam o 

significado dessas festas para a população nos anos de 1950. 

 

 

 Talvez estejam acenando, como eu acenava, para a procissão fluvial de 

 Nossa Senhora dos Navegantes. (...) Nesse dia, em frente ao cais da Cia. 

 Comércio Navegação, as barcaças, cheias de bandeiras e decorações, 

 eram franqueadas à população. Lotadas de fiéis, todos falavam ao 

 mesmo tempo, enquanto espocavam foguetões, a Banda tocava um 

 dobrado e as moças da Juventude Feminina Católica cantavam um hino. 

 

 

 Fernandes (1984, p.15 - 16) também enfoca que “melhor do que esta, só mesmo 

a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Macau, que culminava com uma 

grande procissão percorrendo toda a cidade, era uma apoteose. Começava uma semana 

antes, quando se hasteava o estandarte da padroeira”. 

 Em Macau, os anos de 1940 até 1960 são assinalados como o período áureo, 

época marcada pela grande circulação de dinheiro e pelo intenso desenvolvimento político, 

econômico e social. 

 Na administração municipal estavam à frente nessas décadas os prefeitos: 

Albino Gonçalves de Melo (1948 - 1952), José Ferreira de Macedo (1953 – 1957) e 

Venâncio Zacarias de Araújo (1958 – 1962). 

 Albino Gonçalves de Melo é eleito prefeito de Macau pelo voto popular para 

governar por quatro anos. No seu governo, “a cidade dobrou a arrecadação e, ficou 

conhecida pelo desenvolvimento da indústria e do comércio” (Silva, 2001, p. 50), as suas 

principais obras foram: construção da Praça da Conceição, do Cemitério Público 

Municipal,  do prédio de força e luz  e  do prédio da  biblioteca pública “Rui Barbosa”, 

inaugurada em 07 de setembro de 1952. 

 No ano de 1953, assume o governo municipal José Ferreira de Macedo, que 

enfrentou dificuldades financeiras, mas conseguiu manter os serviços básicos de saúde e 

educação. O seu governo destacou-se pelo trabalho social desenvolvido pela sua esposa a 

senhora Inaldi Fernandes de Macedo, através da implantação dos serviços oferecidos pela 

Legião Brasileira de Assistência (LBA). 
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 Venâncio Zacarias de Araújo chegou ao governo do município em 1958 com o 

apoio do movimento sindical, após uma campanha bastante disputada. No seu governo 

construiu salas de aulas nos distritos e restaurou as escolas da cidade. 

 No tocante à educação escolar, entre as décadas de 1940 e 1950, o município 

contava com 35 escolas, que ministravam apenas o ensino primário, das quais “22 eram 

mantidas pelo Estado, 06 pelo município e 08 por particulares, sendo que uma destas era 

subvencionada pelo Estado e outra pela prefeitura, ambas funcionando na cidade” 

(BARROS, 2001, p. 139). Lembramos que estas escolas situavam-se em Macau cidade e 

nos povoados de Guamaré e Pendências. 

 Dessas escolas apenas três funcionavam na cidade (sede): o Grupo Escolar 

“Duque de Caxias”, as Escolas Reunidas do Porto do Roçado e a da Vila de Pendências, 

sendo que a principal era o Grupo Escolar Duque de Caxias, mantido pelo governo 

estadual.  Além destas, havia as escolas isoladas, que muitas vezes funcionavam nas casas 

das professoras, por falta de espaço próprio. Essas escolas ficavam nas vilas e povoados, 

localidades mais distantes da cidade. 

 O Grupo Escolar Duque de Caxias foi fundado em 1923; entretanto, 15 anos 

depois, ainda fazia parte do programa de inovações socioeducacionais, implantado no 

governo de Alberto Maranhão (1908-1913), através do Decreto n. 178, de abril de 1908, 

que autorizava e regulamentava um programa de organização do ensino primário, dando 

início à construção de uma rede de grupos escolares na capital e no interior. Esses grupos 

foram criados para agrupar diversas escolas em um só espaço. Surgiram como 

representações de um modelo de organização do ensino primário moderno. 

 Em 1941, quando funcionou mais uma escola municipal, a matrícula geral do 

ensino primário, compreendendo o curso complementar, ministrado no Grupo Escolar 

„Duque de Caxias‟, foi de 2.290 alunos, sendo do sexo masculino – 950 e do sexo feminino 

– 1.340 (BARROS, 2001, p. 139). 

 A educação escolar dos filhos de Macau nesse contexto pode ser lembrada pelo 

trabalho das professoras: Clara Tetéo, Lourdes Ferreira, Maura Bezerra, Olda Avelino, 

Donana Avelino, Diair Gomes, Gracilde Avelino, Anaíde Dantas, Eunice Galvão, entre 

outras que tanto fizeram pelo engrandecimento do seu município. 

 Em 1950, a cidade tinha uma população 23.553 habitantes segundo dados do 

IBGE, e dessa população apenas 35% com idade acima de 10 anos eram alfabetizados. 

(MOURA, 2003, p. 299). Vale salientar que nesse período, pertenciam ao município de 
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Macau os povoados de Pendências e Guamaré, isso explica o número de habitantes. O 

povoado de Pendências passou a ser município em 1953 e, Guamaré, em 1962. 

 Com relação ao curso ginasial até a década de 1950, esse não existia na 

comunidade em estudo. Os alunos que terminavam o primário e que tinham boas condições 

financeiras, na sua maioria eram de famílias mais abastadas, deslocavam-se para fora do 

lugar para cursar o ginasial. Os filhos de salineiros e pescadores, que não tinham as 

mesmas condições, permaneciam na cidade e cursavam apenas as quatro primeiras séries. 

 Nesta época, em Macau as salinas estavam no auge e as profissões mais 

rentáveis eram barcaceiros, estivadores e conferentes. As pessoas não necessitavam saber 

ler nem escrever para exercê-las, ficando assim, evidenciado a falta de motivação para o 

estudo. 

 

 

 Às vezes havia discussões fortes na praça entre filhos de barcaceiros e 

 estivadores que não queriam estudar e os estudantes – Qual estudo qual 

 nada!...Você estuda, e depois?... Eu não estudo, arranjo um embarque e 

 ganho mais que um doutor (PENHA FILHO, 1999, p. 40). 

 

 

 Esta realidade permaneceu até 1956, quando foi fundado o Ginásio Nossa 

Senhora da Conceição; no entanto, só veio funcionar em 1957, a partir dos esforços do 

Padre João Penha Filho e da sociedade maucauense. Nesse contexto, ainda foram criados o 

Colégio de Comércio Cônego Luis Monte (1958-1976) e a Escola Normal de Macau (1963 

– 1976). 

 A partir da criação dessa instituição, o ensino do município tomou novos 

rumos. Os filhos de Macau que antes não cursavam o ginásio por falta de condição 

financeira ou por falta de escola na cidade, passaram a ter essa oportunidade no seu próprio 

espaço. 

 Sobre o Ginásio, o juiz Elias Borges da Costa, em palestra realizada no dia 11 

de agosto de 1963, destaca que: 

 

 

 No setor educacional, somente agora, a cidade deu um salto com o 

 funcionamento de um ginásio. A população adulta não tem mais 

 condições de ser instruída a não ser influenciada pelos seus filhos que 

 estão recebendo instrução secundária (BARROS, 2001, p. 141). 
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 A fundação do Ginásio Nossa Senhora da Conceição (hoje Centro de Educação 

Integrada Monsenhor Honório - CEIMH), objeto de estudo desta pesquisa, teve como 

arcabouço legal a Lei Orgânica do Ensino Secundário – Decretos-lei número 4.244, de 09 

de abril de 1942 e 8.347, de 10 de dezembro de 1945, quando este passou a oferecer aos 

filhos de Macau o curso ginasial em 1957. 

 A Lei Orgânica do Ensino Secundário estava no conjunto da Reforma 

Capanema, que ficou conhecida pelo nome de Leis Orgânicas do Ensino.  Esta era 

composta por oito decretos-lei, que regulamentaram o ensino no Brasil durante o Estado 

Novo (1937-1945). As Leis Orgânicas do Ensino começaram pela reforma do Ensino 

Industrial e Secundário em 1942, depois atingiu o Ensino Comercial em 1943. Somente em 

1946 atingiu o Ensino Primário, o Normal e o Agrícola.  (ROMANELLI, 1985, p.154). 

 De acordo com Lei Orgânica de Ensino Secundário - Decreto-lei n. 4.244 de 09 

de abril de 1942, o ensino secundário deveria funcionar em estabelecimentos específicos: 

 

 

 Art. 5º Haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário, o 

 ginásio e o colégio. 

 § 1º Ginásio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a 

 ministrar o curso de primeiro ciclo. 

 § 2º Colégio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a 

 dar, além do curso próprio do ginásio, os dois cursos de segundo ciclo. 

 Não poderá o colégio eximir-se de ministrar qualquer dos cursos 

 mencionados neste parágrafo (BRASIL, 1942, p.01). 

 

 

 A forma e a organização do Ensino Secundário estavam explicitadas nos artigos 

2º, 3º e 4º do capítulo II, do Título I, desta Lei: 

 

 

 Art. 2º O ensino secundário será ministrado em dois ciclos. O primeiro 

 compreenderá um só curso: o curso ginasial. O segundo compreenderá 

 dois cursos paralelos: o curso clássico e o curso científico. 

 Art. 3º O curso ginasial, que terá a duração de quatro anos, destinar-se-á 

a dar aos adolescentes os elementos fundamentais do ensino secundário. 
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Art. 4º O curso clássico e o curso científico, cada qual com a duração de 

três anos, terão por objetivo consolidar a educação ministrada no curso 

ginasial e bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la.  No curso clássico, 

concorrerá para a formação intelectual, além de um maior conhecimento 

de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso científico, 

essa formação será marcada por um estudo maior de ciências (BRASIL, 

1942, p.01). 

 

 

 Os alunos que concluíam o Ensino Primário prosseguiriam no Ensino 

Secundário, cursando o primeiro ciclo – Curso Ginasial e depois o segundo ciclo – Curso 

Clássico ou Curso Científico. 

 Segundo Ribeiro (1979, p.138), a “Reforma Capanema ou Leis Orgânicas do 

Ensino, iniciada em 1942, vigorou até a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1961.” 

 Neste ínterim, no Brasil existiam em pauta dois projetos educacionais: um 

oficial que era difundo pelo Ministério da Educação e Saúde, oriundo do Estado Novo 

(1937- 1945) e o outro defendido pelo educador Anísio Teixeira, que no período era o 

diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1952 – 1964). 

 Esses projetos provocaram críticas e embates entre os intelectuais brasileiros. 

Não obstante, se diferenciavam pelos seus princípios, o primeiro defendia o modelo 

centralizador, com a padronização e uniformização do ensino, o segundo era pautado nos 

ideais liberais de democracia e cidadania. 

 

 

Naqueles anos 1950, o Brasil se via envolto com o primado da técnica, 

da ciência, enfim, de uma nova mentalidade científica e de mudanças 

sociais. Na visão de Anísio Teixeira, a educação escolar, tal qual 

orientada pelo MES, não instruía, não habilitava, não educava e, 

absolutamente em nada preparava para a fase de intensivo 

desenvolvimento industrial, científico e  tecnológico que se vinha 

pautando no Brasil, sob a égide globalizante da ordem capitalista 

(ARAÚJO, 2006, p 252). 

 

 

 Anísio Teixeira assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

- INEP em 04 de julho de 1952, tendo como alvo a implantação de uma política 

educacional nacional, que atendesse a nova demanda social que primava por uma educação 
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técnica e científica. Seguindo esta lógica, Anísio Teixeira implementa o Programa de 

Reconstrução Educacional, que tinha como “objetivo mapear em cada estado da federação, 

os vínculos dos projetos, planos, experiências educacionais e reformas de ensino”. 

(ARAÚJO, 2006, p.07). 

 O Plano de Reestruturação da Educação Brasileira, pensado e executado por 

Anísio Teixeira frente ao INEP, tinha como principais objetivos: direção da política de 

ensino Primário e Normal; melhoria e aumento dos prédios escolares; aperfeiçoamento 

pedagógico do professor e a coordenação do Programa de Cooperação Financeira às 

Unidades Federativas. 

 Nos anos de 1950, o cenário político- educacional do Rio Grande do Norte não 

era diferente dos demais estados brasileiros, neste período no governo Sílvio Piza Pedrosa 

(1951-1956) o estado vivencia um momento de grande atenção aos problemas 

educacionais, as escolas existentes não atendiam a toda população, aumentando assim o 

número de analfabetos, fato que o levou a construir várias escolas. 

 A partir de 1956, no governo de Dinarte Mariz (1956 – 1960), a educação do 

Rio Grande do Norte recebe um tratamento especial, através da Lei n. 2.171 de 06 de 

dezembro de 1957, o estado empreende uma mudança educacional que recomendava a 

organização, e fixava as bases da Educação Elementar e da Formação do Magistério 

Primário do Estado (RIO GRANDE DO NORTE , 1957, p.238). 

 A reforma era concebida como algo inovador para a educação do estado e 

atendia às novas mudanças educacionais traçadas pelo Plano de Reconstrução Educacional 

Nacional. 

 

 

 No cumprimento das primeiras metas do Plano de Reformulação da 

 Educação Escolar Primária e Normal do Estado, especialmente as 

 relacionadas com a educação escolar primária, durante quinze dias de 

 janeiro e quinze dias de fevereiro do ano de 1957, a SEC-RN ofereceu 

 um Curso de Férias para 150 professores diplomados dos grupos 

 escolares da capital e alguns do interior do estado, com uma 

 programação constando de Metodologia da Linguagem, Didática da 

 Matemática, Didática de Estudos Naturais, Medidas Educacionais e 

 Recreação (ARAÚJO, 2006, p. 259). 
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 A Lei n. 2.171 de 06 de dezembro de 1957 atenderia à educação integral, 

difusão da cultura, métodos mais eficazes de ensino e o provimento dos serviços 

especializados. Em cumprimento ao artigo 25, a referida lei só passou a vigorar a partir de 

1º de janeiro do ano seguinte. 

