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Resumo
Este trabalho tem como objeto de estudo as politicas de educação
popular do município de Natal, Rio Grande do Norte, nos anos de 1957 a
1964. Tem como objetivo identificar e analisar as políticas de educação
popular, elaboradas e executadas pela Prefeitura Municipal de Natal nos
referidos anos. Para adquirir os dados históricos, estabelecemos como
questionamento norteador da pesquisa: Quais as políticas de educação
elaboradas e implementadas pela Prefeitura Municipal de Natal nos anos de
1957 a 1964? E assumimos como método o Paradigma Indiciário conforme
proposição em Pinheiro (2009). Está ancorado em fontes documentais da
Legislação Educacional nos âmbitos Nacional, Estadual e Municipal; nos
jornais Folha da Tarde e Jornal de Natal; nos documentos existentes em
arquivos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN);
no Arquivo Público Municipal de Natal; fontes iconográficas; entrevistas e
publicações acadêmicas. Além dessas fontes, nos inspiramos nas obras de
Aristóteles (2011), Hobbes (2009), Freire (2011), Góes (1980), Germano (1989),
Cortez (2005) e Galvão (2004). A pesquisa possibilitou compreender que as
políticas de educação popular de Natal (RN) tiveram como base uma
prática educativa democrática, sustentada em três pilares, a saber:
participação

e

implicação

da

população

natalense;

construção

e reconstrução das práticas pedagógicas priorizando, em seus programas
de ação, a alfabetização para todos e a formação dos docentes leigos; e, a
democratização da cultura. Esse processo histórico fez de Natal uma cidade
educadora.

Palavras-chave: Educação popular. Democratização da cultura. Cidade
educadora.

Abstract
This work has as a research subject of popular education policies of
the city of Natal, Rio Grande do Norte, in the years 1957 to 1964. It aims to
identify

and

analyze

popular

education

policies

developed

and

implemented by the Municipality of Natal in these years. To get the historical
data, we establish as a guiding reserch question the following: Which
elaborated educational policies were implemented by the Municipality of
Natal in the years 1957-1964? and took over as the method Evidential
Paradigm as proposition in Pinheiro (2009). This is anchored in documentary
sources of Educational Legislation at National, State and Municipal levels as
well as in the newspapers Folha de Tarde and Jornal de Natal; in existing
documents from the archives of the Historical and Geographical Institute of
Rio Grande do Norte (IHGRN), the Municipal Public Archives of Natal;
iconographic sources; interviews and academic publications. In addition to
these sources, we were inspired by the works of Aristotles (2011), Hobbes
(2009), Freire (2011), Góes (1980), Germano (1989), Cortez (2005) and Galvão
(2004). This research allowed us to understand that policies of popular
education of Natal (RN) were based on a democratic educational practice,
supported on three pillars, namely: participation and involvement of Natal
population; construction and reconstruction of teaching practices in
prioritizing their action programs to mass literacy and the training of lay
teachers; and the democratization of culture. This historical process made
Natal on educating city.

Keywords: Popular education. Democratization of culture. Educating city.
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1 Introdução
Este trabalho tem como objeto de estudo as políticas de educação
popular do município de Natal, nos anos de 1957 a 1964. Este recorte devese ao fato da regulamentação da Lei Municipal nº 648, de 9 de janeiro de
1957, que Cria a Diretoria de Ensino Municipal e dá outras providências,
encerrando no ano de 1964, momento em que se interrompe, com o Golpe
Civil e Militar, uma política municipal de educação popular. Nesse período,
Natal foi administrada pelo Prefeito Djalma Maranhão que, à época, era a
maior liderança política municipal. Este estudo tem como objetivo geral
identificar e analisar as políticas de educação popular, elaboradas e
executadas pela Prefeitura Municipal de Natal nos anos de 1957 a 1964.
Entendemos as políticas municipais como um conjunto de ações
pensadas, elaboradas, estruturadas e executadas pelo governo municipal.
As políticas envolvem diretamente as autoridades públicas municipais, que
têm a responsabilidade de elaborar e executar os programas de governo,
considerando as necessidades da cidade e da população. No caso
específico da cidade e do período estudado, podemos inferir que existiu um
diálogo permanente entre governo e população.
Natal, capital do Rio Grande do Norte, é uma cidade litorânea da
Região

Nordeste,

estabelecendo

por

uma

isso

delineamos

perfeita

simbiose

os
de

capítulos
existência

deste
dos

trabalho
elementos

constitutivos da natureza: mar, jangadas, trilhas, rotas, redes, espumas e
ondas. Adotamos, pois, o sumário que é apresentado sob a forma de
alegoria, numa homenagem que consideramos justa ao ex-prefeito Djalma
Maranhão (1915-1971), homenagem essa motivada por um dado histórico
que nos foi disponibilizado por meu tio que residia em Natal, em 1964.
Segundo ele, por ocasião do exílio na cidade de Montevidéu (Uruguai),
Djalma Maranhão, ao ser visitado pelos amigos potiguares, pedia-lhes que
levassem um pouco da areia das praias de Natal (Rio Grande do Norte) por
ele frequentadas durante as férias, quando aqui morava. Acreditamos que
esse seu desejo de tocar e sentir a terra das praias de Natal, a areia do mar

da cidade onde ele nasceu, cresceu, estudou e governou, era motivado
pela saudade que sentia desta cidade, devido à sua expulsão que o tornou
ausente e proibido de aqui morar. Tal situação foi ocasionada pelas ações
do Golpe Civil e Militar de 1964, quando ele veio a falecer, em 1971, em
meio à permanente tristeza e saudade da cidade que amou intensamente.
O sumário deste trabalho de dissertação, portanto, reflete e,
sobretudo, se constitui do meu “caminhar” litorâneo, de pé no chão,
relembrando a história da minha vida, e que à proporção que navego,
defino minhas rotas, caminhos a serem percorridos no processo de
elaboração da dissertação, a exemplo dos procedimentos metodológicos
adotados, bem com as fontes documentais e bibliográficas que lhes
fundamentam. Olhando para o mar, alegoricamente vamos tomando
conhecimento dos seus movimentos e, assim, identificamos, descrevemos e
analisamos o contexto da cidade de Natal entre os anos de 1957 e 1964. É,
portanto, uma aventura navegar em uma jangada, onde passamos a tecer
redes, desvelando os fios condutores das políticas de educação popular do
município de Natal.
Desse modo, já em alto-mar, na companhia da brisa, do céu, das
ondas, sob o sol ardente e apreciando o que existe de mais belo – a
liberdade de navegar – apresentamos os Comitês Nacionalistas, a Secretaria
Municipal de Educação, os Acampamentos Escolares, o Centro de
Formação de Professores e a democratização da cultura. Tudo é festa,
representado em dança e canto: Araruna, Bambelô, “Congos” e as Praças
de Cultura. Porém, como o alto-mar também oferece perigos, eis que daí
surge o monstro, o Leviatã, enquanto personificação das Forças Armadas, o
Golpe Civil e Militar de 1964 no Brasil e consequentemente em Natal,
fazendo com que tudo se transformasse em espumas, frustrando sonhos,
proibindo desejos, fazendo parar quem dançava e calar quem cantava.
Retornando à beira-mar para, em estado de plena consciência – de pé no
chão – tornar pública essa narrativa histórica que consideramos um drama,

