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Investigar a construção histórica de saberes e práticas culturais a partir da 

educação ministrada no Grupo Escolar Luiz Gonzaga é o objetivo desta pesquisa. 

Fundada em 1934, no município de Pendências - Rio Grande do Norte, esta instituição 

fazia parte de um movimento de expansão do ensino no estado e sua trajetória se 

entrelaça à história do município que a sedia. Por meio das escolas públicas, os 

conhecimentos necessários à vida do cidadão republicano eram disseminados e novas 

práticas eram instituídas por meio dos eventos escolares, entendidos como formas de 

levar à população os preceitos da vida moderna. Veyne (1992, P.28) cita que: 

 

a história não é um documentário em fotomontagem e não mostra o 
passado ao vivo como se estivesse lá [...] Ou seja, toda a pesquisa feita 
baseia-se em fatos históricos que mesmo sendo verdades escritas, e 
fotografadas, segundo o autor ainda assim não podemos citar 
exatamente o que aconteceu como se tivéssemos presenciado. Por isso 
da importância das pesquisas e de documentos que comprovem as 
palavras contadas aqui. 

 
Esse artigo foi construído a partir de uma pesquisa que foi realizada para a 

disciplina de História da educação no curso de pedagogia do Parfor – UERN/ASSU, 

com a proposta de conhecer a história da escola mais antiga da cidade de Pendências 

para o complemento da carga horária e trabalho da terceira nota da disciplina. Fomos às 

pesquisas, e então descobrimos que Pendências tem um historiador que guarda relíquias 

valiosíssimas sobre a cidade, seu povo, sua cultura e consequentemente sobre a 

educação daquela época.  

O trabalho citado anteriormente foi baseado em fotos e documentos que 

pertencem a um historiador local da cidade de pendências, fomos à escola e também 
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tivemos acesso a alguns documentos da escola que contam um pouco de sua trajetória. 

Levando em consideração o que diz Rodriguez (2004, p.26): 

 

[...] são elaborados por pessoas de épocas e grupos sociais diferentes, 
e a produção destas pessoas é permeada de elementos determinantes, 
seja pelo cargo que ocupa ou pela sua própria inserção social. Em tal 
sentido, o historiador deve ficar muito alerta e não pode esquecer o 
contexto da produção dos textos. 

 

Os documentos e fotos aqui apresentados foram retirados de revistas da época, 

dentre os anos 1945 e 1952, que exprimem diversos aspectos do ideário político, 

socioeconômico e cultural do período, colaborando para a compreensão dos aspectos 

educacionais que aqui buscamos problematizar. 

 
Contexto histórico de Pendências desde 1682 
 

Bauer (1982) afirma que todo período histórico deve reunir uma série de 

características próprias, que o delimita e configura, distinguindo-se claramente do 

período que lhe precede e do que lhe sucede. Não se devem adotar posicionamentos de 

rupturas inapropriados ou inexatos.  Considerando o que Bauer diz na citação acima, a 

seguir começaremos a relatar sobre o período histórico da cidade de Pendências a partir 

do ano de 1682. Descrevendo suas características e fatos históricos concretos com base 

em documentos que exprimem a verdade e que nos ajudaram na reconstrução dessa 

história. 

O município de Pendências tem registro de menção desde 1682, citado em 

translado de data de sesmaria pedido por D. Maria César, viúva do governador João 

Fernandes Vieira. Posteriormente, em virtude de embargo julgado a favor de outros 

posseiros, comandados pelo Sargento – Mor Pedro Borges Pacheco, a data de Maria 

César foi considerada nula e foi repassado em parte para o grupo de Pacheco, por ordem 

do governador da época Cristóvão Soares Reimão. Em 09 de outubro de 1712, essa data 

foi transferida ao Sargento – Mor José de Morais Navarro, essas terras ficavam à 

margem direita do rio Açu, sempre habitada, agrícola, com algodão e cereais. Em 1938, 

mudaram-lhe o nome para Independência. Em 30 de dezembro de 1943, voltou ao nome 

original Pendências, ao qual fora sempre lembrado. Essa mudança ocorreu por 

influências do Padre Monsenhor Joaquim Honório da Silveira. Pendências dividia-se em 

três núcleos (bairros); Pendências de cima, Pendências do meio e Pendências de baixo, 

nomeações que obedeciam a declividade do terreno. 
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Houve diversas batalhas dos invasores brancos contra os indígenas. As mais 

conhecidas foram: A guerra do Gentio Bárbaro; a guerra dos Bárbaros; o levante dos 

tapuias, mais o maior conflito se deu em Pendências de cima onde foi tão grande o 

derramamento de sangue que ficou conhecido como “Campo de Sangue”. Os primeiros 

habitantes foram à família do Português Manoel Rodrigues Ferreira, sua esposa D. 