 Segundo Aquino (2007, p. 152) “a reforma materializava a extensão das metas 

do INEP e notabilizou-se por sua política abrangente de aperfeiçoamento das professoras 

dos mais longínquos lugares do Estado”. 

 Em conformidade com uma das finalidades do Plano de Reconstrução 

Educacional Nacional, que era o aperfeiçoamento pedagógico do professor, o Artigo 13 da 

Lei n. 2.171 de 06 de dezembro de 1957, tem a seguinte redação: 

 

 

 Art. 13 - A formação do professor primário é da competência do 

 estado, cabendo, ao órgão competente da secretaria de educação o 

 estudo contínuo da situação elementar e do próprio processo às novas 

 circunstâncias e as novas necessidades. 

 
 Parágrafo Único: Quanto à execução e ao ajustamento dos resultados 

 desse estudo contínuo, caberá aos Centros Educacionais de Formação 

 do magistério, localizado em determinada região, assumir as 

 responsabilidades, procedendo, automaticamente, de acordo com as 

 diretrizes fixadas em regulamento (RIO GRANDE DO NORTE, 1957, 

 p. 244). 

 

 

 Para cumprir esse preceito foi solicitado pelo governador, Dinarte Mariz e pelo 

Secretário de Educação e Cultura, Tarcísio de Vasconcelos Maia, o apoio do INEP. Anísio 

Teixeira como diretor do INEP e atendendo a essa solicitação “enviou ao estado do Rio 

Grande do Norte, em janeiro de 1957, a professora Lia Campos do Centro Regional de 

Pesquisa Educacional de Porto Alegre, com o intuito de coordenar um curso de 

aperfeiçoamento oferecido aos professores primários do Estado” (VIEIRA, 2005, p. 50). O 

estado do Rio Grande do Norte não sediou o Centro Regional de Pesquisa Educacional, 

estando ligado à estrutura do Centro Regional de Pesquisas Educacionais que Anísio 

Teixeira instalou no estado de Pernambuco. 

 As ações educacionais empreendidas no Rio Grande do Norte nesta década 

fazem parte do plano de integração do estado ao novo modelo educacional do Brasil. 

Todavia “nenhum outro dever é maior do que o da reconstrução educacional, e nenhuma 
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necessidade é mais urgente que a de traçar os rumos dessa reconstrução e a de estudar os 

meios de promovê-la” (TEIXEIRA, 1969, p.135). 

 Com a implantação da reforma do governo de Dinarte Mariz, o município de 

Macau é incluído e algumas professoras especializaram-se por meio dos cursos oferecidos 

pelos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais. Foram convocadas professoras dos 

diversos interiores, que eram selecionadas para se especializarem no sul ou sudeste do 

País, nas diferentes áreas de conhecimento. Ao retornarem as suas cidades seriam as 

agentes da reforma do ensino. (AQUINO, 2007). 

 

 
 Entre julho a dezembro dos anos 1959 e de 1960, as professoras 

 Concessa Cunha Figueredo do Curso Normal Regional de Jardim do 

 Seridó, Anaíde Dantas do Curso Normal Regional de Macau, Maria 

 das Neves Dantas do Grupo Escolar Caetano Dantas de Carnaúba dos 

 Dantas, Carmem Fernandes Pedroza e Alda Aldira de Araújo se 

 especializaram, respectivamente, em Estudos Sociais, Metodologia da 

 Língua Pátria, Metodologia da Matemática, Currículo e Supervisão no 

 Instituto de Educação de Belo Horizonte (ARAÚJO, 2006, p.276, 

 grifo nosso). 

 

 

 As mudanças educacionais ocorridas no Rio Grande do Norte no governo de 

Dinarte Mariz foram implementadas na capital e também no interior, através da ampliação 

da rede escolar, recuperação das escolas e capacitação de professores. 

 De acordo com a Lei n. 2.171 de 06 de dezembro de 1957, o artigo 11 

especifica: “As novas unidades escolares e os cargos de magistérios serão criados por lei, 

sempre através de mensagens do executivo, mediante proposta da Secretaria da Educação”. 

A redação deste artigo dá abertura para a criação de novas escolas e cursos. 

 Nesse sentido, a ampliação da rede escolar no município de Macau 

caracterizou-se pela criação do Colégio de Comércio Cônego Luiz Monte, que foi criado 

em 1958, para atender aos alunos do sexo masculino. 

 

 

  Havia também na cidade a carência de professores. Nas escolas 

 primárias do Estado e no município quase não tinha professoras 

 diplomadas. Por isso, atendendo aos apelos da própria comunidade 

 decidimos partir para a criação do Colégio Normal de Macau (PENHA 

 FILHO, 1999, p.123-124). 
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 Também foi criada a Escola Normal de Macau em 1963, para formar as 

professoras para lecionar nas escolas estaduais e municipais. E, com isso, resolvia o 

problema da falta de professoras e beneficiava-as com a formação no seu próprio 

domicílio. Enfatizamos que em anos anteriores já havia no município o Curso Normal 

Regional de Macau, destinado à formação das professoras para o ensino primário. O curso 

funcionava no prédio da Escola Pereira Carneiro (hoje prédio sede do Fórum Municipal). 

 Como lembra Aquino (2007, p. 39) “os cursos de formação de professoras saem 

das cidades centrais do Estado Potiguar para os recônditos mais longínquos norte-rio-

grandenses”. 

 Cabe destacar que o Colégio de Comércio Cônego Luiz Monte (1958 – 1976) e 

a Escola Normal de Macau (1963 – 1976), durante o tempo em que desenvolveram suas 

atividades educativas, funcionaram no prédio do Ginásio Nossa Senhora da Conceição 

(hoje Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório). Eram três escolas usando o 

mesmo espaço físico. 

 As mudanças educacionais ocorridas no Brasil na década de 1950 refletiram os 

anseios da sociedade vigente, que lutavam por educação escolar como direito de todos, 

com escolas públicas, gratuitas e democráticas. E que esses preceitos estavam sendo 

exigidos nas esferas: federal, estadual e municipal. 

 Enfim, configurar a cidade de Macau neste cenário significa também evidenciar 

a história do CEIMH, reconstituindo não somente sua trajetória, mas também o seu 

cotidiano, prática pedagógica, métodos de ensino e a ação dos profissionais da educação. 

Profissionais estes que vivenciaram esse período e que direta ou indiretamente 

contribuíram com a educação do Rio Grande do Norte. 
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 Monsenhor Joaquim Honório da Silveira, 

 tornou-se, em Macau uma presença. Presença - 

 renúncia. Presença – roteiro. Presença – 

 presença. Seu nome é repetido como coisa 

 sagrada. Dele dizem coisas que vão se tornando 

 lendárias.  

 

 

José Luiz Silva (1975) 
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4 – Monsenhor Joaquim Honório da Silveira – O idealizador  

 

 

 A narrativa de vida do Monsenhor Joaquim Honório da Silveira (1879 - 1966) 

configura-se num contexto social, político, cultural e religioso vivido pelo povo de Macau. 

Conseqüentemente constitui-se parte da história desta cidade. Ao evidenciar essa história, 

não almejamos realizar um estudo biográfico do idealizador do Centro de Educação 

Integrada Monsenhor Honório, contudo é necessário conhecer um pouco de sua vida, 

inclusive para que seja possível compreender a sua veemência neste contexto. Nessa 

reconstituição histórica, trazemos à tona seus conterrâneos, que por meio dos seus escritos 

falam a respeito dele: 

 

 

 Existem criaturas humanas tornadas pontos de referência no espaço e no 

 tempo, afirmam-se como testemunhos e exemplo, irradiam-se em 

 sugestões, nucleando acontecimento, situações, perspectivas.  

 Monsenhor Joaquim Honório participa nos quadros macauenses, dessa 

 condição excepcional (COSTA, 2002, p.52). 

 

 

 Em 14 de janeiro de 1879, nasceu em Macau Joaquim Honório da Silveira.  

Filho de Francisco Honório da Silveira Canuto e Ana Honório da Silveira, descendentes de 

uma das principais famílias do município a Honório da Silveira. Ele teve dez irmãos: 

Maria (1876), Luiza (1877), Francisco (1880), José (1882), Antonio (1884), Manoel 

(1885), Ana (1886), João (1887), Amaro (1889) e Teodorico (1896). Foi o terceiro dos 

onze filhos, sendo o primeiro filho homem do casal Francisco e Ana. Foi vigário paroquial 

de Macau por duas vezes. O primeiro pastoreio foi de 1902 a 1913, o segundo foi de 1938 

até 1º de novembro de 1966, quando faleceu. 

 O Monsenhor Honório foi sepultado na igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição. “Seu corpo encontra-se numa simples sepultura, tendo a imagem de Nossa 

Senhora Auxiliadora olhando para a sua lápide. Onde está enterrado o filho sacerdote de 

Macau” (AQUINO, 2003, p. 23). 
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MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO DA SILVEIRA (1879 – 1965) 

FONTE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Macau 

 

 

 Conforme José Luiz Silva (1975, p. 09), “Monsenhor Honório foi para Macau a 

forma mais comovente da revelação de Deus. Desde menino, sentiu-se compromissado 

com Ele, sem perder a vinculação emocional com o seu povo”. 

 Os registros indicam que ele viveu para o sacerdócio, fez deste ideal seu projeto 

de vida. Sua religiosidade inicia-se em 29 de março de 1895, quando ingressa no 
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Seminário Episcopal da Paraíba, levado pelo Padre Francisco de Assis e Albuquerque 

vigário de Macau na época, a quem foi confiada a sua vocação. 

 

 

 Recebeu a prima tonsura em novembro de 1898, as ordens menores em 

 novembro de 1899, o subdiaconato e diaconato, respectivamente em 

 julho e novembro de 1901, sendo ordenado a 09 de novembro de 1902. 

 A sua primeira missa, cantou-a a 08 de dezembro do mesmo ano, tendo 

 como assistentes os Revmos. Cônego Estevam José Dantas e padre 

 Irineu Otávio de Sales e Silva, pronunciando este a oração gratulatória 

 (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO 

 MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, p.19). 

 

 

 No dia 16 de dezembro de 1902, após a sua ordenação foi nomeado vigário 

paroquial de Macau. “Monsenhor ficou muito satisfeito, tinha muito zelo pela paróquia, 

apesar da juventude. Assumiu com muita responsabilidade, como se fosse já um padre 

experiente. Isso porque era sua vocação” (AQUINO, 2003, p. 24). 

 No seu primeiro pastoreio a frente da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 

em Macau, monsenhor Joaquim Honório junto com a comunidade fundou as seguintes 

associações católicas: Pia União das Filhas de Maria – 1905, Doutrina Cristã - 1907, Pia 

Associação das Almas – 1910 e a Confraria do Santíssimo Rosário – 1910. 

 

 

 Ele assumiu em dezembro de 1902 até agosto de 1913, na sua terra 

 natal. Na verdade Monsenhor naquele zelo apostólico deixou as famílias 

 de Macau muito satisfeitas, em especial à de Joaquim Rodrigues, seu 

 padrinho, e muito felizes em tê-lo como padre.  As pessoas o tratavam 

 simplesmente, e carinhosamente, de Padre Joaquim, até muito tempo 

 depois que se tornou Monsenhor (AQUINO, 2003, p. 24). 

 

 

 No dia 15 de agosto de 1913, Monsenhor Honório assumiu a paróquia de Nossa 

Senhora da Apresentação em Natal, onde permaneceu por sete meses. Em março de 1914, 

foi transferido para a paróquia de São João Batista na cidade de Assú, ficando até 12 de 

março de 1926. Nesta cidade, foi responsável pela fundação do Colégio Nossa Senhora das 

Vitórias. Fato evidenciado nas palavras do jornalista e poeta assuense Palmério Filho 

(2002, p.33): 
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Todo mundo sabe e creio mesmo, ninguém ignora que, a realização do 

“Educandário N. S. das Vitórias” foi obra do Monsenhor Joaquim 

Honório da Silveira, quando diretor espiritual da paróquia de Açu de 

1914 a 1926. É bem verdade que ele nunca reivindicou para si o mérito 

desta iniciativa grandiosa, que tão bons e assinalados serviços vem 

prestando à juventude de nossa terra. Nós, porém que assistimos e 

acompanhamos os seus passos em prol da realização desta maravilhosa 

idéia, damos aqui o testemunho inconcusso de sua incansável atividade 

para que o “Educandário” se fizesse e tivesse o resultado desejado. 

 

 

 O Educandário Nossa Senhora das Vitórias foi inaugurado em 09 de março de 

1927. Estavam presentes autoridades civis e religiosas. Nesse período, mesmo sendo 

vigário da paróquia de Assú, Monsenhor Honório também exercia outras funções na 

Arquidiocese. 

 

 

 Em 1923, ausentou-se temporariamente da paróquia do Açu para servir 

 no cargo de diretor espiritual do Seminário São Pedro, de Natal. 

 Dirigiu, posteriormente, o Colégio Diocesano Santo Antonio e a 

 Reitoria do Seminário São Pedro, regendo, também em 1928, a 

 Paróquia de Ceará Mirim (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA 

 ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO MONSENHOR JOAQUIM 

 HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, p.19). 

 

 

 Depois de 12 anos como pároco da cidade de Assú, em julho de 1928, foi 

transferido para o estado do Rio de Janeiro, onde assumiu em Niterói a Paróquia da 

Freguesia de São Domingos. Ao mesmo tempo foi Capelão da Vila “Pereira Carneiro”, da 

Confraria de Nossa Senhora da Conceição e do Asilo Santa Leopoldina. Em 1938, retorna 

ao seu Estado, sendo nomeado pela segunda vez vigário paroquial de Macau em 21 de 

maio. 

 

 

 Em sua chegada a Macau teve a alegria de retornar a sua terra depois de 

 20 anos. A sua volta trouxe um novo ânimo aos paroquianos. A cidade 

 começou a se mobilizar e pela primeira vez em muitos anos, a festa de 

 N. S. da Conceição teve muito do seu antigo esplendor (AQUINO, 

 2003, p. 34). 
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 Segundo Aquino (2003, p. 14), o Monsenhor Honório que ele conheceu era 

“um católico muito devotado à sagrada escritura, ao Santíssimo Sacramento. Um sacerdote 

humano, mostrando a sua vocação recomendada pelo Mestre. Humilde, com muita 

resignação”. Foram esses valores espirituais, que o fazem ser venerado pelos católicos do 

município. 