ou uma tragédia e seus conflitos, a narrativa que caracteriza o próprio
romance.
Realizamos três entrevistas com os protagonistas que vivenciaram
esses fatos históricos: Hortência Maria Freire da Costa Advíncula, professora
na Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler; o Diretor de Ensino
Municipal em 1960, Bacharel Omar Fernandes Pimenta, que implantou as
Escolinhas em Natal, e com o senhor Luiz Matias da Silva, um dos membros
do Grupo de Dança Araruna.
Para tornar viável a alfabetização para todos – devido ao alto índice
de analfabetismo da população socioeconomicamente menos favorecida –
a Prefeitura Municipal de Natal, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, deflagrou a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a
Ler, como também designou um Grupo de Trabalho de Educação Popular
visando erradicar o analfabetismo de crianças em idade escolar, bem como
jovens e adultos, mediante a Educação Popular para todos. As práticas
educativas e culturais estavam presentes por toda a cidade de Natal, seja
nos Acampamentos Escolares, nas ruas, Praças de Cultura, Galeria de Artes,
cinemas, igrejas, casas residenciais, sindicatos e Museus.
Com a responsabilidade de socializar o que nos foi permitido
conhecer, organizamos esta Dissertação em oito capítulos.
No primeiro capítulo, intitulado Introdução, elucidamos como se
estruturam as partes constitutivas da narrativa, traduzidas pelos capítulos.
No segundo capítulo – alegoricamente traduzido pelo nosso
caminhar na praia – narramos, nas Trilhas na Beira-Mar as linhas que
expressam os Percalços em minha memória, relatando a trajetória de vida
contribuindo, assim, para definir o objeto de estudo.
O terceiro capítulo, intitulado As Rotas, é composto por três subitens.
No primeiro – Caminhos percorridos para reconstruir a história da Educação
Popular em Natal – argumentamos sobre os fios condutores da pesquisa, a
saber: o questionamento norteador, a caracterização do período, o método
e as categorias de análise para a compreensão dos fatos desencadeadores

e consolidadores dessa narrativa histórica. Em seguida, no subitem Dos
procedimentos

metodológicos

discutimos

acerca

dos

procedimentos

metodológicos adotados e necessários ao desvelamento da pesquisa por
meio dos indícios, sinais e dados históricos adquiridos. Finalizamos o capítulo
com o subitem Das Fontes Literárias, apresentando a revisão bibliográfica
que contribuiu na reconstituição dessa história, a exemplo dos textos, das leis,
figuras e dos artigos publicados em jornais vigentes na época.
No quarto capítulo, intitulado Um olhar sobre o mar, destacamos os
Movimentos político-partidários em Natal nos anos de 1957 a 1964, e
identificamos o contexto político partidário na cidade de Natal, os acordos e
as alianças existentes entre os partidos políticos, mais especificamente entre
Aluízio Alves, Djalma Maranhão e Dinarte de Medeiros Mariz, principais
lideranças da cidade.
Por sua vez, no quinto capítulo – Tecendo Redes – organizado com
Fios que teceram a Educação em Natal: Escolinhas e o Ginásio Municipal de
Natal abordamos a regulamentação das políticas de educação, mais
especificamente, a criação das Escolinhas – salas de alfabetização – que
deram início à organização da rede escolar do ensino público municipal,
igualmente enfatizando a criação do Ginásio Municipal de Natal.
O sexto capítulo, sob o título Navegando – está subdividido em seis
subitens, conforme segue: a) Uma cidade dialógica: as vozes dos Comitês
Nacionalistas, – narra a ocorrência da participação popular nos debates
sobre educação, política, saúde, cultura, entre outros assuntos, suas
contribuições na política local favorecendo a elaboração de propostas para
o plano de ação do governo municipal e para a educação de Natal; b) A
legislação que criou a Secretaria Municipal de Educação, – reconstitui os
fatos históricos de criação da Secretaria Municipal de Educação e sua
estrutura organizacional, regulamentada pela Lei n. 988/59 que determina,
oficialmente, a criação do Órgão Técnico Central e os demais órgãos que
faziam parte da sua estrutura, além de identificar a sua localização e a
designação do primeiro Secretário de Educação de Natal; c) Dos primeiros

movimentos da Educação Popular, – faz uma análise sobre como o Prefeito
Djalma Maranhão iniciou a organização da Secretaria Municipal de
Educação, para elaborar e executar a política educacional e cultural em
Natal; d) Acampamentos Escolares: uma estratégia da comunidade e da
Secretaria Municipal de Educação para alfabetizar – destaca a Campanha
De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, analisa as políticas de educação
popular, para erradicar o analfabetismo de crianças, jovens e adultos, como
também, as práticas educativas realizadas pela Secretaria Municipal de
Educação; e) O Centro de Formação de Professores – analisa como ocorreu
a política educacional de formação destinada aos educadores professores,
para ensinar nas Escolinhas e na Campanha De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler; f) Na Festa em alto-mar: cantando e dançando ao som da
democratização da cultura, – faz uma abordagem acerca do Programa de
Democratização da Cultura, o qual dinamiza, culturalmente, a cidade de
Natal por meio do folclore, dos cantos e das danças populares, criando as
primeiras bibliotecas populares e realizando as atividades nas Praças de
Cultura.
No sétimo capítulo – As espumas – têm-se as linhas em Baixa-mar ou
de quando se vê um movimento educacional popular humanizante sendo
exterminado. Por meio dele, analisamos as ações do Golpe Civil e Militar de
1964 com a ascensão dos militares ao poder, suas consequências na
Prefeitura Municipal de Natal e, por extensão, na Secretaria Municipal de
Educação

em

situação

de

descendência

da

realidade

política

e

educacional, sob a acusação de “subversão educacional” e instaurando
Inquéritos Policiais Militares.
No oitavo capítulo – Considerações Finais – fazemos uma reflexão
sobre as politicas de educação popular realizadas em Natal nos anos de
1957 a 1964, políticas essas que possibilitarão outros questionamentos e novas
buscas, oportunizando, igualmente, dar continuidade à realização de
reflexões, reconstituindo a história com outras narrativas.

Finalizamos, assim, com o Apêndice contendo, em anexo, o Livro de
Registro ainda existente no acervo do Arquivo Público Municipal de Natal,
tendo, nas páginas, a Legislação Municipal escrita a mão e, sobretudo,
sobrevivido às ações do Golpe Civil e Militar de 1964.

2 Trilhas na beira-mar
Os procedimentos adotados que moveram a tessitura deste capítulo
nos convidaram a revisitar nossas memórias de infância e os anos
subsequentes, até os dias atuais. Trata-se de uma trajetória trilhada ao sabor
de acontecimentos que foram sendo recuperados ao longo de cada relato
rememorado por meio de histórias de vida e pela trajetória pessoal e
profissional, que, pouco a pouco, foram desvelando o objeto de estudo
dessa dissertação. Assim, objetiva-se evidenciar como a trajetória de vida e
objeto de estudo se relacionaram.

2.1 Percalços em minha memória
Movida por um sentimento de forte saudade, lembro-me que, desde
criança, a escola já fazia parte do meu cotidiano. Aos nove anos de idade,
quando morava na cidade de Mossoró – Rio Grande do Norte –
acompanhava o dia-a-dia de trabalho da minha mãe, que é pedagoga, e
foi ex-diretora da Escola Estadual Antônio Gomes, no período de 1962 a 1972
(Figura 1). A escola era pública, situava-se no bairro dos Paredões, na
periferia de Mossoró, sendo frequentada por crianças de famílias em
situação de vulnerabilidade.
Essas lembranças e impulsionada pela pesquisa que realizei para a
elaboração desta Dissertação, retornei, no ano de 2013, àquela cidade de
Mossoró,

para

fotografar

inauguração/inserção

na

a
vida

imagem

que

escolar,

tendo

referenciava

minha

minha

como

mãe

parceira/aliada, consubstanciando um laço amoroso que se fundia com o
amor aos estudos. Apesar das diferentes funções por nós então exercidas,
ainda que mediadas pelo vínculo umbilical mãe e filha, senti a necessidade
desse retorno àquela Escola Pública, cujo significado se aprofundava nas
frequências cotidianas na companhia de minha mãe quando eu era
criança.