Isabel Rodrigues Ferreira tiveram quatro filhos, Joaquim Rodrigues Ferreira, Félix 

Rodrigues Ferreira, Manoel Rodrigues Ferreira Filho, Maria do Carmo Rodrigues, que 

se casou com o patriarca Manoel Carlos de Melo e adquiriu deste o sobrenome 

passando a chamar-se Maria do Carmo Rodrigues de Melo. Félix Rodrigues fixou 

residência do meio, onde construiu em 1860 a primeira residência ainda rústica, onde 

sua esposa auxiliada pela escrava Cecilina plantou a tamarineira. Félix Rodrigues e sua 

família são apontados como os fundadores de Pendências. 

 
O Ensino no município de Pendências 
 

De acordo com Julia (2001) descreve-se a cultura escolar como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos e que devem ser estudadas de acordo com as 

analises precisas de suas relações sejam elas conflituosas ou pacificas, todas 

relacionadas ao período de sua história.  

Com dados precisos apresentamos as escolas reunidas Monsenhor Joaquim 

Honório que foram criadas em 1931, para substituir as escolas isoladas, tornando-se 

uma formação unificada das escolas da vila pendências. Em 1934 se tornou grupo 

escolar Luiz Gonzaga.  

            Quem foi Monsenhor Joaquim Honório da Silveira? – Nascido em 14 de janeiro 

de 1879 natural de Macau, filho de Francisco Honório Canuto da Silveira e Ana Maria 

da Conceição Silveira. Batizou-se a 2 de março de 1883, Recebeu suas primeiras aulas 

em casa de sua mãe e uma tia, depois indo para aula particular, sua professora foi dona 

Janoca, que residia em Macau. Estudou no seminário Episcopal da Paraíba, já que na 

época não existia o seminário no Rio Grande do Norte. Recebeu a primeira tonsura em 

novembro de 1898. As ordens menores em novembro de 1899, e o sub-diaconato e 

diaconato respectivamente em julho e novembro de 1901, foi ordenado em 09 de 

novembro de 1902. Em seu retorno a Macau após vinte anos, sua meta foi de abrir 

escolas em Pendências e Macau. Foi professor de latim e religião. Em 28 de setembro 

de 1966 celebrou sua ultima missa na cidade de Macau. No dia 29 de setembro de 1966 
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saiu Monsenhor Honório enfermo num avião da companhia. Foi para o hospital médico 

cirúrgico em Natal. Amputou uma perna duas vezes. A primeira a 3 de outubro e a 

segunda a 21 do mesmo mês. Monsenhor Honório ficou internado no hospital das 

Clínicas no bairro de Petrópolis. Monsenhor Honório sempre dizia que seu desejo era 

morrer em Macau e oferecia seu sofrimento a mocidade Macauense. Faleceu em Natal 

no dia 01 de Novembro de 1966. E foi enterrado em Macau, na Igreja Matriz Nossa 

Senhora da Conceição no final do corredor direito da matriz, onde seu corpo encontra-se 

sepultado até os dias atuais.  

 

 

Imagem 1  - Lápide de Monsenhor Joaquim Honório da Silveira 
Fonte: Foto retirada na Matriz Nossa Senhora da Conceição Macau/RN 

 

Em sua Lápide está escrito seu lema sacerdotal, “como irei retribuir ao Senhor 

por todos os bens que Ele me deu, por tudo que Ele fez por mim”. Salmos 115,3.  
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Imagem 2 - Monsenhor Joaquim Honório (1879 á 1966) 

Fonte: Revista Bodas de Ouro (1952) - Macau/RN 
 

Quem foi Luiz Gonzaga Bezerra Lima? – Nasceu em Bananeiras, estado da 

Paraíba em 25 de Novembro de 1883, filho de Emídio dos Santos Bezerra Lima e D. 

Ana Marcionila das Virgens., Filhos de pais pobres, e não podiam dar a Luiz Gonzaga 

instruções desenvolvidas, limitando o mesmo ao estudo de primeiras letras, ainda assim, 

era um garoto inteligente e habilidoso. Veio de Bananeira muito jovem para Macau, 

dedicou-se ao comercio e conseguiu uma Fortuna regular. Casou-se em 1900 com D. 