 Sobre a vida desse sacerdote, o senhor Floriano Bezerra de Araújo diz: 

 

 

 Monsenhor Honório era um farol de luz em meio às trevas do seu 

 tempo. Falava um vernáculo à Camilo Castelo Branco.   Sonhava com 

 um povo educado, longe da fome e da miséria. Não vivia nas cortes do 

 poder. Seu ministério reinava na plebe, no povão... Pra mim, Monsenhor 

 Honório viveu limpo de corpo, mente e espírito, e hoje é santo... Como 

 dizem as lendas a seu respeito (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA 

 ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO MONSENHOR JOAQUIM 

 HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, p.10). 

 

 

 Reverência que vem à tona no ano de 1952, quando Monsenhor Joaquim 

Honório comemora bodas de ouro de ordenação sacerdotal e a cidade se mobiliza para as 

festividades. A paróquia organizou uma extensa programação, com uma Semana 

Eucarística de 01 a 09 de novembro de 1952. 

 No livro Monsenhor Honório que eu Conheci estão registradas as atas das 

sessões solenes em preparação às Bodas de Ouro, além do programa completo da Semana 

Eucarística. 

 Dentro das festividades, ainda foi composto o Hino a Monsenhor Joaquim 

Honório e editada a  Revista Bodas de Ouro da Ordenação Sacerdotal do Monsenhor 

Joaquim Honório da Silveira, publicada em 09 de Novembro de 1952. 

 Nesta revista estão armazenadas as homenagens prestadas pelas diversas 

personalidades municipais e estaduais ao Monsenhor Joaquim Honório da Silveira. Como 

citada anteriormente, esta revista foi reeditada em 2002. 
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 Macau homenageia o seu santo, Monsenhor Honório, na passagem do 

 seu Centenário de Ordenação Sacerdotal. Cumpre-nos hoje o dever de, 

 dentre as várias homenagens que lhe são prestadas nessa data, promover 

 a reedição da revista Poliantéia, editada em sua primeira edição em 

 novembro de 1952, quando na ocasião das suas bodas de ouro 

 (REVISTA 1º  CENTENÁRIO  DA ORDENAÇÃO  SACERDOTAL 

 DO MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, 

 p.07). 

 

 

 Na apresentação da reedição da revista, o senhor José Antonio de Menezes 

Sousa, prefeito do município na época afirma: 

 

 

 Com essa reedição da revista, estamos oferecendo ao povo macauense 

 mais uma oportunidade de conhecer a história do „Santo de Macau‟ 

 através de relatos de pessoas que conviveram com ele durante sua vida 

 sacerdotal e também algo mais sobre nossa cidade nos anos 50, relatada 

 por celebres personagens que hoje fazem parte da historia de Macau 

 (REVISTA 1º CENTENÁRIO DA ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO 

 MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO DA SILVEIRA, 2002, p.07). 

 

 

 Em 1962, Monsenhor Joaquim Honório da Silveira celebra as suas Bodas de 

Diamante – 60 anos, em plena atividade pastoral na paróquia de Macau. E para 

homenageá-lo foi reformada a antiga Praça Barão do Rio Branco (Praça do Coreto), que 

fica localizada em frente à igreja Matriz e inaugurada com nova denominação: Praça 

Monsenhor Honório. No centro da praça foi um erguido um monumento com o busto do 

Monsenhor, com o seguinte texto: 

 

 

 Homenagem da cidade de Macau ao querido macauense e virtuoso 

 padre Monsenhor Joaquim Honório da Silveira, vigário colado da 

 paróquia ao celebrar as suas bôdas sacerdotais de diamantes em 09 -11-

 1962 quando na administração do município o prefeito – Venâncio 

 Zacarias de Araújo. 

 

 

 Além das homenagens prestadas em vida, Macau presta também homenagens 

póstumas ao seu filho sacerdote. Seu nome está presente no cotidiano da cidade: Rua 

Monsenhor Honório, Cemitério Público Municipal Monsenhor Honório e a Filarmônica 
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Monsenhor Honório. A banda recebeu este nome em 1966, ano de falecimento do 

Monsenhor. 

 Dentre as homenagens póstumas, enfatizamos a homenagem prestada pelo 

Ginásio Nossa Senhora da Conceição, do qual foi o idealizador e professor de Latim. A 

instituição passou a chama-se Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório – 

CEIMH, a partir dos anos de 1970. Durante a sua vida sacerdotal, o Monsenhor assumiu 

diversos cargos: foi pároco em várias cidades, capelão, diretor espiritual e reitor do 

seminário. Além das atividades pastorais, ressaltamos ainda, sua atuação na educação 

como docente e diretor. 

 

 

 Ele procurou primeiramente o reino de Deus e sua justiça. 

 O resto viria por acréscimo. 

 E veio. Veio uma igreja renovando tudo, 

 Educando, promovendo, plantando. 

 Quando todas as coisas vieram  

 Monsenhor Honório já havia plantado o terreno 

 Pelo jejum, pela penitência, pelo testemunho. 

  (SILVA, 1975, p.35) 

 

 

 A educação para Monsenhor Joaquim Honório da Silveira fazia parte do seu 

sacerdócio, mesmo ocupado com os trabalhos paroquiais, se preocupava com a instrução 

do seu povo. Nas cidades em que foi pároco, esteve sempre presente no meio educacional, 

ajudando, idealizando, fundando e dirigindo instituições. 

 De acordo com Aquino (2003, p. 43) “em Niterói passava todo o tempo 

disponível no Colégio Santa Rosa, amigo de todas as horas, considerando-se de casa, como 

cooperador Salesiano que era, de nome e de fato”. Educava seguindo os princípios do 

evangelho, orientando criança, jovem e adulto para com os deveres com Deus e com a 

família, pregava o respeito e a justiça. “Ele não tolerava essa história de dizer que uma 

coisa errada fosse vontade de Deus. Ele dizia: eu aceito por humildade e obediência. Mas 

isso está errado” (PENHA FILHO, 1999, p. 19). 

 Araújo (2002, p. 65), assim o descreveu: 
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 Realizador e empreendedor, sempre o foi por natureza. Se deixo de citar 

 as suas realizações e os seus mais arrojados empreendimentos, é porque 

 são tantos, que só um historiador ou um grande cronista os poderia 

 registrar, sem insipiência em trabalho do comportamento desta  

 minha  migalha e humilde contribuição que me pediram. 

 

 

 Contudo, citamos uma das suas realizações, foco de interesse do nosso estudo, a 

idealização do Ginásio Nossa Senhora da Conceição (hoje CEIMH). 

 

 

 Tudo começou a partir de um sonho. O sonho de Monsenhor Joaquim 

 Honório da Silveira que veio a se consolidar através da ação do jovem 

 padre João Penha Filho. E aí surgiu o Ginásio Nossa Senhora da 

 Conceição que formou inúmeros jovens, possibilitando o crescimento 

 de toda uma geração (JORNAL DE MACAU, 05/06). 

 

 

 Seu nome é um signo e uma âncora, e nele se revêem e se reencontram as 

gerações, vencidas as distâncias e as diferenças naturais à categoria humana (COSTA, 

2002, p.52). 

 Analisando as palavras de seus patrícios, percebemos a importância de 

Monsenhor Joaquim Honório da Silveira para o povo de Macau, sua dedicação à igreja, o 

seu trabalho junto aos mais carentes e sua ação política e educacional desenvolvidas 

durante 64 anos de vida sacerdotal. 

 Destarte, ao evidenciar esta narrativa de vida estamos refazendo a leitura da 

cidade e de uma época onde ele viveu e atuou, ao mesmo tempo em que favorece a 

inclusão do seu nome nos movimentos religiosos, políticos, educacionais, sociais e 

culturais desse município, enfim, na própria história de Macau. 
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 A história de uma instituição educativa inicia-se 

 pela reinterpretação dos historiais anteriores, 

 das memórias e do arquivo, como fundamento  de 

 uma identidade histórica. (...) traduz-se na 

 construção de uma identidade cultural e 

 educacional que resulta da articulação do 

 itinerário histórico com o modelo educacional. 

 

Justino Magalhães (2004) 
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5 - O Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório 

 

 

 As instituições escolares são espaços privilegiados da construção do saber 

sistematizado, onde no seu interior se desenvolvem diversas relações sociais, que 

cotidianamente dão conta das várias atividades de ensino e aprendizagem. Como tais, são 

especialmente portadoras de narrativa histórica. Nesta concepção “a história das 

instituições educacionais insere-se entre as novas abordagens que afloram no campo da 

história, nas últimas décadas do século XX; particularmente, o da história da educação” 

(AQUINO, 2007, p. 44). 

 Segundo Noronha (2007, p. 165), a história das instituições não se constitui 

como uma nova área de estudo, mas o que é recente é a tentativa de escrever a história das 

instituições escolares rompendo com a perspectiva descritiva e com os registros oficiais. 

 Gatti Júnior. (2002, p. 20) enfatiza: 

 

 

 A História das Instituições Educacionais almeja dar conta dos vários 

atores envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que se 

passa no interior das escolas, gerando um conhecimento mais 

aprofundado destes espaços sociais destinados aos processos de ensino e 

de aprendizagem. 

 

 

 Desta forma, a história de uma instituição é considerada um somatório de vida, 

de memória, de histórias e de olhares individuais ou grupais de todos que a compõe, ou 

seja, “é construída a partir das histórias dos homens, no processo pelo qual eles produzem 

socialmente suas vidas (NASCIMENTO; SANDANO; LOMBARDI, 2007)”. 

 Conforme Magalhães (1996, p.02): 

 

 

 Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição 

educativa é sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o 

sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução 

de uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar e (re) 

escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, 

conferindo um sentido histórico. 
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 Na visão deste autor (2004, p.137 – 139), o estudo de uma instituição educativa 

corresponde compreender a relação entre a materialidade – que inclui as condições 

materiais, espaços, tempos, meios didáticos e pedagógicos, programas e estruturas; a 

representação – que inclui os aspectos relativos às memórias, à bibliografia, aos arquivos e 

a modelização orgânica; e a apropriação que se refere às aprendizagens, ao modelo 

pedagógico, ao ideário, à identidade dos sujeitos e da instituição. 

 Assim, nos apropriaremos dos conhecimentos produzidos acerca da história da 

educação no Rio Grande do Norte, especificamente sobre a história das instituições 

educacionais, buscaremos reconstituir a história do Centro de Educação Integrada 

Monsenhor Honório, através da análise de sua pratica educativa. Analisaremos o sentido da 

fundação dessa instituição no ano de 1956, o seu funcionamento e as contribuições para a 

educação do município de Macau, neste período. 

 O Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório – CEIMH (antigo Ginásio 

Nossa Senhora da Conceição), situado na rua Padre João Clemente, no município de 

Macau-RN, foi criado pela portaria  n.  622A de 1957, do Ministério da Educação e 

Cultura. Pertence à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, tendo como entidade 

mantenedora o Centro Social Pio XI. Desde a sua fundação, a escola funciona como 

entidade sem fins lucrativos. 

 A Instituição passou por diversos momentos, como por exemplo: na década de 

1960 funcionavam três escolas no mesmo espaço: Colégio Nossa Senhora da Conceição 

(1956), Colégio de Comércio Cônego Luiz Monte (1958 – 1976) e Escola Normal de 

Macau (1963 – 1976); passou por diversas crises financeiras, teve sua estrutura física toda 

demolida, chegando até mesmo ser ventilada a hipótese do seu fechamento. Apesar disso, a 

Escola consolidou-se, destacando-se em toda região, como referência no ensino de 1º e 2° 

graus (hoje Ensino Fundamental e Médio). 

 No que concerne a sua origem, Pe. João Penha Filho, um dos fundadores, no 

seu livro 25 anos depois (1999), narra a história da sua vida em Macau, durante 25 anos, 

evidencia a fundação do Ginásio Nossa Senhora da Conceição, descrevendo as primeiras 

conversas, ata de fundação, listagem dos primeiros alunos e professores, as dificuldades 

enfrentadas para fazê-lo funcionar e as suas contribuições nesse processo. 

 Conforme Penha Filho (1999, p.18), Monsenhor Joaquim Honório da Silveira 

foi responsável pela vinda da Congregação das Filhas do Amor Divino para o Rio Grande 
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do Norte, e, aliado a isso, sonhava com a criação de um colégio na sua terra natal - Macau, 

e que o mesmo fosse dirigido por elas. Com isso supriria uma necessidade municipal em 

atender a alunos que terminavam o ensino primário e não tinham como continuar 

estudando, devido a sua classe social. 

 

 

A idéia de Monsenhor Joaquim Honório transforma-se em realidade. O 

Senhor Bispo Auxiliar D. Eugenio Sales indo ao Rio de Janeiro é 

convidado a assumir a direção da Campanha Nacional de Educandários 

Gratuitos no Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo D. Eugênio 

designa o Pe. João Penha para superintendente desta mesma Campanha 

no Estado, e foi lançada a idéia para cinco Ginásios da Campanha no Rio 

Grande do Norte e o primeiro deles seria, naturalmente, Macau (PENHA 

FILHO, 1999, p.45). 

 

 

 O sonho começava a se concretizar. No dia 26 de junho de 1956, um grupo de 

macauenses, entre eles Monsenhor Joaquim Honório da Silveira e o Padre João Penha 

Filho, que havia chegado recentemente à paróquia para ajudá-lo, reuniram-se no salão da 

residência paroquial, para a sessão de fundação do ginásio. 

 

 

 Dirigindo os trabalhos, expôs o Revmo. Padre João Penha Filho de 

 maneira brilhante e clara a finalidade do referido educandário, 

 salientando os benefícios que traria o mesmo a juventude macauense 

 que assim poderia com facilidade preparar-se física, moral e 

 intelectualmente no seu próprio meio, sem grande dispêndio econômico, 

 para uma vida digna e útil a si, e aos seus semelhantes, elevando 

 consequentemente o nível cultural da nossa terra e contribuindo de 

 maneira eficaz para o seu progresso futuro (ATA DA SESSÃO DE 

 FUNDAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 

 1956, p. 01). 