Figura 1| Escola Estadual Antônio Gomes

Fonte| Acervo particular da autora

Fotografei como quem buscava “raptar” um instante de vida, fiquei
observando, e, apesar de a estrutura da Escola ter sido preservada, ela
apresentava algumas mudanças: está gradeada e a rua onde se localiza foi
asfaltada, por haver se tornado a principal do bairro.
Durante dois anos, minha mãe me levou para essa escola. Enquanto
ela desenvolvia sua rotina de trabalho, eu ficava estudando; realizava as
minhas atividades escolares e, sempre que possível, lhe apresentava o que
tinha feito, para que ela tivesse conhecimento do que eu já havia estudado.
Tenho poucas lembranças daquele período, mas guardo, dentre outros, um
momento significativo: sua imagem sentada no birô, trabalhando, e a
sensação gostosa que eu experimentava dela, quando na hora do intervalo,
lhe pedia para bater o sino da escola. Era o toque de anúncio da hora do
recreio; enquanto os alunos se alimentavam com a merenda – geralmente
uma sopa – eu aproveitava para apresentar as tarefas da escola onde
estudava para a vice-diretora, amiga de infância da minha mãe.
Hoje, revivendo e problematizando o que experimentei na infância,
compreendo aqueles momentos dentro de duas escolas: aquela onde eu

estudava e a outra onde minha mãe se exercia como Diretora; isso
contribuiu para trilhar e definir a minha vida profissional, pois, quando me
tornei adulta, assumi, como profissão, a docência.
A partir de 1972, passamos a morar em Natal, devido ao novo
emprego que meu pai e minha mãe assumiram na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Enquanto funcionário da Pró-Reitoria Acadêmica, ele
exerceu o cargo de Assistente em Administração, sendo encaminhado, em
seguida, para a administração do Restaurante Universitário. Já a minha mãe,
na função de Técnica em Assuntos Educacionais, foi, posteriormente, lotada
no Departamento de Educação, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas.
Iniciava-se um momento de difícil adaptação para mim, devido à
mudança da cidade pequena do interior, onde eu havia nascido, para
Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo por deixar o
convívio diário com os meus avós maternos. Inaugurava-se, assim, mais uma
fase da minha vida, quando passei a desfrutar de outros convívios familiares,
outros amigos, novos costumes e outra rotina escolar. Em Natal, fiz o que se
denominava, na época, Ensino de 1° e 2° graus, no Colégio Marista de Natal,
cuja conclusão ocorreu no ano de 1979. Sempre gostei de estudar; tinha
poucos amigos e, na hora do recreio, preferia frequentar a biblioteca do
Colégio Marista, lugar silencioso, tranquilo, e, às vezes, até solitário, que me
acolhia e me fazia bem; entre o manuseio dos livros, preferia os mais antigos.
Concluído o 2° grau, fiz o vestibular em 1980, quando obtive êxito,
sendo aprovada no curso de Pedagogia. Hoje, no trabalho desse exercício
de reconstituição de uma possível memória, compreendo que a minha
escolha pela profissão docente trouxe consigo toda a experiência
vivenciada na infância, sob a influência da minha mãe, visto que o intenso
convívio entre mãe e filha, despertou o gosto pela docência.
Na condição de graduanda, entre os anos de 1980 a 1983, na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, obtive conhecimentos que,
até hoje, orientam meu exercício profissional e minha vida como ser
humano. Cursei disciplinas com professores que detinham um nível de

excelência, cujas aulas me possibilitavam pensar diferente. Dentre as
temáticas pertinentes às matérias cursadas, me identifiquei com aquelas
relacionadas à política, à cultura, à literatura, à educação popular e à
justiça social.
A graduação me fez olhar e pensar diferente a vida, visto que, na
academia, eu não fiquei restrita às aulas em sala de aula, mas sempre
busquei expandir meus conhecimentos de aprendizagens, a exemplo do
que ocorreu no ano de 1980, quando participei da Operação Regional Pró
XXVII – Projeto Rondon, na cidade de Bento Fernandes, Rio Grande do Norte.
De caráter valioso, essa experiência nos proporcionou – e a mim em
particular – a oportunidade de colocar, na prática, os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, socializando o que tínhamos aprendido com os
educadores daquela cidade. Tal vivência – na modalidade de atividade de
extensão – foi amplamente significativa para a construção da minha
formação profissional.
O grupo era composto por sete estudantes e dispúnhamos de uma
rotina de trabalho para realizar ao longo do dia; dentre as experiências
vivenciadas, uma – em particular – guardamos com muito carinho: o
momento em que, no final da tarde, íamos ver o pôr-do-sol no alto de uma
rocha. Reiterando o que foi dito, hoje – por ocasião da escrita desta
Dissertação de Mestrado, quando me é oportuno e pertinente o exercício da
reflexão sobre minhas experiências e consequentes

aprendizados

–

percebemos a relevância acadêmica dos processos educativos em que nos
inserimos, a convite da natureza, cuja beleza e soberania nos impõem
sensações inesquecíveis, evocadas pelas lembranças, a exemplo do
momento em que o sol, devagarinho, cedia à noite, sem perder sua
harmonia com o sertão nordestino.
Esses são alguns fios condutores e sementes formadoras que estavam
na base da minha formação acadêmica, construindo-me e conduzindo-me
a agir e atuar no cotidiano da minha vida pessoal e profissional,

fundamentada nos conhecimentos adquiridos com o ato de estudar ao lado
da contemplação da natureza.
Ao concluir o Curso de Pedagogia, em janeiro de 1984, encontravame em condições político-sociais favoráveis a buscar conhecimentos
fundamentados nas concepções de esquerda, contrárias ao sistema,
ratificando minha constante forma de pensar: diferente do que já estava
determinado e das verdades que instituíam o que era “certo” e “errado”. Tal
postura frente ao mundo enraizava-se na noção de que essa forma de olhar
era determinada pela política. Era nesse campo, pois, que eu precisava me
posicionar; assim sendo, minha tendência foi buscar compreender o que a
esquerda ascendente brasileira tinha a dizer. Talvez, naquele momento
histórico, eu estivesse buscando outro modo de pensar e de ser, com valores
condizentes

com

a

justiça

social

e

direitos

iguais

para

todos,

independentemente de raça, sexo, cor, religião e orientação sexual.
Em junho de 1984, após a conclusão do Curso de Pedagogia, fui
contratada por meio de indicação, como Especialista da Educação pela
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Esse procedimento de
nomeação já existia, há anos, visto que fazia parte de um contexto político
do Brasil, em que o concurso público não era a forma hegemônica de se
incorporar como profissional no serviço público. Mas houve mudança no
Brasil com relação à forma de entrada dos servidores públicos nas instituições
públicas e, é importante ressaltar, essa foi uma conquista dos trabalhadores
que, ao saírem de um processo político autoritário, reivindicaram o princípio
do concurso para se incorporar no trabalho das instituições públicas.
Dessa forma, inicialmente ao ser encaminhada para trabalhar na
Escola Estadual Padre Miguelinho, uma unidade de Ensino Fundamental, na
função de Orientadora Educacional. Naquele momento, o que a escola
precisava era de um trabalho pedagógico junto aos educadores e aos
alunos que cursavam da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (hoje do 6° ao
9° ano).

Formada e atuando profissionalmente na escola como orientadora
educacional, começamos a nossa militância política participando de greve,
como a que ocorreu nas escolas estaduais no ano de 1988 com 79 dias de
paralização.

Atuava transcendendo os limites da instituição, realizando

mobilizações nas escolas e participando das assembleias, o que nos motivou
a trabalhar como voluntária na Associação dos Orientadores Educacionais
do Rio Grande do Norte (ASSOERN), criada em 1979 e extinta em 1989,
direcionando, assim, a organização das lutas específicas da Orientação
Educacional. Essa militância nos possibilitou compreender que existia uma
falta de respeito e de compromisso para com a escola pública nas
definições da Política Educacional e isso sempre nos inquietava. Dentre
outros fatores, os baixos salários, escolas sem estrutura física adequada e
falta de professor em sala de aula faziam-nos sentir um desejo de lutar,
permanentemente, com a categoria, para garantir à população uma
escola com qualidade, pois víamos que aquela não era a forma correta e
justa de proporcionar o acesso e a permanência à escola pública para a
população.
As experiências vivenciadas no serviço público estadual foram
determinantes para ampliar os lugares de trabalho, e, em 1989, submetemonos ao concurso público para ingressar na Rede Municipal de Ensino de
Natal, tendo sido aprovada. Desse modo, assumimos a docência em uma
sala de aula na 3ª série do 1° grau, na Escola Municipal Professor Erivan
França, no bairro de Vila Paraíso, localizado na Zona Norte, bairro de
periferia, precisamente com as mesmas características da escola onde
minha mãe havia atuado como diretora, ou seja, escola cujo contingente
estudantil pertencia a uma classe social de baixa renda.
Naquele momento, a nossa atuação não era, apenas, como
pedagoga; passava a ampliar e aprofundar minha experiência profissional
como professora de escola pública municipal, localizada numa área
periférica da cidade. Essa nova vivência nos fez sentir mais concretamente
as necessidades pertinentes a uma escola dessa natureza, e, por extensão, a