Julia Maria da Conceição com a qual teve três filhas, logo após ficou viúvo, e veio a 

casar-se novamente com D. Carolina Bernardo Lima em 13 de março de 1909, tendo 

oito filhos do novo casamento. Foi politico e Militante, acompanhando os chefes 

governamentais de município, acompanhou Valentim de Almeida, Feliciano Téteo e Dr. 

Armando China. Exerceu varias vezes o cargo de delegado de Policia. Faleceu em 

Macau em 01 de Novembro de 1934. Nesta cidade, adquiriu terras e fez desenvolver 

suas economias. Foi um dos colonizadores de Pendências, mais preocupado com o 

progresso do local, construiu mercado público, casa de morada, grupo escolar que 

posteriormente levou seu nome, e então passou a ser escola, tendo o mesmo como 

patrono. 
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Imagem 3 - Luiz Gonzaga Bezerra Lima (1883 - 1934) 
Fonte: Revista Poliantéia (1945) - Macau/RN 

 
 Julia (2001) cita que a escola não tem total poder do seu funcionamento, e perde 

com situações externas de origens e influencias. Com isso o mesmo nos mostra que a 

mudança de nomes e consequentemente de patronos é atribuída ao poder politico, uma 

vez que Luiz Gonzaga fora um grande influenciador politico, mas não contribuiu em 

questões relacionadas à educação, contrariando-se a Monsenhor Joaquim Honório que 

em seu contexto histórico claramente trouxe grandes contribuições para a educação do 

Município citado e de alguns outros aos quais percorreu em toda sua vida. 

 
Organização da Escola Luiz Gonzaga – 1934 
 

Os grupos escolares já existiam no estado do Rio Grande do Norte e se 

expandiram para os interiores chegando à cidade Macau e seus arredores, criando-se 

assim em 1931as escolas reunidas em substituição as escolas isoladas. E assim se inicia 

a trajetória até a chegada ao grupo escolar. Passando de escola isolada para escolas 

reunidas chamaram-na de “Escolas Reunidas Monsenhor Joaquim Honório”. As 

matriculas das Escolas Reunidas eram compensadoras e a frequência igualmente 

admirável. 

 

Onde não puder chegar o Grupo Escolar com seu sistema mais 
complicado chegará o tipo da Escola Rudimentar, sistema mais 
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acessível a nossas paupérrimas populações, resolvendo o problema 
cuja solução constitui o grande sonho, sublime ideal do povo que 
deseja sobressair no concerto da civilização – o combate a ignorância 
desmoralizadora (RODRIGUES FILHO, 1922b, p. 43) 

 

Em 29 de janeiro de 1934 foram nomeados professores dessas escolas recém 

diplomados Moacir de Lucena para os 3º e 4º anos e Alba de Miranda Pinheiro para os 

1º e 2º anos. A matrícula atingiu em 1934, 134 alunos, sendo 79 dos 1º e 2º anos, e 55 

dos 3º e 4º. Em 12 de agosto de 1934 foi inaugurado um novo prédio com estrutura 

adequada para funcionamento, construído graças ao interesse do Cel. Tristão Cisneiro 

de Góis, domiciliado em Pendências na época. As matriculas se mantiveram bastantes 

satisfatórias, exceto entre os anos de 1938 e 1939, devido a um surto de impaludismo 

que se deu na região naquela época. 

 

 
Imagem 4 - Grupo Escolar Luiz Gonzaga 

Fonte: Poliantéia 1945. 
 

Julia (2001) destaca que o corpo profissional dos agentes que são chamados a 

obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de 

facilitar sua aplicação, a saber, os professores. Os primeiros professores das escolas 

reunidas foram Manoel Justino Bessa, o mesmo lecionava na classe masculina e tinha 

cargo acumulado de diretor ao qual ficou muito conhecido por suas contribuições e 

dedicação a sua profissão, promovia festas que fizeram famas na terra, pois nestas 

sempre compareciam autoridades da terra, e Júlia Teixeira, lecionava na classe 

feminina. 

 

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

 

 



8 

 

Desde o período Imperial a educação nas províncias brasileiras 
encontrava-se abandonada pela falta de mestres e mestras com boa 
formação. Foi assim que em meados do século XIX foram criadas as 
primeiras Escolas Normais do país para a formação de docentes. Essas 
instituições abertas para ambos os sexos, estabelecia que moças e 
rapazes deveriam estudar em classes separadas, em turnos ou até 
mesmo em escolas diferentes. Silva (2010). 