 

 

 Durante a sessão, Pe. João Penha Filho informou aos presentes que devia-se a 

D. Eugênio de Araújo Sales, Bispo Auxiliar de Natal e representante da Campanha 

Nacional de Educandários Gratuitos - CNEG no Rio Grande do Norte, a feliz idéia de dar a 

Macau um ginásio. Ainda foi discutido e aprovado o estatuto da nova instituição de ensino, 

eleita e empossada uma diretoria composta por quatro pessoas que iriam conduzi-lo, assim 

constituída: 



69 

 

 

 Presidente: Monsenhor Joaquim Honório da Silveira;   

 Vice- Presidente: Sr. Alfredo Teixeira de Souza;  

 Secretária: Anaíde Dantas; 

 Tesoureiro: Luiz Xavier da Costa. 

 (ATA DA SESSÃO DE FUNDAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA  

 SENHORA DA CONCEIÇÃO, 1956, p.01-02). 

 

 

 A Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) foi fundada em 29 

de julho de 1943, na cidade de Recife, por Felipe Tiago Gomes e um grupo de jovens 

inconformados com a desigualdade educacional existente no período. Surgiu em 1943, 

como Campanha do Ginasiano Pobre – CGP, passando a chamar-se Campanha dos 

Ginásios Populares em 1946. Tinha como finalidade dar aos menos favorecidos a 

possibilidade de acesso ao estudo gratuito, no nível secundário. 

 Em 17 de dezembro de 1948, aconteceu o I Congresso Nacional da Campanha 

dos Educandários Gratuitos.  A partir desse evento foi criado o nome oficial da entidade. 

Em 1971, a CNEG passou-se a denominar Campanha Nacional de Escolas da Comunidade 

- CNEC.  De acordo com o Relatório das atividades da CNEG, no período de julho de 

1956 a julho de 1957, a diretoria do Ensino Secundário autorizou o funcionamento de 32 

educandários novos, dentre estes estava o Ginásio Nossa Senhora da Conceição em Macau, 

no Estado do Rio Grande do Norte. O novo Ginásio tinha como filosofia o Ensino livre e 

gratuito, “porque um ginásio pago significaria a exclusão de muitos. Além disso, em 

Macau não havia muita motivação para o estudo” (PENHA FILHO, 1999, p.42). 

 Nesse mesmo contexto, também foi criado o Diretório Municipal da Campanha 

Nacional de Educandários Gratuitos, para subsidiar financeiramente o novo ginásio, o qual 

tinha como presidente o Padre João Penha Filho. 

 Com o aval da CNEG e o apoio da comunidade começaram as lutas e 

campanhas para a construção do espaço físico. O terreno foi doado pelo Sr. José Fernando 

de Macedo, prefeito na época, que cedeu o local de uma antiga escola municipal, onde só 

existia o alicerce. A partir daí começa a batalha para conseguir recursos para a edificação. 

A comunidade colaborava de várias formas, doando materiais de construção, 

disponibilizando a força de trabalho e contribuindo como sócio mensalmente. A referida 

contribuição era feita pelos associados da CNEG, que eram os trabalhadores da indústria 

salineira. No entanto, foram “os sindicatos sempre a nossa grande força e garantia. Era nos 
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sindicatos dos Barcaceiros e dos Estivadores que nós encontrávamos todo o apoio”. 

(PENHA FILHO, 1999, p. 41). 

 

 

 O ginásio de Macau contou com a plena colaboração do povo da 

 localidade. Mais de 200.000,00 já foram empregados, em construção e 

 aparelhamento do prédio. A contribuição dos poderes públicos tem sido 

 mínima diante da ajuda do povo (RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 DA CNEG, 1956 a 1957, p. 15). 

 

 

 Sobre esse momento, vejamos o depoimento de Hailton Marques (1999, p.01), 

ex-aluno e ex-professor do CEIMH, em palestra realizada na referida instituição em 21 de 

abril de 1999: 

 

 

Os pais dos futuros alunos eram as forças propulsoras do grande 

empreendimento, auxiliados pelo comércio, pelas indústrias salineiras, 

pelos trabalhadores que cediam seus dias de trabalho para a construção e 

pela comunidade. 

 

 

 Neste depoimento, percebemos a importância da criação do Ginásio para o 

município, que contava com a adesão da comunidade, a qual era conduzida pelos pais dos 

futuros estudantes que na sua maioria eram oriundos da classe baixa. 

 Além da comunidade, o ginásio também contou com ajudas financeiras da 

Companhia Comércio e Navegação (CCN), que ajudou na construção e doou 120 carteiras; 

e do deputado Ângelo Varela, que conseguiu incluir no orçamento da União uma verba de 

Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).  „Este é a quem muito deve a Educação em 

Macau. Foi Ângelo que sem nos conhecer, ao saber do nosso trabalho, logo se interessou 

por tudo‟. (PENHA FILHO, 1999, p.38). 

 Enfatizamos, também a presença marcante dos escoteiros frente à criação do 

Ginásio Nossa Senhora da Conceição. Trabalhavam no erguimento do prédio, 

coordenavam as campanhas para angariar recursos e eram os responsáveis pela parte 

financeira. “Foram eles que realizaram as primeiras movimentações na cidade, e com ajuda 

deles, dos operários de Alagamar e do povo derrubamos paredes e levantamos muros” 

(PENHA FILHO, 1999, p. 28). 
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 Depois de pronta a estrutura física, surgiu outra dificuldade: faltava a 

autorização do Ministério da Educação e Cultura - MEC, este respaldado pela legislação 

vigente, a Lei Orgânica do Ensino Secundário - Decreto-lei 4.244, de 09 de abril de 1942, 

estabelecia alguns pré-requisitos para que a escola pudesse funcionar. 

 O artigo 71 desta Lei explicitava que haveria dois tipos de estabelecimentos de 

ensino secundário: os equiparados e os reconhecidos.  Os equiparados eram os 

estabelecimentos de ensino mantidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal. Os 

reconhecidos eram os mantidos pelos Municípios ou por pessoa física ou jurídica, mas que 

ambos teriam que ter autorização do governo federal para funcionar, a exemplo do 

CEIMH. 

 

 

 Art. 71. Além dos estabelecimentos de ensino secundário federais, 

 mantidos sob a responsabilidade direta da União, haverá no país 

 duas outras modalidades de estabelecimentos de ensino secundário: os 

 equiparados e os reconhecidos. 

 § 1º Estabelecimentos de ensino secundário, equiparados serão os 

 mantidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido 

 autorizados pelo Governo Federal. 

 § 2º Estabelecimentos de ensino secundário reconhecidos serão os 

 mantidos pelos Municípios ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de 

 direito privado, e que hajam sido autorizados pelo Governo Federal. 

 

 

 Em seu Artigo 72, a Lei esclarecia que para conceder a autorização de 

funcionamento para o novo estabelecimento de ensino secundário era necessário antes 

comprovar se as condições estabelecidas tinham sido cumpridas. 

 

 
 Art. 72. Conceder-se-á a equiparação ou o reconhecimento, mediante 

 prévia verificação, aos estabelecimentos de ensino secundário cuja 

 organização, sob todos os pontos de vista, possua as condições 

 imprescindíveis a um regular e útil funcionamento. 

 Parágrafo único. A equiparação ou o reconhecimento será suspenso ou 

 cassado sempre que o estabelecimento de ensino secundário, por 

 deficiência de organização ou quebra de regime, não assegurar as 

 condições de eficiência indispensáveis. 
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 Dentre as condições exigidas pelo MEC para que o Ginásio Nossa Senhora da 

Conceição viesse a funcionar estava o Exame de Admissão, que de acordo com o artigo 32 

da Lei Orgânica do Ensino Secundário, era um dos requisitos básicos para o acesso do 

aluno ao curso ginasial: 

 

 

 Art. 32. O candidato à matrícula no curso ginasial deverá ainda satisfazer 

 as seguintes condições: 

 

 a) ter pelo menos onze anos, completos ou por completar, até o dia 30 

 de junho; 

 

 b) ter recebido satisfatória educação primária; 

 

 c) ter revelado, em exames de admissão, aptidão intelectual para os 

 estudos secundários. 

 

 

 O primeiro processo seletivo para o ingresso dos futuros alunos ao ginásio foi 

realizado nos dias 15 e 16 de abril de 1957. As provas foram feitas na presença do senhor 

João Lindolfo Barbosa, Inspetor Federal do Ministério da Educação e Cultura. Entretanto, 

o artigo 34 da Lei Orgânica do Ensino Secundário esclarecia que o exame poderia ser 

realizado em dois meses: dezembro e fevereiro. No caso específico do Ginásio Nossa 

Senhora da Conceição foi realizado em outro mês seguindo as orientações do MEC: 

 

 

 Art. 34. Os exames de admissão poderão ser realizados em duas 

 épocas, uma em dezembro e outra em fevereiro. 

 

 § 1º O candidato a exames de admissão deverá fazer, na inscrição, 

 prova das condições estabelecidas pelo art. 31, e pelas duas primeiras 

 alíneas do art. 32, desta lei. 

 

 § 2º Poderão inscrever-se aos exames de admissão de segunda época  

 os candidatos que, em primeira época, os não tiverem prestado ou  

 neles não tenham sido aprovados. 

 

 § 3º O candidato não aprovado em exames de admissão num 

 estabelecimento de ensino secundário não poderá repeti-lo em outro, na 

 mesma época. 
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 Os alunos também foram imunizados contra a varíola, condição indispensável 

para submeter-se ao referido exame. De acordo com o artigo 31 da Lei, o candidato deveria 

provar que não era portador de doença contagiosa e que tinha sido vacinado. Para tanto o 

atestado de imunização era a prova apresentada no ato da matrícula. 

 No Exame de Admissão o aluno era avaliado nas seguintes disciplinas: 

Português, Matemática, Geografia e História do Brasil. Para os alunos aprovados, o ginásio 

expediu um certificado assinado pelo Diretor, o Pe. João Penha Filho, e pelo Inspetor 

Federal, João Lindolfo Barbosa. No certificado constava a data da realização do exame e 

os resultados obtidos nas disciplinas as quais os alunos tinham se submetido. Além da 

documentação exigida por lei, havia também as condições materiais que deveriam estar 

adequadas para o funcionamento da escola. Para tanto, o mobiliário que foi usado na escola 

no dia da verificação do MEC, pelo Dr. Euclides Fernandes Gurjão, foi todo emprestado: 

as carteiras da Biblioteca Municipal, os quadros negros do Grupo Escolar Duque de 

Caxias, o material de laboratório foi da farmácia de Virgílio Barbosa e “até os filtros de 

água emprestados por pais e colaboradores, tudo valia se a finalidade era a de atender às 

exigências da inspeção, para que o ginásio funcionasse” (MARQUES, 1999, p.02). Este 

depoimento comprova o interesse e o empenho da comunidade para que a cidade tivesse 

condições para educar os seus filhos. Todo esforço feito pela sociedade era válido, visto 

que a maioria dos estudantes daquela época não tiveram oportunidade de cursar o ginasial 

no próprio município. 

 Cumpridos os requisitos, finalmente no dia 21 de abril de 1957, nove meses 

depois da data da sessão de fundação, o Ginásio Nossa Senhora da Conceição começou a 

funcionar, através da Portaria n. 622a/57 do Ministério da Educação e Cultura. 

 

 

 DO ENSINO SECUNDÁRIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

 CULTURA, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único 

 do artigo 128, da Portaria Ministerial nº 501, de 19 de maio de 1952, 

 Resolve: conceder ao Ginásio Nossa Senhora da Conceição, situado na 

 Rua Pe. João Clemente, s/n, em Macau, Estado do Rio Grande do Norte, 

 autorização para funcionar a título precário até 31 de dezembro de 1957. 
 

 

 Nesta data, iniciou-se a redenção de Macau. “Foi um dia de festa. Monsenhor 

Honório era todo sorriso. Ele próprio era professor de Latim. E um grande professor”. 
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(PENHA FILHO, 1999, p.47). O ginásio começou com 33 alunos matriculados, divididos 

em duas turmas. A turma feminina com 14 alunas e a turma masculina com 19 alunos. 

 A turma feminina era composta pelas seguintes alunas: 

 

 

  01- Daurita Darci de Paiva; 

  02- Edília da Fonseca Ribeiro; 

  03- Edna Maria de M. Macedo; 

  04- Gildete Maria M. Carmo; 

  05- Luíza Rodrigues de Almeida; 

  06- Maria da Conceição Mendonça; 

  07- Maria da Salete Coutinho; 

  08- Maria de Lourdes Cabral; 

  09- Maria de Lourdes Melo; 

  10- Maria Elizabete Bezerra;  

  11- Maria Cícera de Freitas; 

  12- Maria Zélia da Silva; 

  13- Maria de Lourdes Dantas; 

  14- Terezinha de Medeiros Bezerra. 

  (LIVRO DE MATRÍCULA DE 1957 a 1964, p. 01). 

 

 

 Os alunos que constituíram a primeira turma masculina do ginásio foram:  

 

 

  15- Berlamino N. de Albuquerque Júnior; 

  16- Carlos Alberto de Medeiros; 

  17- Enock de Albuquerque Sobrinho; 

  18- Geraldo Lucas Evangelista; 

  19- Ilo Martins da Silva; 

  20- Ivan Cavalcante Montenegro; 

  21- José Ribamar Braga; 

  22- Joaquim dos Santos; 

  23- João Augusto Pinheiro; 

  24- João Onofre Neto; 

  25- Jorge Silva; 

  26- Josias de Albuquerque Sobrinho; 

  27- Milton Minora de Almeida; 

  28- Márcio Gonçalves Melo; 

  29- Manuel X. Montenegro Neto; 

  30- Zacarias Maciel da Silva; 

  31- José Ferreira de Assis; 

  32- José Rômulo Dantas; 

  33- Flávio Augusto F. de Melo. 