um contingente populacional estudantil marcado pela necessidade de
condições que lhe imprimissem, socioculturalmente, uma vida melhor. Isso
nos aproximou mais da realidade da população carente, concorrendo para
que, na escola, sentíssemos enquanto pessoa e profissionalmente.
Um fato que ocorreu e que ainda, está muito presente na nossa
memória foi quando um aluno com deficiência física entrou na sala de aula,
conduzido em uma cadeira de rodas, por sua mãe, para estudar. Ele fazia
parte da turma da qual eu era professora. Esse aluno me marcou
profundamente por representar um estudante novo (ou, por se constituir em
novidade) no contexto da minha atuação profissional, enquanto recémcontratada

como

professora,

ainda

desprovida

de

capacitação

e

qualificação por parte da Secretaria Municipal de Educação, sequer pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte para ensinar com tal
deficiência.
Envolvemo-nos, emocionalmente, com a situação daquele aluno,
sobretudo, movida pelas observações feitas a ele na hora do recreio,
quando todos brincavam correndo e ele ficava olhando seus colegas se
divertirem. Naquele momento, a limitação física do aluno assemelhava-se às
minhas limitações emocionais; estávamos ali, naquele ambiente escolar, em
situações iguais de limites: a dele, física; a minha, emocional. Existia algo em
comum, nessa situação, no momento do recreio, entre nós: o seu limite de
andar e a minha acolhida na hora do recreio, na biblioteca, quando
estudante do Colégio Marista de Natal, pois a menina que ficava com os
livros tinha suas limitações, preferindo a companhia do livro, na aparente
solidão de uma boa leitura.
Trabalhando

na

escola

estadual

e

municipal,

ampliava

e

aprofundava nossa experiência pessoal e profissional. Em meio a esse
crescimento, surge o sedutor convite para viver uma nova experiência:
trabalhar, entre os anos de 1992 e 1994, na Câmara Municipal de Natal.
Fiquei, portanto, à disposição dessa Instituição, por meio das influências de
amizade de minha mãe, que era envolvida na política da cidade de Natal.

Assim, fui realizar um trabalho de prestação de serviço nos bairros,
principalmente naqueles carentes economicamente. Participávamos de
discussões sobre temas municipais, tais como educação e cultura em
eventos

na Câmara Municipal

e promovido por

outras

instituições

educativas. Com o término do contrato de disponibilidade entre Câmara
Municipal de Natal e Secretaria Municipal de Educação, no início de 1995,
sendo encaminhada não mais para uma escola pública municipal, mas
para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, no Setor de
Orientação Pedagógica (SOPE).
Era visível o desafio pessoal e profissional, estava trabalhando no
Órgão Técnico Central cuja natureza do trabalho não era diferente de tudo
o que eu vivenciara até então.

Refletindo sobre a trajetória profissional,

percebemos que sempre procuramos pôr em prática tudo o que
aprendemos na instituição anterior. Desse modo, o trabalho na Secretaria
Municipal de Educação – preservando as particularidades da natureza dos
serviços – certamente não seria diferente, porque tínhamos uma noção do
que eram as escolas e uma percepção do que era um trabalho a ser
realizado na cidade de Natal. Não obstante, reconhecemos que cada novo
lugar de trabalho, também anunciava novos desafios e, especificamente
em relação à Secretaria Municipal de Educação, estávamos sendo
encaminhadas para ser assessora pedagógica.
Nos primeiros anos de trabalho na Secretaria Municipal de Educação,
passamos a cumprir uma rotina burocrática que caracteriza um Órgão
Técnico Central. Refletindo sobre o que vivenciamos, temos convicção de
que cumprimos as normas e regulamentos que faziam parte do cotidiano no
ambiente de trabalho, em uma sequência de atividades que nos anulavam,
como pessoa e como profissional, visto que agíamos de acordo com as
orientações determinadas pelo Chefe imediato e pelas normas vigentes do
Setor de Orientação Pedagógica onde estávamos trabalhando.
Ocorre que sempre buscávamos novos desafios; consideramos
desafio o desejo permanente de ultrapassar os obstáculos para (re)significar

e, muitas vezes, essa busca nos fazia sentir a felicidade de viver; num
verdadeiro processo de simbiose desafio/vida, o nosso objetivo era adquirir o
saber: saber da vida, saber dos conhecimentos, saber das pessoas e saber
de conhecer. Acima de tudo, porém, gostávamos dos desafios que nos
unissem à população carente. Portanto, motivada pelo desejo de selar o
compromisso com as famílias vulneráveis, e, mais uma vez, aceitamos um
novo desafio de vida.
Estávamos no ano de 1999, quando assumi a gestão do IV Núcleo
Educacional de Apoio à Criança e ao Adolescente – daqui por diante
Tributo à Criança – no bairro do Guarapes, situado na Zona Oeste de Natal,
com seiscentas crianças matriculadas e residentes no próprio bairro. Essa
nova experiência profissional e de vida aconteceu entre os anos de 1999 a
2002.
O Programa Tributo à Criança foi criado pela Prefeitura Municipal de
Natal, no governo de Wilma Maria de Faria (1997-2001), com o objetivo de se
constituir em uma política de renda mínima que incluía as crianças de seis
aos quinze anos de idade na rede pública de ensino, proporcionando-lhes
aulas de reforço escolar no contraturno da escola onde estavam
matriculadas. Suas famílias eram contempladas com uma bolsa benefício,
de acordo com a quantidade de filhos matriculados, ou seja: um filho
matriculado recebia R$ 60 (sessenta reais), com dois filhos o valor era R$ 90
(noventa reais) e com três ou mais filhos recebia R$ 120 (cento e vinte reais)
por mês.
Sobre o contexto que caracterizava o Tributo à Criança, a
Coordenadora de Ensino, professora Raimunda Macedo Brandão de Araújo,
nos disse que a sua Sede era de difícil acesso, ficava no alto de um morro,
na Rua Jerusalém, s/n e que o morro era de barro batido, com a estrutura de
um grande “galpão enterrado”, além de não ser nivelado com a rua;
portanto, era esse o lugar onde funcionava como Sede e também, onde se
realizavam as atividades de uma sala de aula.

Dirigimo-nos para o bairro pela primeira vez, fomos descobrindo, ao
longo do trajeto, que o seu acesso supunha transitar por uma estrada bonita,
localizada às margens do Rio Potengi, de onde se visualiza toda a área de
mangue, com muitas árvores, como mangueirais, cajueiros, coqueirais e
bananeiras. Esse belo cenário era realçado pelos pescadores, de cujos
barcos lançavam as redes para pescar no Rio Potengi, rio que se une ao
mar. Essa paisagem que se descortinava diante dos olhos todos os dias,
fazendo-nos sentir bem, contrastava com o que a Coordenadora de Ensino –
até então – nos havia informado. Ao entrar na Sede do Tributo à Criança,
tivemos uma grande surpresa: uma pobreza desmedida. Constatamos,
então, que só havia um pote d’água, as carteiras, a cozinha e mais de 20
crianças

fazendo

as

atividades

com

os monitores,

os

quais

eram

universitários. Nesse ínterim, estava sendo cozinhado um grande caldeirão
de sopa para oferecer as pessoas do bairro.
Ao entrar na sede, os olhares das crianças e dos funcionários
intimidavam-nos e nos deixavam perplexos; como nunca fugimos dos
desafios, encontramos coragem para superar aquela situação e iniciamos o
trabalho de gestora. Hoje, temos convicção de que a nossa coragem
buscou inspiração e tinha como fonte algumas reminiscências da época de
estudos escolares em Mossoró, quando pudemos vivenciar a experiência
profissional de gestora da minha mãe, junto àquele contingente estudantil
socioeconômica e culturalmente tão próximo do nível daquelas crianças
que havíamos encontrado no Tributo à Criança. Certamente, eu viveria o
que ela tinha experimentado ao trabalhar com uma população residente
numa área periférica.
Com seiscentos alunos matriculados no Tributo à Criança, fomos
informadas pela Coordenação de Ensino que os lugares destinados às salas
de aula ficavam localizadas por todo o bairro do Guarapes, e logo indaguei:
Como? Em que local? Quais os monitores? Com que estrutura irei trabalhar?
Aos poucos, essas indagações foram sendo respondidas e fomos
descobrindo que as salas de aula do Tributo à Criança estavam instaladas