 

 Em 29 de janeiro de 1934, foram nomeados os recém-diplomados Alba de 

Miranda Pinheiro para os 1º e 2º anos e Moacir de Lucena para os 3º e 4º anos. A 

matrícula para as quatro classes já atingia 134 alunos, funcionando em um prédio 

emprestado do Sr. Alfredo Teixeira em situações precárias, sem luz, sem ventilação, 

sem material pedagógico, enfim sem o mínimo de conforto e estrutura física.  

Os demais contribuintes para a história da educação das escolas reunidas 

Monsenhor Joaquim Honório de Pendências e também do grupo escolar Luiz Gonzaga, 

foram os professores da época que tem suas contribuições registradas, foram eles; 

Cícero Lucas de Lima, por volta de 1934, quando chegou a Pendências; Alba de 

Miranda Pinheiro a qual foi diretora e professora das escolas reunidas e do grupo 

escolar Luiz Gonzaga de 1934 até aposentar-se; Moacir de Lucena até 1935, pois foi 

transferido para Augusto Severo sendo substituído pela senhorinha Maria de Nazaré 

Bezerra. 

Sabina Pinheiro da Costa a partir de 1936 lecionou nas escolas reunidas 

Monsenhor Joaquim Honório, e continuou o ensino no grupo escolar “Luiz Gonzaga” 

cuja dedicação constitui um nobre exemplo de fidelidade à vocação que abraçou. 

Douralina Gonzaga Bezerra ensinou nas escolas reunidas Mons. Joaquim Honório, no 

grupo escolar Luiz Gonzaga, nos fins da década de 40. Corina Gonzaga Bezerra foi 

professora nas escolas reunidas Mons. Honório; Elza Medeiros começou a ensinar no 

grupo escolar Luiz Gonzaga a partir da década de 40 ate aposentar-se. Cândida 

Fernandes Medeiros foi professora o grupo escolar Luiz Gonzaga no final de 1940. 

Maria Amélia Rodrigues foi professora no grupo escolar Luiz Gonzaga de 1960 até 

aposentar-se; Elza Avelino de Medeiros foi professora no grupo escolar Luiz Gonzaga. 

Maria Hilda Freire foi professora do grupo escolar Luiz Gonzaga até mudar-se para o 

Rio de Janeiro a qual fora substituída por Gilberto Freire de Melo que ensinou no grupo 

escolar Luiz Gonzaga de 1958 a maio de 1960.  

Núbia Medeiros cearense, chegou aqui em 1944, casou-se com Leônidas 

Medeiros, filho de Pedro Alves de Medeiros, e passou a ensinar no grupo escolar Luiz 
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Gonzaga ate 1952; Maria Idália Cabral de Moura foi professora no grupo escolar Luiz 

Gonzaga ate aposentar-se; Maria Zeneide Bezerra de Medeiros foi professora do grupo 

escolar Luiz Gonzaga durante 32 anos, a partir de 1953; Maria do Rosário Freire – foi 

diretora do grupo escolar Luiz Gonzaga de 1964 à 1974; Maria do Socorro Bezerra de 

Medeiros ensinou no grupo escolar Luiz Gonzaga, nomeada em 04/04/45, até aposentar-

se. 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 
para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. 
Além disso, muito freqüentemente, ele permanece como o único 
testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente 
(CELLARD, 2008: 295). 

 

                Segundo o autor justifica-se o uso de documentos em pesquisa, pois o mesmo 

permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social.  A análise, a 

investigação desenvolve-se por meio de pesquisa documental e bibliográfica, a partir de 

fontes como o Livro de Ponto Escolar (1934), Revista Poliantéia (1945) e a Revista 

Bodas de Ouro (1952). Buscando a compreensão do ideário educacional do período e 

como este se materializava nesta instituição escolar, analisamos as fontes em discussão 

com autores que versam acerca da história da educação nacional e, especialmente, 

norte-rio-grandense, a exemplo de Bauer (1982), Rodriguez (2004), Rodrigues Filho 

(1992), Silva (2010) e Melo (2012). Além destes, utilizamos os estudos de Galvão 

(2006) e Julia (2001), a fim de possibilitar a compreensão do trabalho com fontes 

históricas e cultura escolar. 

Conhecer a história do ensino da cidade em que residimos é gratificante, por isso 

resolvemos ampliar as nossas pesquisas e elaborar esse artigo para que pudéssemos 

contribuir de alguma forma para que essa história não seja esquecida, e incentivar outros 

pesquisadores a interessar-se pelo assunto, uma vez que pensar acerca da história do 

ensino e de uma instituição escolar, nos faz voltar no tempo para analisar como era 

organizada a época em que a mesma estava situada, podendo olhar para o seu entorno, e 

perceber como eram as relações políticas, religiosas, sociais e culturais. E ainda assim  
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