  (LIVRO DE MATRÍCULA DE 1957 a 1964, p. 01 e 02). 
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 Segundo Penha Filho (1999, p. 21), o primeiro corpo docente do ginásio era 

composto pelos seguintes professores:  

 

 

 Aldo Abreu (Matemática); 

 Anaíde Dantas (História); 

 Diair Gomes (Português); 

 Eunice Galvão (Trabalhos Manuais); 

 Gracilde Avelino (Educação Física);  

 José Olavo do Vale (Geografia); 

 Monsenhor Joaquim Honório (Latim). 

Pe. João Penha Filho (Francês, Inglês, Organização Social e Política e 

Canto Orfeônico). 

 

 

 Sobre a fundação do Ginásio Nossa Senhora da Conceição, o professor Geraldo 

Lucas Evangelista (ex-aluno e ex- professor) em depoimento ao Jornal de Macau, 

ressaltou: 

 

 

 No entanto, quanto à educação, havia quase uma estagnação cultural. 

 Quem era rico, mandava os filhos estudarem em Natal, Recife ou até 

 Salvador. Quando da criação do Ginásio Nossa Senhora da Conceição, 

 sonho do monsenhor Honório e da ação do padre Penha, a realidade 

 educacional ganhou uma nova dimensão. Macau mudou junto com o 

 ginásio (JORNAL DE MACAU, 05/06). 

 

 

 Nesse contexto foi fundado o Ginásio Nossa Senhora da Conceição, dando nova 

dimensão educacional para os macauenses, com a implantação do ensino ginasial. 

 Fernandes (1984, p. 47) destaca: 

 

 

No setor do Ensino, Macau também melhorou, com o seu Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório, resultante da junção do 

Ginásio Nossa Senhora da Conceição e o do Curso Cônego Luiz Monte, 

de contabilidade. É justo que se ressaltem, sob este aspecto, os esforços 

do Padre Penha, um batalhador pela instrução em Macau. (grifo nosso). 
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 Sobre o padre João Penha Filho, ressaltamos a sua atuação educacional no 

município de Macau de 1956 a 1963, quando esteve presente na paróquia como auxiliar do 

pároco da época, o Monsenhor Honório. Nesse período fundou em Macau, o primeiro 

Grupo de Escoteiros Guy Larigaudie em 05 de setembro de 1956. Foi fundador e diretor do 

Ginásio Nossa Senhora da Conceição, criou a Casa dos Estudantes de Macau e foi 

presidente do Diretório Municipal da CENEG. 

 No prefácio da segunda edição do livro 25 anos depois, a professora Vilma 

Pinheiro (ex-aluna, ex-professora e ex-diretora do CEIMH) ressalta a importância do Pe 

João Penha Filho no cenário educacional de Macau. 

 

 

Pe. Penha foi o grande baluarte da educação em Macau, quando a 

semente lançada na terra cresceu, brotou e floriu através do Ginásio 

Nossa Senhora da Conceição, Colégio Comercial Cônego Luiz Monte, 

Colégio Normal de Macau e Escola Professora Diair Gomes. Como 

figura que acreditou em Macau, conseguiu em 1978 para nós, o ensino 

de 3º grau através do Centro Regional de Ensino Superior de Macau os 

cursos de Letras, Pedagogia, Estudos Sociais, e na área tecnológica, 

Química e Mecânica. (PENHA FILHO, 1999, p.05). 

 

 

 Como literato é autor de livros, artigos e músicas. Dentre as músicas, 

destacamos o Hino do Ginásio Nossa Senhora da Conceição, criado em 1967, do qual é 

autor da letra e da música. Hino que traduz em seus versos a essência dessa escola e os 

esforços dos macauenses que lutaram para fazê-la funcionar. 

 

 

  Nesse oásis de luz, de alegria,  

  Brotam vida, ciência e saber, 

  Como aurora a raiar cada dia. 

  Nosso lema é lutar e vencer. 

 

  Companheiros, marchemos unidos. 

  Nossa pátria aí esta a sorrir. 

  Pois já ouvimos do mar os bramidos 

  De esperança e anseios surgir. 

 

  A semente lançada na terra. 

  Já brotou, já cresceu, já floriu. 

  O seu fruto esta gleba já encerra. 

  Do trabalho o estudo surgiu. 
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  Juventude no seu céu de anil, 

  Deus da pátria o destino traçou. 

  Sois o sal, preservai o Brasil. 

  Ele mesmo por vós esperou. 

 

  Vossa glória será sua glória. 

  Vosso nome será galardão 

  Pois se é a Pátria que vive na história 

  Sereis vós seu valor, seu brasão. 

  (PENHA FILHO, 1963) 

 

 

  O Jornal de Macau (caderno 02) publicou vários artigos sobre o referido ginásio 

e veiculou durante um ano o selo comemorativo dos 50 anos do CEIMH, em 

reconhecimento à importância que o Ginásio Nossa Senhora da Conceição representa para 

Macau e região. 

 

 
 Selo Comemorativo dos 50 anos do CEIMH. 

 Fonte: Arquivo do CEIMH – 2006 

 

 

 Na edição de março de 2006, no artigo intitulado: Ginásio do Padre comemora 

50 anos, o jornal traz uma introdução sobre a história do surgimento do CEIMH, 

mostrando a importância do Monsenhor Honório e do Padre Penha na consolidação de um 
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sonho de Macau e região, e as suas respectivas participações nesse contexto. Enfatiza ainda 

que “no próximo dia 21, o CEIMH – Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório 

estará completando 50 anos e o jornal estará circulando com uma edição especial na 

passagem da data.” (JORNAL DE MACAU, março/06). 

 Nesse espaço de tempo entre a circulação do periódico de março e a edição do 

jornal em abril, surgiram dúvidas em relação à data de comemoração do cinqüentenário da 

escola. Para os atuais professores, a escola comemoraria o aniversário de 50 anos em 2006, 

para os mais antigos que fizeram parte dessa história seria comemorado em 2007. Cabe 

lembrar que a Ata de fundação do Ginásio é de 26 de junho de 1956, enquanto que a 

Portaria n. 622 A do MEC, que autorizou o seu funcionamento, data de 21 de abril de 

1957. Portanto de fundação a escola completaria 50 anos em 26 de junho de 2006, mas de 

funcionamento só em 21 de abril de 2007. 

 Para elucidar essa questão, foi trabalhado na escola com alunos e professores o 

Projeto de Estudo: 50 anos de histórias e horizontes, com a finalidade de rememorarmos a 

história da escola. O projeto teve início em abril de 2006 e foi concluído em 21 de abril de 

2007, dia em que anualmente se comemora o aniversário e páscoa da escola.  Nesta data, 

especificamente, comemorou-se o cinqüentenário de funcionamento. 

 Por esse motivo na edição de abril de 2006, o jornal circulou com o artigo 

intitulado: 49 ou 50?  Que destacava: 

 

 
Em reconhecimento à importância que o Ginásio Nossa Senhora da 

Conceição representou para Macau e região, o JM irá manter o selo 

comemorativo dos 50 anos do CEIMH até o mês de abril de 2007 

quando realmente, acontecerá o cinqüentenário, e em suas edições 

mensais irá escrever a história, ouvindo depoimentos de quem esteve ou 

está integrado ao acontecimento. (JORNAL DE MACAU, abril de 

2006). 

 

 

 Nas edições posteriores a cada mês, o jornal publicou depoimentos de ex-

alunos, ex-professores e de pessoas que fizeram parte dessa história. A exemplo, na edição 

de maio de 2006, na primeira página traz o artigo Ginásio mudou o rumo da educação na 

região de Macau, onde destaca os depoimentos do professor Geraldo Lucas Evangelista - 

ex-aluno e ex-professor  e da Senhora Maria Elizabete Bezerra – aluna mais nova da 

primeira turma.  
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 Foto da parte interna do CEIMH – Comemorações do Cinqüentenário da  Escola, 

jogos internos – realizado em 20/04/2007 

 Fonte: arquivo do CEIMH – 2007 

 

 

 Narrar a história da fundação do Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório é uma forma de reconstruir parte da vida educacional de Macau. É apreender 

como se deu o processo de criação do curso ginasial nesta instituição de ensino. 

    Atualmente, o Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório – CEIMH, 

como é chamado desde a década de 1970, em homenagem a um dos seus idealizadores, 

encontra-se em pleno funcionamento. Os alunos são divididos por níveis de ensino 

distribuídos em três turnos: Matutino - Ensino Fundamental I e II; Vespertino – Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio; Noturno – Ensino Médio. Foi autorizado como 

estabelecimento de ensino de 1º e 2º graus (hoje fundamental e médio) em 1976, pela 

Portaria n. 332/76 e reconhecido pela Portaria n. 517/80 da SEC/GS, do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

 Hoje o CEIMH formalmente está amparado pela Lei n. 9394/96 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e regulamentado pelas Normas Básicas para 

Organização e Funcionamento Administrativo e Pedagógico das Escolas da Rede Estadual 

de Ensino do Rio Grande do Norte de 27 de março de 2000. Porém, ressaltamos que a 

escola possui regimento próprio desde sua fundação em atendimento ao art. 85 da Lei 
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Orgânica do Ensino Secundário, que especifica que “cada estabelecimento de ensino 

secundário terá um regimento destinado a definir de modo especial a sua organização e a 

sua vida escolar, e bem assim o seu regime disciplinar”. 

 O atual regimento foi revisado em conformidade com a legislação oficial e 

aprovado pelo parecer n. 053/01 da Subcoordenadoria de Inspeção Escola da Secretaria de 

Educação do Rio Grande do Norte, em 21 de fevereiro de 2001, o qual lhe garante 

autonomia financeira, administrativa e pedagógica. 

 

 

 Foto da fachada do CEIMH 

 Fonte: arquivo do CEIMH – 2008 

 

 

 O CEIMH tem uma estrutura física de 1.508,15 m
2
 de área construída, sendo 

distribuída em dois andares da seguinte forma: 12 salas de aulas, 04 banheiros, 02 

apartamentos, cozinha, plenária, praça de alimentação, cantina, direção, tesouraria, 

secretaria, sala de professores, biblioteca, sala de vídeo, capela e uma quadra de esporte 

aberta.  Destaca-se também por ser uma escola aberta à comunidade, onde acontecem 

reuniões, encontros, seminários, cursos de formação, entre outros. Desta forma, o CEIMH 

está fazendo a sua história e a da cidade, colaborando assim, para a melhoria do nível 

educacional e cultural dos macauenses. (ASSIS, 2004, p.31). 
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As práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer 

compras ou preparar as refeições) são do tipo 

tática. E também, de modo mais geral, uma 

grande parte das ‘maneiras de fazer’.   

 

 

Michel de Certeau (2004) 
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6 – A prática educativa: presença do escotismo e trabalho docente 

 

 

  “Investigar o que ocorre no dia-a-dia e nos lugares onde se dá a prática 

educativa escolar é de fundamental importância para se entender questões maiores da 

educação”. (PINHEIRO 1997, p.285). Nesta perspectiva pretendemos compreender a 

educação norteriograndense nos anos de 1950, por meio da prática educativa do Ginásio 

Nossa Senhora da Conceição (hoje Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório). 

  O Ginásio Nossa Senhora da Conceição tinha como missão primordial a 

preparação física, moral e intelectual dos filhos de Macau no seu próprio espaço, ou seja, 

no município, sem grande dispêndio econômico.  Para tanto, foi necessário contar com o 

apoio da comunidade que fez de tudo para tal feitio. “Do auxiliar de secretária ao zelador, 

todos trabalhavam como voluntários, onde a remuneração era a satisfação de estar 

colaborando com a educação dos macauenses”. (MARQUES, 1999, p. 02). 

 No tocante a sua prática educativa, seguia os padrões educacionais vigentes no 

Estado e no Brasil. Legalmente estava amparado pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

Decretos-lei n. 4.244, de 09 de abril de 1942 e 8.347, de 10 de dezembro de 1945, que 

prescreviam as orientações para o ensino secundário, neste caso especificamente o curso 

ginasial; e pela Portaria n. 622 A de 21 de abril de 1957 do Ministério da Educação e 

Cultura, que autorizou o seu funcionamento como Estabelecimento de Ensino Secundário 

Reconhecido, em conformidade com Artigo 72, inciso 2º da referida lei. 

 Segundo o que presume o artigo primeiro do Regimento Interno do Ginásio 

Nossa Senhora da Conceição de 1957, a finalidade principal do ginásio era ministrar o 

Ensino Secundário dentro dos padrões estabelecidos pela legislação educacional e de 

acordo com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana.  “Aliás, coincidia 

perfeitamente, com a finalidade da escola secundária, segundo a concepção da didática 

moderna, formar para a vida”. (PENHA FILHO, 1999, p.102). Formação para a vida é o 

princípio básico da pedagogia da “Escola Nova”, que vinha sendo difundida no Brasil 

desde a década de 1920, através das idéias de educadores como, Lourenço Filho (1897-

1970) e Anísio Teixeira (1990 - 1971). 

 Para Anísio Teixeira (1969, p.36), um dos disseminadores da escolanovista na 

década de 1950, frente ao INEP: 
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Essa nova escola, já agora para todos ou, pelo menos, para muitos, não 

tinha por objetivo preparar os especialistas das letras, das ciências e das 

artes, mas o homem comum, para o trabalho ou o ofício, tornado este, 

pelo desenvolvimento da civilização, suficientemente técnico para exigir 

também treinamento escolar especial. 

 

 

 Para Lourenço Filho (1978, p. 248): 

 

 

A escola nova confia nas possibilidades de um desenvolvimento 

intelectual e moral, resultante das oportunidades de educação que a todos 

possam ser oferecidos com igualdade. Admite, enfim, que tais sejam 

essas oportunidades, a vida e o mundo poderá unir os indivíduos e os 

povos, em ideais sempre mais elevados de trabalho produtivo e 

concórdia universal. 

 

 

  A Escola Nova “propunha que a educação fosse instigadora da mudança social 

e, ao mesmo tempo, se transformasse porque a sociedade estava em mudança”. 