em lugares cedidos, gratuitamente, pela Igreja Católica, nas Igrejas
Evangélicas, em casas residenciais, creches, associações do bairro e em
duas escolas municipais, totalizando mais de trinta lugares com salas de aula
por todo o bairro do Guarapes; variando segundo a quantidade de salas.
Existiam lugares com uma, duas e até três salas de aula, era a estrutura do
lugar, que se definia a quantidade de matrículas a serem oferecidas.
Ser gestora de trinta lugares com sala de aula do Tributo à Criança,
no bairro do Guarapes, foi o maior desafio e privilégio profissional que eu vivi
na minha vida, pois suprir cada sala de aula para educar às crianças
economicamente menos favorecidas, requeria, de mim, sabedoria, equilíbrio
emocional e domínio profissional para conviver com uma realidade bastante
diversificada no bairro e que agora faziam parte da minha vida, do meu
cotidiano, das minhas emoções, do meu olhar e do meu sentir.
No dia-a-dia fomos percebendo que os problemas se avolumavam:
nem sempre havia merenda em todos os lugares de sala de aula, pois, em
alguns, a estrutura era tão precária que sequer havia condições de acolher
quando todas as crianças se faziam presentes; a estrutura física das salas
não era compatível para a realização das atividades educativas devido à
inexistência de quadro para o monitor ministrar a sua aula; o número de
carteiras era insuficiente para o quantitativo de alunos; trabalhávamos sem
mimeógrafo e a cozinha era ineficiente para oferecer a merenda de forma
digna.
As

condições

materiais

nos

angustiavam,

porque

estávamos

assumindo a gestão de instituições educativas cuja condição contradizia à
que sempre reivindicamos para a escola, quando militamos na Associação
dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Norte (ASSOERN). Ali,
estávamos imersas, na condição de gestora, de lugares destinados à sala de
aula cujas características não se coadunavam às minhas concepções de
vida e profissionais. Enquanto parte desse contexto educacional, muitas
vezes nossos sentimentos eram de revolta e de conflito pelo que a
população residente no bairro do Guarapes vivenciava.

As preocupações aumentavam; inquietavam-nos e nos angustiavam
profissionalmente. Em meio à angústia, recorremos à fundamentação teórica
de que dispúnhamos no Curso de Pedagogia, visto que as leituras que
fizemos tiveram, como referência, a experiência vivida em Natal, por
ocasião da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, e as
proposições teóricas anunciadas pelo educador Paulo Freire; proposições
essas pertinentes e oportunamente emergentes, sob as provocações
desencadeadas pelo processo do trabalho ora empreendidas. Noutros
termos, tratava da confluência de elementos comuns à experiência vivida
no Tributo à Criança e o que se vivenciou na Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler. Naquele momento, imersa no desafio, fomos
movidos pelo sentimento de inquietação devido à precariedade da
situação; a visibilidade da situação de miséria na cidade de Natal;
buscamos, assim, dentro das nossas possibilidades, modificar o contexto das
crianças assistidas pelo Tributo à Criança. Parar diante das situações de
conflito é negar-se a capacidade de reinventar a vida; é pecar por omissão.
Imobilizar-se. Assim concebendo, cada situação do cotidiano nos fazia seguir
com mais persistência.
Procurando, pois, criar procedimentos pedagógicos para melhorar o
processo de educar e cuidar das crianças do bairro Guarapes, observamos
que, à direita da estrada pela qual transitávamos todos os dias, para chegar
ao bairro, existia uma Granja muito grande. Localizada à margem do Rio
Potengi,

a

Granja

possibilitava

visualizar

o

mangue.

Nela,

existiam

mangueiras, cajueiros, goiabeiras, coqueirais e uma casa, no centro, com
uma bica para tomar banho.
Essa paisagem nos causava admiração e uma inquietação; nela,
algo se relacionava com o Tributo à Criança. Aos poucos, fomos
descobrindo que aquele local poderia se constituir no lugar educativo,
necessário ao aperfeiçoamento do processo de educação e do cuidar
daquelas crianças. Solicitamos, então, à Secretaria Municipal de Educação
que alugasse aquele lugar rural para, a partir de então, se constituir na Sede

do Tributo à Criança no bairro Guarapes, passando a unificar todos os trintas
lugares de sala de aula, de modo que as seiscentas crianças matriculadas,
ocupassem um único lugar educativo. Essa tomada de atitude promoveu
mudanças na estrutura do Tributo à Criança, repercutindo tanto em nossa
experiência profissional quanto de vida. Por extensão, elas se refletiram no
bairro e nas pessoas envolvidas no Tributo à Criança.
Era do interesse dos donos da Granja que ela fosse utilizada em
benefício para a população daquele bairro, consequentemente, a
Secretaria Municipal de Educação alugou a Granja. Aquele lugar rural,
aprazível, de singular beleza, passou a ser a Sede do Tributo à Criança, no
bairro do Guarapes. Todas as salas de aulas foram organizadas e
centralizadas na Granja, passando a ser frequentadas por seiscentas
crianças.
Unir todas as crianças em um único lugar educativo contribuía para a
existência de um trabalho coletivo, que relacionava o Tributo à Criança com
as escolas municipais e a família. Mas, como a Granja não havia sido
construída para ser uma escola, era preciso adaptar sua arquitetura e sua
natureza à instituição educativa que nela florescia. Assim, as salas de aula
foram organizadas debaixo das árvores, frondosas, de manga e de caju,
onde a sombra era abundante. Para as crianças escreverem, utilizamos
mesas grandes, com bancos de madeira; o quadro utilizado pelo monitor
para ministrar a sua aula ficava amarrado na árvore, e cada sala de aula
era orientada por um deles, cuja exigência acadêmica era ser graduando
do Curso de Pedagogia ou de Letras, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
Naquele momento histórico, fizemos uso de uma metodologia de
ensino fundamentada na aula de reforço escolar – proposta pedagógica do
Programa Tributo à Criança – cujos conteúdos escolares eram ministrados
com base nos princípios do respeito ao meio ambiente, contemplando,
igualmente, a realização de recreação, sempre orientado pelo monitor,
momento de socialização e de brincadeiras. Depois, era oferecida a

merenda, muitas vezes, se constituía na única refeição da criança.
Integravam o cardápio: arroz, feijão, carne de charque, linguiça, leite,
iogurte, frutas, ovos, frango, e outros. Com o término do horário às 11h30m no
turno matutino e às 17h30m no turno vespertino, as crianças retornavam para
suas residências e nós ainda tínhamos o prazer de dialogar com algumas
mães que todos os dias iam buscar os seus filhos.
Enquanto os aspectos pedagógicos evoluíam e fluíam positivamente,
surgiam

novas

necessidades

fazendo

com

que

utilizássemos

outras

estratégias; o fato de as salas de aulas se centralizarem na granja gerava
uma demanda administrativa muito complexa. Talvez o pagamento da
bolsa benefício – por meio de cheque nominal – tenha sido, dentre todas, a
que mais nos exigiu profissionalmente. Essa foi a situação mais difícil e de
grande desafio enfrentado. No dia do pagamento as mães começavam a
chegar à Sede às 3 horas da manhã, enfrentando longas filas para ser as
primeiras a receber a bolsa benefício. Percebendo a complexidade dessa
situação, comunicamos à Coordenação do Programa Tributo à Criança o
que estava acontecendo; os cheques da bolsa benefício, que estavam sob
a nossa responsabilidade, eram entregues no dia anterior e percebendo,
ainda, a necessidade de resolver o problema das longas filas na madrugada
em frente à Sede do Tributo à Criança, começamos a sair para trabalhar às
5 horas da manhã, para realizar o pagamento ao chegar, evitando o
grande acúmulo de pessoas e, consequentemente, maiores problemas para
os responsáveis pelas crianças que estavam autorizadas a receber a bolsa
benefício. Lembramos, ainda, o sorriso de felicidade das pessoas que
aguardavam em pé na fila, quando chegávamos àquela granja com o
pagamento a ser realizado da bolsa benefício.
O dia de pagamento da bolsa benefício era dia de festa no bairro do
Guarapes; as pessoas ficavam mais sorridentes, os comerciantes do bairro
viajavam e colocavam novos produtos nas vitrines para venda, os bêbados
chegavam mais bêbados e felizes com suas esposas, comentavam sobre as
compras que iriam realizar, observávamos que algumas crianças retornavam