(GADOTTI, 2005, p. 142).  A escola, por sua vez, deveria formar indivíduos para inserir-

se nessa sociedade. Foi nesse tempo de transformações políticas, econômicas e sociais que 

o Ginásio Nossa Senhora da Conceição de Macau fixou suas bases educativas. 

 

 

Terminamos o ano vendo uma juventude mais idealista, uma juventude 

que já começa a se angustiar pelos problemas dos de sua idade, que 

procurava os seus mestres como amigos sinceros à cata de soluções para 

os seus próprios problemas. (PENHA FILHO, 1999, p.103). 

 

 

 O Ginásio Nossa Senhora da Conceição de Macau iniciou sua prática educativa 

atendendo a alunos de ambos os sexos, divididos em dois turnos: no matutino funcionava a 

turma feminina; no vespertino, a masculina. As turmas eram regidas “cada qual por sua 

legislação particular, quanto à seriação, programas, etc.” (REGIMENTO INTERNO DO 

GNSC, 1957, P.01) 

 



84 

 

 

Os estabelecimentos de ensino sob a orientação católica à época eram 

constituídos de alunado masculino ou feminino. Os exemplos eram, em 

Natal, o Marista e o Salesiano, ambos masculinos; o N. S. das Neves e o 

Imaculada Conceição, ambos femininos. Padre Penha conseguira 

quebrar aquele paradigma e em abril de 1957 foi instalada a primeira 

turma de alunos e alunas do Ginásio Nossa Senhora da Conceição. 

(JORNAL DE MACAU, 04/06). 

 

 

 Observamos que sendo um ginásio que apregoava trabalhar com educação 

mista, que aceitava no mesmo espaço físico a presença de alunos do sexo feminino e do 

masculino, ainda havia uma separação perceptível dos sexos, por turma e horário. Esta era 

uma realidade da época. Em Natal O Atheneu Norteriograndense seguia esse padrão. 

 Destacamos que neste período, ainda existiam as escolas destinadas para 

pessoas do sexo masculino e as destinadas para as do sexo feminino. A exemplo do 

Colégio Nossa Senhora das Neves e o Colégio Imaculada Conceição que atendia apenas ao 

público feminino, já o Colégio Salesiano Dom Bosco e o Marista eram exclusivos da turma 

masculina. No interior, destacamos em Assú o Colégio Nossa Senhora das Vitórias e, em 

Caicó, o Santa Teresinha. Ambos eram administrados pelas freiras da Congregação Filhas 

do Amor Divino e destinavam-se a meninas. 

 Encontramos essa separação presente nos documentos escolares dos alunos do 

ano de 1957, tais como: no livro de matrícula, na lista de comparecimento e na ata de 

resultados finais. No livro de matrícula, deste ano, está primeiramente registrados o nome 

das alunas que formavam a turma feminina por ordem alfabética, em seguida o nome dos 

alunos da turma masculina. A lista de comparecimento eram duas, uma para cada turma. 

Com relação à ata de resultados finais também constavam duas, aqui transcritas. 

 

 

  ATA DE RESULTADOS FINAIS - 1957 – TURMA FEMININA 

 

Aos 15 e 16 dias do mês de dezembro do ano de 1957 terminou-se o 

processo de apuração das atas finais e nota global dos alunos da 1ª série 

Feminina turma única do turno matutino, do curso ginasial deste 

estabelecimento, com os seguintes resultados: 
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Nome do aluno 
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Terezinha de Medeiros 

Bezerra 

6,63 8,47 7,76 6,34 5,83 5,41 9,18 9,55 7,93 7,45  

Maria da Conceição 

Mendonça 

6,65 8,55 7,82 7,01 8,34 5,89 8,34 7,33 6,26 7,36  

Luíza Rodrigues de 

Almeida 

6,00 8,87 8,16 8,03 7,07 4,66 7,63 5,91 7,01 7,03  

Maria da Salete 

Coutinho 

6,21 8,61 7,33 8,07 6,06 4,03 8,20 7,05 7,45 7,00  

Edna Maria de M. 

Macedo 

6,07 8,98 6,88 6,83 6,83 4,85 7,66 8,23 5,46 6,86  

Daurita Darci de Paiva 5,48 8,65 7,32 6,17 8,70 4,84 7,36 5,51 5,46 6,60  

Maria de Lourdes Cabral 6,79 8,25 6,01 6,23 6,58 4,65 7,05 4,31 7,45 6,41  

Maria de Lourdes 

Dantas 

5,32 7,88 6,81 6,90 6,05 4,60 8,36 6,40 6,92 6,58  

Maria de Lourdes Melo 5,68 7,86 6,41 6,46 6,12 5,22 8,48 7,10 5,06 6,48  

Maria Cícera de Freitas 5,64 6,58 4,73 4,87 6,06 4,00 6,61 4,61 6,47 5,50  

Edília da Fonseca 

Ribeiro 

6,53 7,65 6,96 7,99 6,41 2,62 7,96 6,70 7,31 6,68 2ª época 

em Geog. 

Maria Zélia da Silva 5,16 7,91 5,31 6,28 5,29 3,57 8,63 6,90 6,26 6,13 2ª época 

em Geog. 

Maria Elizabete Bezerra 5,41 7,63 6,86 5,70 4,94 3,02 7,05 5,18 7,28 5,89 2ª época 

em Geog. 

 

 

   

  ATA DE RESULTADOS FINAIS - 1957 – TURMA MASCULINA 

 
Aos 15 e 16 dias do mês de dezembro do ano de 1957 terminou-se o 

processo de apuração das notas finais global dos alunos da 1ª série 

Masculina turma única do turno vespertino, do curso ginasial deste 

estabelecimento, com os seguintes resultados: 
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José Ribamar Braga 6,35 8,03 6,59 7,93 7,45 5,29 8,78 8,95 6,51 7,51  

Ilo Martins da Silva 7,06 

 

7,54 7,51 6,35 7,12 5,06 8,55 7,15 6,21 7,00  

Milton Minora de 

Almeida 

6,75 7,71 5,94 6,06 5,42 4,32 8,21 7,45 7,15 6,61  

Carlos Alberto de 

Medeiros 

6,24 7,23 5,75 6,11 6,25 4,44 7,65 5,51 6,11 6,14  

João Augusto Pinheiro          5,89  

Joaquim dos Santos 5,14 7,04 5,17 6,43 5,02 4,73 7,04 5,03 6,85 5,89  

Ivan Cavalcante 

Montenegro 

5,41 6,43 4,85 4,87 4,98 3,47 7,85 7,25 4,38 5,49 2ª época 

em Geog. 

João Onofre Neto 5,92 7,96 5,10 6,23 5,46 3,54 8,82 4,85 5,45 5,93 2ª época 

em Geog. 

Belarmino Nonato de A. 

Junior 

3,40 5,61 3,78 5,28 3,80 1,93 7,56 5,71 4,16 4,58 Reprovado 

Flávio Augusto F. de 

Melo 

2,95 4,97 3,89 5,11 3,84 1,68 5,93 4,62 5,26 4,25 Reprovado 

 

 

 Ressaltamos que esta separação dos alunos por sexo, por turno e por turma 

permaneceu durante o ano de 1957, porém nos anos seguintes o ginásio funcionou com 

turmas mistas nos dois turnos, ou seja, meninos e meninas na mesma sala. 

 Segundo Melo (2008, p. 35-36), “a educação que junta meninas e meninos em 

um só espaço e com os mesmos saberes atravessou o continente europeu e chegou até o 

Brasil no século XIX”. A autora destaca, que ao longo do tempo a escola mista teve 

diversas definições, que revelam uma abundância de significados e formas que esta foi 

adquirindo no percurso de sua formalização na organização escolar. Para essa autora, a 

prática da mistura dos sexos na escola foi um tema polêmico desde sua origem, que foi 

sendo introduzido “nas experiências sócio-culturais dos diferentes sujeitos que a 

construíram, criando conceitos que a configuraram como um tipo de escola, dando-lhe 

contornos variáveis em cada momento histórico”. 

 Na legislação vigente na época da fundação do CEIMH, a educação secundária 

feminina deveria ser ministrada em estabelecimentos de ensino excepcionalmente 

feminino. Quando ministrada em estabelecimentos de ensino misto deveria ter classes 
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exclusivas e obedecer algumas prescrições especiais, como recomendava a Lei Orgânica 

do Ensino Secundário. 

 

 

  Art. 25. Serão observadas, no ensino secundário feminino, as 

 seguintes prescrições especiais: 

 

 01. É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em 

 estabelecimentos de ensino de exclusiva freqüência feminina. 

 

 02. Nos estabelecimentos de ensino secundário freqüentados por homens 

 e mulheres, será a educação destas ministrada em classes exclusivamente 

 femininas. Este preceito só deixará de vigorar por motivo relevante, e 

 dada especial autorização do Ministério de Educação. 

 

 03. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas 

 as séries dos cursos: clássico e científico, a disciplina de economia 

 doméstica. 

 

 04. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da 

 personalidade feminina e bem assim a missão da mulher dentro do lar. 

 

 

 A turma feminina do ginásio era confiada às professoras Anaíde Dantas e Diair 

Gomes, que “também eram responsáveis pela organização e disciplina, além de ajudarem 

nas atividades sociais”. (PENHA FILHO, 1999, p.104). 

 A Senhora Anaíde Dantas, além de professora também foi secretária do ginásio 

e assumia a responsabilidade da escola na falta do Padre Penha quando este viajava. A 

professora recorda que a documentação escolar dos alunos era confiada a ela, que conhecia 

cada um por nome e por filiação. 

 Recorda também que o Ginásio tinha bons alunos, meninos trabalhadores e 

meninas prendadas e disciplinadas, mas tinha também as dificuldades. Uma delas era com 

relação ao fardamento, que de acordo com suas lembranças o padre cobrava todos os dias 

na entrada do colégio. No entanto, era compreensivo com os alunos que não tinham 

condições de comprar. Essa característica está visível na foto, quando percebemos que tem 

três alunas sem o fardamento. 
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 Alunas do Ginásio Nossa Senhora da Conceição - 1960 

 Fonte: Jornal de Macau, 05/2006. 

 

 

 Anaíde Dantas e Diair Gomes eram professoras da rede pública estadual. 

Quando foram lecionar no ginásio, não recebiam salário previsto por lei, eram apenas 

gratificadas como os demais funcionários.  No entanto, por meio de decreto estadual o 

Exmo. Senhor Vice-governador José Augusto Varela (1957 – 1961) que assumia 

interinamente o estado, colocou as duas professoras à disposição do ginásio, as quais 

passaram a fazer parte do quadro permanente. 

 

 

  Não há palavras com que possamos sobrelevar o trabalho do nosso corpo 

  docente. Todos os nossos professores, sem exceção, estiveram sempre a 

  postos prontos a trabalhar pelo engrandecimento da terra e a formação da 

  juventude. (PENHA FILHO, 1999, p.103). 

 

 

 Além das professoras mencionadas, no Ginásio também se destacava o trabalho 

desempenho da professora Eunice Galvão Montenegro, que era professora da disciplina 
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Trabalhos Manuais e Economia Doméstica. No primeiro ano de funcionamento do ginásio, 

os trabalhos orientados por esta professora mereceram destaque na exposição de trabalhos 

manuais da CNEG.  O diretor técnico da CNEG, Felipe Tiago Gomes, felicita o Ginásio 

pela contribuição à exposição e enfatiza que “realmente, o trabalho mereceu a admiração e 

os elogios recebidos”. (CNEG, ofício n. 1015/57). 

 Conforme depoimento da professora Anaíde Dantas, o trabalho material 

enviado pelo ginásio para a exposição naquele ano foi uma maquete das salinas do 

município, confeccionada pela turma masculina sob a orientação da professora Eunice 

Galvão Montenegro, que era uma artista. 

 Em outro registro, encontramos alusão a outros professores: “Dr. José Olavo, 

Aldo Abreu, Luis Gomes Barbosa, ao Pe José Luiz, os nossos agradecimentos por este ano 

de esforços e atividade”. (RELATÓRIO DO GNSC, 1957 a 1958). Durante o primeiro 

semestre de 1957, o Monsenhor Joaquim Honório da Silveira foi professor de Latim, 

afastando-se no semestre seguinte em virtude da idade. Mesmo com 78 anos, era um 

profissional dedicado à função que exercia. “Com que cuidado ele preparava suas aulas!... 

Com que satisfação vencia a distância da casa paroquial para o ginásio!”. (PENHA 

FILHO, 1999, p. 104). 

 A maioria dos servidores do Ginásio eram os escoteiros que assumiram diversas 

funções. 

 

 

Porteiros e zeladores são os escoteiros da tropa „Guy de Larigaudie‟, 

que, gratuitamente, prestam seus serviços.  A parte de finanças está a 

cargo do escoteiro Carlos Alberto de Medeiros, que a tem desempenhado 

de bom grado. Não há inspetores de alunos, pois os alunos são divididos 

em equipes e os escoteiros alunos dirigem as mesmas. (RELATÓRIO 

DAS ATIVIDADES DA CNEG, 1956 a 1957, p. 16). 

 

 

 A presença constante dos escoteiros no cotidiano do Ginásio e as atividades por 

eles desenvolvidas apontam indícios que a metodologia utilizada na escola era semelhante 

a do escotismo. Como método, o escotismo tinha princípios e finalidades que 

complementavam a educação formal dos alunos, por meio de regras e normas que 

deveriam ser cumpridas. Por meio deste, no Ginásio era trabalhado a disciplina e a prática 

religiosa e cívica diariamente. 
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 O Escotismo é um movimento educacional para jovens com a colaboração de 

adultos, voluntários, sem vínculo político-partidário que valoriza a participação de pessoas 

de todas as origens sociais, raças e crenças, de acordo com o Propósito, os Princípios e o 

Método Escoteiro. Foi fundado, em 1907,  pelo inglês Robert Stephenson Smith Baden-

Powell (carinhosamente conhecido como BP) com um acampamento na Ilha de Brownsea, 

no Canal da Mancha. 

 O Método Escoteiro caracteriza-se pelo conjunto dos seguintes pontos: 

 

 

 01- Aceitação da Promessa e Lei Escoteira - Todos os membros 

 assumem um compromisso de vivência da Promessa e Lei Escoteiras. 