às aulas com roupas e brinquedos novos. Em meio a essa euforia, entretanto,
havia aquelas pessoas que não apresentavam nada de novo, pois o dinheiro
era destinado, exclusivamente, para a manutenção da família, ou alguns de
seus vícios.
Nesse contexto, passamos a ser popular e a ter liderança política no
bairro. Como gestora do Tributo à Criança, ampliamos o quantitativo de
seiscentas para novecentas crianças matriculadas, e a Sede se tornou um
lugar educativo de socialização para todos; realizávamos as atividades
referentes ao reforço escolar, bem como as festas alusivas às datas
comemorativas, a exemplo do Dia das Mães, São João, Natal e até a
realização de cultos evangélicos debaixo das árvores, quando a granja era
solicitada pelos Pastores do bairro. Foi quando tudo começou a mudar nessa
experiência profissional. Essa prática educativa não estava desvinculada do
contexto político, econômico, social e cultural do bairro.
Como educadora era visível a nossa felicidade, não tínhamos,
porém, naquele momento histórico, consciência de que o nosso fazer
profissional estava gerando um sério problema visto que as lideranças
políticas e educadores mais antigos que já desenvolviam um trabalho, há
anos no bairro, se sentiam ameaçados e incomodados com a nossa
atuação, e por que não dizer, com a forma pela qual estávamos
desempenhando a função de gestora. Tínhamos certeza de que a nossa
atuação era a realização de um desejo, de novos desafios, de uma relação
de amor com a instituição escola. Desse modo, assumi, para comigo mesma
– a redundância, proposital, com todas as minhas certezas em relação a tal
experiência! – um desafio profissional: pulsava em mim um saber-querer que
queria ser e agir, consubstanciado na convicção de fazer com que o
Programa Tributo à Criança cuidasse e educasse as crianças que estavam a
ele vinculadas.
Fomos compreendendo o que se passava, na medida em que
éramos

constantemente

convocados

pela

Secretaria

Municipal

de

Educação para o conhecimento de que forças políticas e lideranças que

atuavam no bairro estavam solicitando a minha exoneração como gestora
do Tributo à Criança. Essas pessoas reivindicavam à Coordenadoria de
Ensino que fechasse o Tributo à Criança na Granja, por considerar que
aquele lugar não era apropriado para desenvolver atividades de ensino. Os
argumentos que nos eram apresentados – destituídos de pertinência – nos
assustavam; afinal, já funcionávamos, regularmente, por dois anos, com
atividades diárias – exceção feita aos dias em que chovia, e havíamos
ampliado a oferta para mais de trezentas crianças. Salientamos que a
barbárie traduzida pelo fechamento do Tributo à Criança, na Granja, era
exercida por pessoas que frequentavam o bairro.
O Tributo à Criança foi fechado e fomos exoneradas. Motivações
políticas?!

Muitos

questionamentos

no

ar!

Não

desistimos...

Mesmo

adoecendo, devido ao sentimento de ausência daquele cotidiano, um
pensar e agir diferente, não abdicamos do direito de pensar, dos nossos
valores e das nossas convicções. Hoje, ao relembrar as palavras do meu
orientador, quando o ouvi dizer, que: Não devemos abdicar do direito de
pensar por si mesmo, não podemos abdicar da possibilidade de continuar
nominando nossos movimentos com o mundo.
As crianças ficaram sem o lugar educativo para as atividades
pedagógicas na Sede, mas continuaram a receber a bolsa benefício a
cada final de mês por uma funcionária designada pela Coordenadora Geral
do Programa Tributo à Criança. Retornamos a trabalhar como assessora
pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. O que nos deu certo
alento foi assistir a várias manifestações solicitando meu retorno, por meio
das mídias, principalmente das mães que tinham seus filhos matriculados na
Sede. Igualmente, tomamos conhecimento de que enviaram um abaixoassinado à Secretaria Municipal de Educação, atitude essa que nos fez ver e
sentir a representação do desejo daquelas pessoas que, assiduamente,
frequentavam e dialogavam conosco no Tributo à Criança. Tratava-se, na
verdade, de uma postura expressiva de solidariedade, cujas manifestações
nos ajudaram a superar uma experiência que nos deixou muitas marcas.

Nesse exercício de reflexão sobre a nossa trajetória, portanto,
buscando

os

motivos

que

justificam

este

trabalho

compreendemos e reconhecemos que existem

de

dissertação,

expressões que me

caracterizam. São elas: eu ouso, eu luto, eu procuro, eu desafio, eu vou, eu
sou movimento da minha própria existência. Eu não desisto...
Outro aspecto que contribuiu para que pesquisássemos sobre a
política educacional foi ocasionado pelas experiências vivenciadas no ano
de 2009, na condição de tutora do Curso de Extensão de Conselheiros
Escolares, e, ao final, os participantes – residentes na cidade de Vera Cruz –
elaboravam um Plano de Ação para aplicar no contexto em que
trabalhavam. Ao encerrarmos o curso, ministramos uma palestra no “I Fórum
Municipal de Integração entre Conselheiros Setoriais”, promovido pela
Prefeitura Municipal da cidade de Vera Cruz (Rio Grande do Norte). Ao
aceitar o convite, proferimos a palestra intitulada O Conselho Escolar somos
nós: relato de uma experiência de sucesso.
A nossa intensão era socializar, com a população daquela cidade e
que estava presente no fórum, o desempenho dos cursistas de Vera Cruz que
participaram da formação; desse modo, apresentamos um Plano de Ação
para a cidade. Seria, pois, a partir da formação, os técnicos que
trabalhavam na Secretaria Municipal de Educação passariam a executar o
Plano de Ação visando à melhoria dos Conselhos Escolares naquele
município.
Além dessa experiência profissional, outro aspecto que fez emergir o
nosso interesse foi o momento em que participávamos como tutora, no ano
de 2011, do Curso de Extensão a Distância Formação Continuada em
Conselho Escolar. A motivação decorreu da leitura dos questionamentos de
caráter reflexivo dos participantes no fórum da plataforma do Grupo
Articulador de Fortalecimento do Conselho Escolar (GAFCE), acerca de se
pensar as políticas educacionais e as Secretarias de Educação.
Começamos a perceber nos documentos oficiais, nos discursos de
abertura das palestras, nos encontros e nas conversas informais com os

educadores, um conhecimento ainda incipiente sobre a criação da
Secretaria Municipal de Educação e as políticas de educação popular do
município de Natal.
Naquele momento, e enquanto assessora pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação, passamos a problematizar as políticas de
educação popular, o que gerou os seguintes questionamentos: Existia
política de educação popular em Natal? Como ocorreu a educação
popular em Natal? Quais eram as práticas educativas realizadas? Em que
contexto educacional e cultural essas práticas se articulavam? Em meio a
certa inquietude, tivemos uma grande surpresa ao acessar, na Internet, na
Revista Educação em Questão (Natal, v. 36, n. 22, p. 227-239, 2009), a
republicação da entrevista do Professor Moacyr de Góes, na qual ele relata
sobre o início da organização da Secretaria Municipal de Educação para a
qual ele foi designado como Secretário de Educação e como ocorreu a
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, inserida nos princípios
da

Educação

Popular

nos

anos

60.