 

 02- Aprender Fazendo - Educando pela ação, o Escotismo valoriza: o 

 aprendizado pela prática; o treinamento para a autonomia, baseado na 

 autoconfiança e iniciativa; os hábitos de observação, dedução e 

 indução. 

 

03- Vida em Equipe - Denominada Tropas de "Sistema de Patrulhas", 

incluindo: a descoberta e aceitação progressiva de responsabilidades;   a 

disciplina assumida voluntariamente; a capacidade tanto para cooperar 

como para liderar. 

 

 04- 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). 

 

 

 O Escotismo tem como princípios o Dever para com Deus, Dever para com a 

Pátria e Dever para com o Próximo. Estes 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 os que ingressam no movimento. 

 O movimento do escotismo chegou ao Brasil em 1910, por intermédio de 

oficiais da marinha, que trouxeram da Inglaterra consigo uniformes de escoteiros e o 

interesse de disseminá-los no país.  O Escotismo foi reconhecido como uma instituição 

extra-escolar, pelo Decreto-Lei n. 8.828, de 24 de janeiro de 1946, que expressa: 
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 Art. 1º - Fica reconhecida a União dos Escoteiros do Brasil no seu 

 caráter de instituição destinada à educação extra-escolar, como órgão 

 máximo de escotismo brasileiro. 

  

 Art. 2º - A União dos Escoteiros do Brasil manterá sua organização 

 própria com direito exclusivo ao porte e uso dos 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 - À União dos Escoteiros do Brasil será anualmente concedida no 

 orçamento  geral da República, a subvenção necessária para a satisfação 

 dos seus fins. 

 

  

 No Rio Grande do Norte, o movimento teve início em 1916, fundado pelo poeta 

Henrique Castriciano. Anos depois se expande no cenário escolar como atividade 

pedagógica, através do Decreto-lei n. 140, de 18 de dezembro de 1948, que regulamentou o 

ensino do escotismo nas escolas públicas do estado. 

 Nos anos 1950, o movimento do escotismo fazia parte do cotidiano escolar 

brasileiro, como atividade extra-escolar onde predominava o patriotismo e a formação pré-

militar que estavam presentes nos programas de ensino. “A defesa do escotismo não se 

restringiu aos programas educacionais, vários grupos e organizações políticas apoiaram o 

movimento. Ele esteve presente nos discursos políticos e recebeu o apoio institucional de 

diversas esferas governamentais.” (NASCIMENTO, 2004, p. 69). 

 Em Macau, o movimento chegou em 1956 pelas mãos do padre João Penha 

Filho, que criou o primeiro grupo de escoteiro Guy de Larigaudie, para ajudá-lo na 

formação dos jovens do município que estavam sem rumo. “Por meio dos escoteiros 

atingia as famílias e realizava um trabalho de transformação, fazendo a educação dos 

jovens e re-educação dos pais”. (UEB-RN, 2008). 

 O Padre João Penha Filho ingressou no movimento do Escotismo em 1936, aos 

09 anos de idade como lobinho no grupo de Escoteiros do Mar Almirante Ary Parreiras, 

que funcionava no Grupo Escolar Isabel Gondim, no bairro das Rocas, em Natal.  No ano 

seguinte, a família foi morar no Bairro do Alecrim e com 10 anos ingressou no Grupo de 

Escoteiros do Alecrim, tornando-se escoteiro aos 12 anos. Ali conviveu com o Professor 

Luís Soares Correia de Araújo, grande mestre do escotismo norteriograndense, do qual 

seguiu o exemplo. (UEB-RN, 2008).  
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 Ainda em Macau, ele criou o Grupo de Escoteiros do Mar São Pedro (1977) e o 

Grupo de Escoteiros do Ar Olavo Barreto Viana (1985), todos funcionando atualmente. 

Criou também nos municípios vizinhos a Macau, Grupos de Escoteiros em Alto do 

Rodrigues, Pendências e Ipanguaçu. Na capital fundou o grupo de Escoteiros da UFRN, do 

Bairro de Mirassol, do Colégio Nossa Senhora das Neves e do Colégio Henrique 

Castriciano. 

 Na União dos Escoteiros do Brasil, exerceu a Presidência da Região Escoteira 

do Rio Grande do Norte nos mandatos de 1995-1997 e 1998-2000 e exerce, atualmente, a 

Diretoria de Assuntos Institucionais da Região Escoteira do Rio Grande do Norte. Dessa 

forma é um dos disseminadores do movimento de Escoteiro na capital e no interior. (UEB-

RN, 2008). 

 As palavras do Padre João Penha Filho (1999, p.17), evidenciam a importância 

do escotismo no desenvolvimento educacional de Macau nos idos de 1950: 

 

 

A situação do analfabetismo em Macau era um fato.  Poucas eram as 

crianças que estudavam. Os escoteiros tomaram consciência disso.  E 

sem ajuda de quem quer que fosse iniciaram uma campanha de 

alfabetização nos bairros, especialmente no Valadão, onde só havia a 

escola de Dona Maria Chiquinha. 
 

 

 Em relação à educação escolar neste período, a cidade contava com o Grupo 

Escolar Duque de Caxias, localizado no centro da cidade, com a Escola Reunida no Porto 

do Roçado e com as escolas isoladas. Estas funcionavam nas casas das professoras, sendo 

que a maioria delas estavam localizadas nos bairros periféricos, como por exemplo, no 

Valadão, existia  a escola da antiga professora do bairro, a Escola Dona Maria Chiquinha, 

assim denominada. 

 A professora Anaíde, relembra a importância dos escoteiros também para o 

município no período de 1950 a 1960. O grupo de escoteiros Guy de Larigaudie estava 

presente em todas as atividades de cunho social que fossem desenvolvidos em Macau: 

participavam de campanhas de solidariedade, ajudavam a apagar incêndios, socorriam os 

doentes, além de trabalharem e estudarem no ginásio. 
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 No que diz respeito à estrutura do curso ginasial, o Ginásio Nossa Senhora da 

Conceição seguia o que estava proposto na legislação. A Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, no artigo 10, explicita que o curso abrangerá as seguintes disciplinas: 

Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, Ciências Naturais, História Geral, História 

da Brasil, Geografia Geral, Geografia do Brasil, Trabalhos Manuais, Desenho e Canto 

Orfeônico, obedecendo à organização de ensino de cada série como especifica o artigo 11: 

 

 

 Art. 11. As disciplinas indicadas no artigo anterior terão a seguinte 

 seriação: 

 

Primeira série: 01- Português. 02- Latim. 03- Francês.  04- Matemática. 

05-História Geral. 06- Geografia Geral.  07- Trabalhos Manuais. 08- 

Desenho. 09- Canto Orfeônico. 

 

 Segunda série: 01- Português. 02- Latim. 03- Francês. 04- Inglês. 05- 

 Matemática. 06- História Geral. 07- Geografia Geral. 08- Trabalhos 

 Manuais. 09- Desenho. 10- Canto Orfeônico. 

 

 Terceira série: 01- Português. 02- Latim. 03- Francês. 04- Inglês. 05- 

 Matemática. 06- Ciências Naturais. 07- História do Brasil. 08- 

 Geografia do Brasil. 09- Desenho. 10- Canto Orfeônico. 

 

 Quarta série: 01- Português. 02- Latim. 03- Francês. 04- Inglês. 05- 

 Matemática. 06- Ciências Naturais. 07- História do Brasil. 08- 

 Geografia do Brasil. 09- Desenho. 10- Canto Orfeônico. 

  

 

 Na seriação, a legislação propunha que se trabalhasse na 1ª série nove 

disciplinas e nas demais séries dez disciplinas. No ginásio se trabalhava na 1ª, 2ª e 3ª séries  

a mesma quantidade de disciplinas propostas; já na quarta série se trabalhava 12 

disciplinas. 

 Na organização curricular havia mudanças nas disciplinas História do Brasil e 

História Geral da 1ª, 3ª e 4ª séries. Na 1ª série a Lei sugeria a disciplina História Geral, mas 

no Ginásio nesta série ensinava-se História do Brasil; na 3ª série, a Lei indicava a 

disciplina História do Brasil, no entanto trabalhava-se História Geral; e, na 4ª série era 

proposto ensinar Historia do Brasil, porém eram trabalhadas as duas Histórias:  Geral e do 

Brasil. 

 Além das disciplinas sugeridas pela lei, o ginásio ainda trabalhava a disciplina 

Organização Social e Política. Cabe ressaltar que esta disciplina formalmente não fazia 
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parte da estrutura do ensino ginasial, visto que não encontramos documentos em que ela 

fosse mencionada. Entretanto, na prática no Ginásio Nossa Senhora da Conceição, ela 

existia e era ministrada pelo próprio diretor, o padre João Penha Filho. 

 Certamente essa disciplina era ministrada pelo diretor do ginásio por ser ele o 

responsável, perante a lei, pela formação moral e cívica dos alunos em cumprimento ao 

que estava estabelecido no Art. 22, da Lei Orgânica do Ensino Secundário: 

 

 

 Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão cuidado 

 especial e constante na educação moral e cívica de seus alunos, 

 buscando neles como base do caráter, a compreensão do valor e do 

 destino do homem, e, como base do patriotismo, a compreensão da 

 continuidade histórica do povo brasileiro, de seus problemas e desígnios, 

 e de sua missão em meio aos outros povos. 

 

 

 Dentre as disciplinas que compunham o programa de ensino do ginásio, 

encontramos indícios das atividades trabalhadas nas disciplinas Trabalho Manual e 

Educação Física. Assim também, como referências aos livros utilizados nas disciplinas de 

História e Português. Lembramos que estas duas últimas disciplinas eram ministradas por 

professoras muito companheiras, que segundo a professora Anaíde Dantas esse convívio 

estava muito presente nas suas lembranças. 

 Relembrando a prática educativa do ginásio, a professora Anaíde Dantas fala 

das atividades que eram desenvolvidas na disciplina Trabalhos Manuais. De acordo com o 

seu relato, nesta disciplina a turma masculina desenvolvia atividades com madeiras 

(maquetes, cadeiras), faziam pinturas (salas e espaços da escola) e a limpeza do pátio da 

escola, visto que eram alunos/escoteiros e já estavam acostumados com esses serviços. Já a 

turma feminina se dedicava a fazer crochê, confeccionar bichinhos de esponjas, porta-

retratos, porta-jóias e trabalhos mais delicados. As duas turmas contavam com a orientação 

da professora Eunice Galvão. 

 Com relação ao material utilizado pelos docentes, a professora nos falou 

detalhadamente dos livros utilizados em algumas disciplinas como: História Geral, História 

do Brasil e Português. Salientamos que as professoras dessas disciplinas eram: Diair 

Gomes, de Português; e de História, a própria Anaíde Dantas, e que eram primas, por isso 

se explica a lembrança detalhada dela. 
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 A partir da fala professora Anaíde, verificamos que o livro utilizado na 

disciplina de História era História Geral da série ginasial, do autor L. G. Motta Carvalho. 

Na disciplina de Português era utilizado o livro O Idioma Nacional de Antenor Nascentes, 

editado pela Livraria Acadêmica. Este autor era professor emérito do Colégio Pedro II, do 

Rio de Janeiro. Vale salientar que estes livros nós encontramos no arquivo passivo do 

CEIMH, o de História na sua 11ª edição e o de Português na 5ª. Portanto, essas edições 

podem ter sofrido alterações no seu conteúdo. 

 As atividades desenvolvidas no ginásio eram as mais diversas, dentre tantas 

encontramos referências sobre a prática esportiva, as festas religiosas, cívicas e a edição e 

publicação do jornal O Pioneiro. 

 A prática esportiva desenvolvida com a turma masculina era futebol de salão e 

basquetebol. A turma feminina praticava ginástica rítmica sob a orientação da professora 

de Educação Física, Gracilde Avelino. Neste período o time futebol de salão do Ginásio 

destacou-se como o melhor da cidade e um dos melhores do Estado. 

 

 

No basket, chegamos a ser campeões juvenis do estado, derrotando o até 

o time da AABB, que era base da seleção norteriograndense de 

basquetebol que havia feito sucesso em plano nacional no último 

campeonato. (PENHA FILHO, 1999, p. 50). 

 

 

 A atividade esportiva no ginásio estava inserida na disciplina Educação Física, 

que do ponto de vista legal “constituirá, nos estabelecimentos de ensino secundário, uma 

prática educativa obrigatória para todos os alunos, até a idade de vinte e um anos.” (LEI nº. 

4.244 /42, art. 19). 
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 Time de Basquetebol do Ginásio Nossa Senhora da Conceição – 1959 

 Campeã Juvenil do RN 

 Fonte: PENHA FILHO, 1999 

 

 As festas religiosas faziam parte do cotidiano dos alunos do Ginásio Nossa 

Senhora da Conceição. A maioria exercia alguma atividade na igreja, principalmente a 

turma que formava o Orfeão, participava de todas as celebrações litúrgicas. “O ginásio era 

a continuação da igreja. Na Semana Santa, a turma estava toda fardada, com o livro de 

canto na mão, entoando o canto gregoriano”. (Penha Filho. 1999, p.51). Essa prática 

religiosa se explica pela escola ser administrada por um padre e ter como atividade extra-

escolar o movimento do escotismo, onde o primeiro princípio é o Dever para com Deus.  

 No que concerne às festas cívicas no ginásio era o momento de 

confraternização dos alunos. As tarefas eram dividas por equipes e coordenadas por eles 

próprios. Estes se empenhavam para reproduzir a história nos desfiles cívicos de 07 de 

setembro. 

 

 

Como eram interessantes os desfiles (...). Foi o ginásio que introduziu os 

desfiles alegóricos no dia 07 de setembro. No primeiro ano foi feito um 

desfile com a história do Brasil, do descobrimento até a independência. 

(PENHA FILHO. 1999, p.49). 
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 De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Secundário, Capítulo VII, que trata da 

Educação Moral e Cívica, a prática de civismo fazia parte da estrutura do ensino, não como 

um programa de ensino específico, mas em todas as atividades e circunstâncias da vida 

escolar do aluno para elevar a sua dignidade e seu fervor patriótico. O parágrafo 3º do 

artigo 24 da lei expressava a finalidade da prática de civismo: “Formar-se-á a consciência 

patriótica de modo especial pela fiel execução do serviço cívico próprio da Juventude 

Brasileira, na conformidade de suas prescrições”. 

 Silva (2004, p.97), ao analisar as práticas de civismo da professora Leonor 

Barbosa de França, na década de 1920, descreve que “o civismo era tratado como uma área 

de estudo que precisava ser ensinada através de procedimentos práticos, que valorizassem 

a ação física, o trabalho manual e a voz”. 

 A exemplo das práticas de civismo da década de 1920, as de 1950 também 

seguiam os mesmos procedimentos. Por exemplo, no Ginásio Nossa Senhora da Conceição 

a voz era valorizada na disciplina Canto Orfeônico, onde os alunos uma vez por semana 

entoavam os hinos oficiais, expressando o seu dever com a pátria, em cumprimento ao que 

estava estabelecido na Lei Orgânica do Ensino Secundário no artigo 24, inciso 4º “a prática 

do canto orfeônico dá sentido patriótico é obrigatória nos estabelecimentos de ensino 

secundário para todos os alunos de primeiro e de segundo ciclo”. 

 A disciplina Canto Orfeônico também oferecia oportunidade aos alunos de 

fazer parte do Orfeão do ginásio, como também, participar de concursos.  Em 1957, o 

MEC promoveu o Concurso de Conjuntos Orfeônicos Escolares, do qual o Ginásio 

participou. 

 

 

Senhor Diretor: Junto remeto, para os devidos fins, o regulamento do 

Concurso de Conjuntos Orfeônicos Escolares, a se realizar em outubro 

do corrente ano, como parte integrante da programação de homenagens a 

ilustre figura do Maestro VILLA-LOBOS.  (DIRETORIA DO ENSINO 

SECUNDÁRIO, 1957). 

 

 

 Entre as atividades desenvolvidas no Ginásio, destacamos a criação de um 

Jornal Mural, onde os alunos expressavam a sua intelectualidade e mostravam suas 

habilidades culturais. Anos depois, o jornal mural passa a ser mimeografado e ganha um 

nome: O Pioneiro, passando a ser editado e publicado semanalmente. “Depois O Pioneiro 
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vestiu roupa nova e foi para a capital. Era impresso nas oficinas de O Jornal do Comércio”. 

(PENHA FILHO, 1999, p.53). 

 Eis, um artigo publicado no jornal Pioneiro em 1960, no qual sintetiza a história 

do Ginásio Nossa Senhora da Conceição: 

 

 

  ELE 

 

  Foi a quatro anos passados. 

  Um pensamento. 

  Uma idéia... 

  Uma realidade. 

  O povo se movimentou ao primeiro sinal. 

  Todos colaboraram. 

  Meninos se transformaram em serventes. 

  E as paredes foram se vestindo. 

  Às vezes, quase cambaleava. 

  Mas logo se levantava e continuava a marcha. 

  21 de abril. 

  Foi o dia da redenção para a juventude. 

  Dia do precursor da independência do Brasil. 

  Dia do precursor da independência da juventude. 

  Mas este não foi martirizado. 

  Pelo contrário, outros se martirizavam para que ele vivesse. 

  E a juventude fosse livre, independente. 

  21 de abril.  

  Ele começou a existir. 

  Abriu suas portas, e se encheu de alegria. 

  De gritos. De zoada. 

  E ele foi crescendo! ... Foi crescendo...! 

  E não parou mais. 

  Nem há de parar. 

  Porque ele representa o futuro. 

  Porque ele tem juventude. 

  Quem tem juventude tem vida. 

  E ele tem juventude. 

  Hoje, quatro anos de existência.  

  E ele vai passando por cima de tudo. 

  Levando a mocidade para frente. 

  Jogando-o para o prado descampado, para que ela possa correr. 

  Muitos saem e outros chegam. 

  E ele continua como o carvalho. 

  Ficando as raízes na terra, e os ramos ganhando as alturas em busca de 

  luz. 

 

 



99 

 

 Ainda, no referido jornal, foram publicados artigos como: A Polônia Imortal, 

assinado por Sousa Júnior; Psicologia do segredo, por Padre José Luiz; O lago da Morte, 

por Belarmino Albuquerque Júnior; O meu intuito, por Ivan Montenegro; e o Nacionalismo 

e outros mitos, de João Pinheiro.  Artigos esses que tratavam de assuntos diversos, do dia-

a-dia dos alunos até as manifestações que aconteciam no Brasil e no mundo.  

 No artigo intitulado Ginásio formará sua primeira turma – grandes solenidades 

esta semana, os alunos/editores expressam a alegria de ver o estabelecimento de ensino 

concluindo o ciclo do seu primeiro curso ginasial, além de publicarem a programação das 

festividades. Neste dia peculiar para o Ginásio Nossa Senhora da Conceição o Jornal O 

Pioneiro circulou em edição especial.  

 

 

Glória para os filhos de Macau, que ajudaram na formação intelectual 

desse punhado de jovens.  Macau sente-se alegre com a vitória do seu 

ginásio. Vai sair a primeira turma de alunos. Os primeiros, que 

estudaram no primeiro ano com carteiras emprestadas, com material 

emprestado. Estudavam e trabalhavam para que o ginásio continuasse. 

(PENHA FILHO, 1999, p.71). 
 

 

 A programação aconteceu nos dias 07 e 08 de dezembro de 1960, e constava 

de: missa, café da manhã, aula da saudade, almoço de despedida da turma e cerimônia de 

entrega de certificados. A cerimônia foi realizada no salão do Centro Social Pio XI. 

“Falarão diversos oradores, serão executados números de arte pelo Orfeão do Ginásio e 

acordeonistas da Academia Coração Mascarenhas, do Colégio das Neves”. (PENHA 

FILHO, 1999, p. 73). 
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 Convite de formatura da primeira turma concluinte do Ginásio Nossa Senhora da 

 Conceição - 1960 

 Fonte: Arquivo do CEIMH  

 

 

 A turma concluinte tinha o nome de D. Marcolino Dantas*, uma homenagem da 

turma ao Arcebispo que enviou o Padre Penha para Macau para ajudar na formação da 

juventude. O patrono era Monsenhor Joaquim Honório da Silveira e o paraninfo, o Dr. 

Ângelo Varela.  O orador da turma na aula da saudade foi o aluno Ilo Martins da Silva e o 

da cerimônia, Milton Minora Almeida. 

 Sobre D. Marcolino Dantas o Jornal O Pioneiro publicou o seguinte artigo: 

 

 

Ninguém desconhece o papel de D. Marcolino na formação da juventude 

feminina. Desde que chegou a Natal procurou formar esta juventude para 

que fosse mais tarde a garantia da sociedade. (...) E a nossa Macau 

também foi beneficiada. D. Marcolino não a esqueceu. Pensou na grande 

quantidade de jovens macauenses sem educação, sem formação cristã. 

(PENHA FILHO. 1999, p. 87). 

 

                                                 
* Nasceu na Bahia, veio para o Rio Grande do Norte em 1929. 
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 Por ser um ginásio Cenegista, anualmente prestava conta a CNEG das 

atividades desenvolvidas, através de relatórios.  No relatório das atividades do ano de 1957 

estão descritas as atividades internas e externas do Ginásio Nossa Senhora da Conceição. 

Como atividades internas foram realizadas 05 reuniões com professores, 03 com pais de 

alunos e 20 com a diretoria municipal da CNEG; foram também enviadas 03 

correspondências a pais de alunos, para resolver os três casos disciplinares ocorridos neste 

ano. 

 Nas atividades externas são relatados os passeios, as festividades e a 

participação no congresso da CNEG, com exposição de trabalhos.  O Diretor do Ginásio 

naquela época, o Padre João Penha Filho, finaliza o relatório enfatizando: “aqui, além da 

educação intelectual, há ainda a formação social tão impregnada em nossos dias. (...) aqui 

estão todas as classes sociais irmanadas em um único ideal: a grandeza da terra e o 

enobrecimento da Pátria”. 

 Observamos que as atividades educativas desenvolvidas no primeiro ano de 

funcionamento do Ginásio Nossa Senhora da Conceição permaneceram nos anos 

subseqüentes em estudo. Na verdade, o que houve durante esse período foram mudanças 

estruturais, tais como: melhoria no espaço físico, professores qualificados e aquisição de 

material. Ressaltamos ainda que esta Escola que surgiu com a finalidade de atender aos 

filhos dos assalariados de Macau, no decorrer dos anos passa a receber alunos das demais 

classes sociais do município e região. 

 Enfim, as análises nos levam a constatar que a criação dessa escola, em 1956, 

representou um marco na educação deste município, contribuindo de forma decisiva na 

formação dos filhos de Macau, seja pelo aprendizado, seja pela disciplina. Entretanto os 

macauenses que estudaram neste colégio “Já brotaram, já cresceram, e já floriram” como 

ressaltou Penha Filho (1963), no Hino da Escola. 
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    E a história continua... 

                                                                                         Georges Duby (1994). 
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7 - E a história continua... 
 

 

 A história continua..., parafraseando Duby e recorrendo às suas palavras (1994, 

p. 25), “não foi, portanto a priori que estabeleci os limites de minha investigação. Foram as 

características da documentação, tais como as encontrava nos documentos cluniacenses, 

que me propuseram esses limites” e o tempo que não pára. Neste momento faz-se 

necessário tecermos algumas considerações acerca desta pesquisa, que foi gestada 

cotidianamente durante esses dois anos de estudo. 

 Utilizando como referência as representações construídas na Historiografia da 

Educação Norteriograndense, particularmente da educação de Macau, procuramos nesta 

investigação reconstruir a narrativa do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório 

no contexto da década de 1950, período inicial da sua prática educativa. Compreender a 

história desta instituição é uma forma de recuperar parte da vida educacional escolar de 

Macau.  É reconhecer todo o processo histórico pelo qual passou a educação do município, 

é integrá-lo no contexto maior, que é a história de Macau. 

 À medida que adentrávamos na pesquisa, visualizávamos a relação existente 

entre a fundação desta escola e a história do município naquele contexto. Em Macau, as 

décadas de 1950 a 1960 foram marcadas pelo intenso desenvolvimento da indústria 

salineira. A economia despontava no cenário nacional, despertando o interesse de muitos 

trabalhadores que passaram a residir no município. Com isso, houve um crescimento no 

quadro populacional, causando vários problemas sociais, como: aumento da prostituição, 

criminalidade e a ampliação no índice de analfabetismo, que já era considerável. Diante 

desse cenário havia a necessidade de se expandir a educação do município para tentar 

minimizar tais problemas, visto que este só oferecia o ensino primário (hoje fundamental). 

 A criação do Ginásio Nossa Senhora da Conceição em 1956 foi o início das 

mudanças educacionais na comunidade, que se concretizou em 1957 com o seu 

funcionamento, dando oportunidade aos macauenses de ingressar no nível ginasial, com o 

acesso para todos, o qual propiciou melhorias na escolarização da população.  

 Tratar da História do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório 

ajudou-nos a tecer a leitura da educação de Macau, propiciando-nos reflexões acerca das 

práticas educativas, métodos de ensino e regimento escolar, na perspectiva de 

compreendermos um passado ainda tão presente.  
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 No ano de 2007, o Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, 

comemorou o seu cinqüentenário de funcionamento, com o lema “CEIMH – 50 anos de 

Histórias e Horizontes!”. No entanto, são muitas narrativas contadas por várias pessoas 

que vivenciaram esse período, assim como também há produções de autores locais que 

historiam fatos do município e da região, enfocando um pouco dessa história, visto que o 

Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório foi e ainda é considerado um dos mais 

importantes colégios da cidade.  

  “O Ginásio Nossa Senhora da Conceição foi a semente plantada na terra boa 

que nasceu e frutificou”. Nas palavras da Professora Anaíde Dantas se traduzem o valor 

institucional concebido à escola, que emergiu num período em que a sociedade lutava por 

escola pública e gratuita, sendo esta um caminho que atendia aos anseios da população 

macauense, pois ela surgiu da comunidade e para a comunidade, a qual em cinqüenta anos 

de funcionamento construiu uma cultura formadora. 

 Ao olhar para essa reconstrução histórica, de repente percebo-me parte dela, se 

antes como docente, hoje como aprendiz de historiadora, que vivenciando a pesquisa, as 

nossas histórias se entrelaçam: funcionária, professora, mãe e pesquisadora. Ser 

funcionária, mãe de aluno e docente foram experiências enriquecedoras, mas nada 

comparável à condição de pesquisadora, que com o seu cunho transformador possibilitou-

me crescimento pessoal e profissional. 

  Idas e vindas a Macau, tantos caminhos percorridos e ausências no ambiente 

familiar, foram desprendimentos que não valeriam à pena se a pesquisa não fosse 

encantadora, envolvente e singular.  As buscas aos arquivos e fontes, o apoio dos 

colaboradores Floriano Bezerra de Araújo, Anaíde Dantas, Monsenhor João Penha Filho e 

de tantos outros macauenses foram primordiais para o desenvolvimento da investigação, 

bem como o acolhimento e a receptividade dispensados pela escola, foram fundamentais 

na concretização do estudo. 

  Acreditamos que a história dessa instituição  de ensino não está exaurida. Neste 

estudo muitos aspectos não foram analisados, por desconhecimento e/ou por limite da 

própria pesquisadora. Fontes, estas existem e são inúmeras, mas permanecem guardadas 

nos arquivos ou na memória daqueles que vivenciaram esta narrativa. 

  Todavia, ainda há um extenso campo a ser investigado-refletido sobre esta 

Instituição, e é nesse espaço que se abrem novas possibilidades para esmiuçar, desocultar 

aspectos que ainda não tenham sido vistos e lembrados, para que possamos apreender todo 
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o processo histórico do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, na perspectiva 

de reconstruir biografia da educação no município Macau. 

  Ressaltamos que a pesquisa ora concluída tem caráter referencial, sem a 

pretensão de finalizar o tema, pois entendemos que em se tratado de História da Educação 

sempre haverá novos horizontes... 
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