Estava

diante

de

um

texto,

historicamente, rico.
Movida pelo desejo de retornar à Universidade – portanto dar
continuidade aos estudos universitários – qualificar ainda mais a minha
formação profissional, efetuamos a matricula como aluna especial na
disciplina Educação Brasileira, Programa de Pós-Graduação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Esse Curso de Educação Brasileira,
ministrado pela Professora Doutora Marta Maria de Araújo, nos proporcionou
conhecimentos e uma valiosa fundamentação teórica sobre a história e a
legislação educacional do Brasil e do Rio Grande do Norte.
No ano de 2012, fizemos inscrição para concorrer a uma vaga no
Mestrado em Educação, obtendo êxito e apresentando o Projeto:
Participação e democracia representativa no conselho escolar como
função educativa para o bem comum. Esse Projeto foi motivado, em
princípio, pelo fato de estar fazendo parte, em 2011, do Departamento de
Gestão da Secretaria Municipal de Educação; de igual modo, foi

ocasionado pela nossa atuação como tutora de uma turma frequentada
por quarenta e dois cursistas do Curso de Extensão a Distância Formação
Continuada em Conselho Escolar, com a responsabilidade de orientar os
trabalhos dos inscritos, ou seja, dos conselheiros escolares e técnicos que
trabalhavam nas Secretarias de Educação.
Em 2013, já integrando o Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no primeiro encontro de
orientação,

junto

ao

meu

orientador,

em

diálogo

e

reflexões,

compreendemos a relevância de desenvolver um estudo sobre as políticas
de educação popular do município de Natal, destinadas às crianças, jovens
e adultos, seus educadores concebedores e seus educadores professores.
Consideramos pertinente registrar que este trabalho tem suas
limitações devido à ausência de documentos oficiais que foram queimados
por ocasião do Golpe Civil e Militar de 1964 e pela ausência de cuidados
com a memória da Secretaria Municipal de Educação. Podemos afirmar,
entretanto, que o estudo efetuado está referenciado pela nossa trajetória
profissional, nosso pensar, nosso agir, pelo espírito de curiosidade, pelos
conflitos vivenciados ao longo dos anos da nossa vida e enquanto assessora
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e, sobretudo, pela busca
de conhecer mais.

3 As Rotas
Partindo do princípio de que rotas são direções a serem definidas em
função da realização de determinado empreendimento, este capítulo tem
por objetivo específico estabelecer o itinerário assumido na condição de
pesquisadora.

Com

esse

espírito,

foram

estabelecidos

o

objeto,

o

questionamento norteador, o método, as categorias de análise, os
procedimentos metodológicos, as entrevistas dos protagonistas e as fontes
literárias em que o estudo está ancorado, visando identificar e analisar as
políticas de educação popular do município de Natal nos anos de 1957 a
1964.

3.1 Caminhos percorridos para reconstruir a história da educação popular
em Natal
Durante o curso de minha vida, o grupo nacional de que faço
parte foi teatro de certo número de acontecimentos a respeito
dos quais digo que me lembro, mas que só conheci através de
jornais ou pelo testemunho dos que neles estiveram envolvidos
diretamente.
Maurice Halbwachs (2006)

Para dar início a este capítulo, consideramos pertinente recorrer a
Halbwachs (2006), visto que integramos um Órgão Técnico Central que
instituiu uma das experiências mais marcantes da história da Educação
Popular de Natal, intitulada Campanha De Pé no Chão Também se Aprende
a Ler, uma Campanha da qual tomamos conhecimento por meio de fontes
documentais, a exemplo de livros, jornais e alguns depoimentos de quem a
vivenciou. Entretanto, a história da Instituição que organizou e coordenou a
Campanha no ano de 1961, eu também precisava saber.
Tal conhecimento, portanto – aliado ao fato de fazer parte
profissionalmente, à referida Instituição como Assessora Pedagógica,
desempenhando a função no Departamento de Gestão Escolar (DGE) – nos
impulsionou a eleger como objeto de estudo desta Dissertação – as políticas
de educação popular do município de Natal nos anos de 1957 a 1964 –

traduzindo-se em uma dialética da reconstituição de dois processos que se
articulam, se permutam e se alimentam intrinsecamente, fundindo-se num
intuito único: instituir ações educacionais promissoras de êxito, tendo como
componente

motivador

resultados

que

imprimissem

qualidade

no

aprendizado de crianças, jovens e adultos, igualmente contemplando a
formação de professores leigos que atendesse às exigências com eficácia,
da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler.
Noutros termos, tratava-se de uma política de educação popular
para erradicar o analfabetismo em Natal, sobretudo das crianças residentes
nos bairros mais afastados do centro da cidade, portanto, menos
favorecidas socioeconomicamente, jovens e adultos, adotando, para isso,
uma prática de ensino inserida nos princípios da educação popular.
Para

adquirir

os

dados

históricos,

estabelecemos

como

questionamento norteador da pesquisa: Quais as políticas de educação
elaboradas e implementadas pela Prefeitura Municipal de Natal nos anos de
1957 a 1964?
Tendo esse questionamento como fio condutor da nossa formação
acadêmica e científica, passamos à caracterização do tempo, em sua
delimitação histórica, educacional e cultural, cujos aspectos, certamente,
condicionaram

e

determinaram

a

compreensão

das

políticas

desencadeadoras e consolidadoras dessa História. Desse modo, nossa
primeira incursão empreendedora – expressa nas leituras preliminares das
fontes documentais oficiais referentes ao estudo – possibilitou compreender
a pertinência de sua realização tomando, por base, o período de 1957 até
1964.
Esse período foi estabelecido porque o ano de 1957 foi marcado pela
regulamentação da Lei Municipal nº 648, em 9 de janeiro de 1957, que Cria a
Diretoria de Ensino Municipal e dá outras providências. Já 1964 foi o ano
quando, com a Ditadura Civil e Militar foi interrompida a política de
educação popular em Natal. Buscar dados que permitissem a compreensão
da realidade contextual da época nos impôs a escolha de um método e

consequente eleição de uma metodologia que atendessem às exigências
de um estudo inerente ao campo historiográfico, para cuja elaboração são
necessários procedimentos e estratégias de caráter específico.
Nesse sentido, tendo como base os dados documentais se fez
necessário eleger duas categorias de análise: a educação popular e a
consciência. A primeira, por se tratar de uma instância promissora de
possibilidades de diálogo e participação ativa da população no contexto
sociopolítico e educacional representado pelo Executivo Municipal. A
segunda, por se tratar de uma fase promissora de aberturas a reflexões sobre
si mesmo e a consequente certeza das responsabilidades por parte de cada
um, tendo, como lastro, a educação municipal. Trata-se, assim, de
categorias que se harmonizam, na medida em que se coadunam
contribuindo para um processo efetivo de desalienação e consequente
libertação e transformação da sociedade.
Assumimos, nesta dissertação, o conceito de Educação Popular a
partir de Góes (2002), esta entendida como universalização da escola. Para
o autor
[...] Nos anos 60, a educação popular, todavia, é entendida
não só como um direito de cidadania, mas como a
necessidade de encontrar atalhos, queimar etapas e,
urgentemente, incluir os excluídos num processo não só
educativo, mas também, político, econômico, social e cultural.
(GÓES, 2002, p. 1-2).

De acordo com o texto, o conceito de educação popular não se
restringe apenas a garantir o direito de acesso a escola, passa a ser
compreendido como um processo mais amplo, quando articula esses direitos
às várias políticas municipais da cidade. Para tanto, Moacyr de Góes,
enquanto Secretário de Educação, ativou como instrumento de viabilização
da educação popular a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a
Ler. Nessa perspectiva, é que assumimos a Educação Popular como sendo
um processo político de aprendizagem dialógico entre a população e o
governo.

A consciência é definida, com base em Freire (1980), partindo de
suas considerações sobre a passagem da fase de transição de uma
consciência transitivo-ingênua para a consciência transitivo-crítica, na
consolidação de uma educação crítica, conscientizadora e fundamentada
nos princípios da liberdade e do diálogo. Sobre a transitividade crítica, Freire,
assim, se expressa:
A transitividade crítica, por outro lado, a que chegaríamos
com uma educação dialogal e ativa, voltada para a
responsabilidade social e política, se caracteriza pela
profundidade na interpretação dos problemas. (FREIRE, 2011,
p. 84).

E complementa o seu pensamento analisando:
O que nos parecia importante a firmar é que o outro passo, o
decisivo, da consciência dominantemente transitivo-ingênua
para a dominante transitivo-crítica, ele não daria
automaticamente, mas somente por efeito de um trabalho
educativo crítico com esta dominação. (FREIRE, 2011, p. 85).

Respaldada em Freire (2011), a educação deve propiciar a reflexão
sobre si mesmo e o contexto que se faz parte, em um eterno diálogo do
homem com o homem. Desse modo, deve repensar sua prática, a
educação como transitividade crítica, por uma educação com diálogo
voltada para a responsabilidade social e política para a libertação do país,
na construção de uma sociedade democrática.
A consciência transitivo-ingênua é entendida como massificação,
gregarismo, destituída de argumentação e respaldada na emoção, na falta
do diálogo; a transitividade crítica, na existência de uma educação pelo
diálogo e ativa, com responsabilidade social e política e na interpretação
dos problemas com ausência de preconceito, refutando explicações
mágicas, fundamentadas na causalidade, negando transferência de
responsabilidades e sendo realizada por meio do trabalho educativo.
No pensar de Freire (2011), educar significa ensinar a aprender a ler o
mundo, compreender os contextos, sob o entendimento de que existe uma

inter-relação entre a linguagem e a realidade do cotidiano vivido, em
oposição a uma aprendizagem mecânica de palavras para decorar e
repetir, totalmente alheia à realidade dos educandos. Uma educação que
proporcione a construção de sujeitos que sejam capazes de escolher seu
próprio caminho, de lutar pelos seus direitos políticos e sociais.
Dessa forma, procuramos identificar na produção científica do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, cujos trabalhos lidos contribuíram para identificar aqueles
que possibilitariam um entendimento de método que permitisse assumi-lo no
curso da pesquisa. Dentre os trabalhos que nos foi possível estudar,
identificamos, na tese de doutorado de Rossana Kess Brito de Souza Pinheiro
(2009), os elementos inspiradores para definição do método que seriam
assumidos no processo de identificação, coleta e análise dos dados
documentais, com o objetivo de identificar e analisar as políticas de
educação popular do município de Natal nos anos de 1957 a 1964.
Pinheiro (2009) se inspirou na proposição do Paradigma Indiciário de
Ginzburg (1989) e o elegeu como orientador na análise dos dados históricos
e na produção do texto de sua tese. Assim, em meio ao esforço por definir
um caminho rigoroso e minunciosamente investigativo na busca dos dados
históricos, nos debruçamos sobre sua leitura, passando a compreender em
que se constituía o Paradigma Indiciário.
Nessa perspectiva, de acordo com Ginzburg (1989), trata-se de um
conjunto de procedimentos que orientam a elaboração do conhecimento a
partir da investigação e da análise dos indícios, dos sinais e dos dados por
meio dos quais os pormenores de uma situação são identificados,
possibilitando uma aproximação mais rigorosa dos aspectos que constituem
o objeto de estudo. Assim, o Paradigma Indiciário caracteriza-se por buscar
dados nos pormenores, ou naquilo que é considerado sem importância ou
até trivial, mas que fornece indícios, muitas vezes, imperceptíveis para a
maioria, mas que permitem ao pesquisador interpretar as singularidades e
originalidades do objeto estudado.

Assim, tendo como referência Ginzburg (1989), consideramos indícios
como os pormenores apresentados nos documentos históricos, sintomas
reveladores dos fatos existentes, para constatar como, realmente, esses
aconteceram. Entendemos sinais como símbolos que representam a
individualidade de um fato ocorrido, que possibilitam uma apropriação da
materialidade da sua existência. Dados são aqui entendidos como
fenômenos que possibilitam por meio de uma interpretação reconstituir
momentos históricos vivenciados em um tempo e espaço definidos.
Neste trabalho, os indícios são identificados nas figuras que revelam
os acontecimentos de um período histórico na cidade de Natal, como, por
exemplo, a figura em que apresenta os membros do Grupo de Dança
Araruna construindo a sua sede, que permitiu compreender como o governo
municipal e a população se relacionavam na construção de uma
educação e cultura popular. Igualmente, narrativas, como a do Diretor de
Ensino Omar Fernandes Pimenta e a professora Hortência Maria Freire da
Costa Advíncula, possibilitaram o entendimento do modo como a Secretaria
Municipal de Educação se constituía na referência fundante das políticas de
educação e cultura popular daquele período. Encontramos, ainda, indícios
nas publicações em jornais então vigentes; em referências bibliográficas
pertinentes

ao

estudo;

legislação

educacional

e

nos

documentos

pertencentes aos arquivos públicos, mais especificamente o Livro de Registro
do Arquivo Público Municipal que contém todas as leis vigentes na época.
Por sua vez, consideramos como sinal os “dois pés no chão”, estes
pintados pelo artista plástico Newton Navarro, que era a imagem divulgada
quando se referia à Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler.
Esse sinal materializa o entendimento sobre educação popular existente na
cidade de Natal. Igualmente, o crucifixo em madeira produzido pelo artista
plástico popular Chico Santeiro; a estátua de bronze de Augusto Severo, que
o folclorista Luiz da Câmara Cascudo indicou como modelo de vestimenta
para o Grupo de Dança Araruna;

Já os dados são identificados na Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler; na construção dos Acampamentos Escolares; nas
Escolinhas; nas Praças de Cultura; nas apresentações dos grupos folclóricos,
tais como do Araruna e os Congos; os Acampamentos Escolares queimados;
nos livros confiscados das bibliotecas populares pelas Forças Armadas e no
Centro de Formação de Professores, onde realizava a formação docente
dos professores leigos.
Conhecendo Ginzburg (1989) por Pinheiro (2009), procuramos ler e
dialogar com esse pensador italiano. Com base nos indícios, sinais e nos
dados, identificados e necessários à construção dessa narrativa, nos
reportamos à metáfora do tapete, segundo Ginzburg (1989).
Poderíamos comparar os fios que compõem esta pesquisa aos
fios de um tapete. Chegados a este ponto, vemo-los a
compor-se numa trama densa e homogênea. A coerência do
desenho é verificável percorrendo o tapete com os olhos em
várias direções. (GINZBURG, 1989, p. 170).

Inspirando-nos na sua teorização, sentimo-nos como uma tecelã. O
tapete vai se tecendo a partir do surgimento dos indícios, sinais, dados
encontrados no processo de pesquisa, permitindo que a construção desta
narrativa histórica adquira coerência em suas várias direções e para saber
mais sobre as politicas de educação popular do município de Natal nos anos
de 1957 a 1964, identificamos nas fontes documentais, os indícios que nos
impulsionavam a buscar nos documentos, novos acontecimentos históricos,
que pouco a pouco, desvelaram aspectos do nosso objeto de estudo.
Em meio à tentativa de análise, ainda que preliminar, agregamos às
já estabelecidas questões – que se querem respondidas até ao final do
estudo – outras, como: pode-se afirmar que a fase de transição de uma
consciência transitivo-ingênua para a consciência transitivo-crítica se fez
presente nas politicas de educação popular no município de Natal nos anos
de 1957 a 1964? e, nesse sentido, pode-se afirmar que as práticas educativas
realizadas em Natal estavam inseridas nos princípios freirianos? O capítulo
destinado à análise responderá a essas indagações.

3.2. Dos procedimentos metodológicos
Ingressando no Programa de Pós-Graduação em Educação na
Universidade Federal

do Rio Grande do Norte, adquirimos valiosos

conhecimentos e iniciamos a pesquisa procurando obter os dados históricos
necessários ao desvelamento de aspectos do objeto de estudo e respostas à
pergunta que tem como referência.
Investigamos essa materialidade nas entrevistas, nos documentos
oficiais, figuras, leis e textos. Ir ao encontro das fontes documentais nos
possibilitou reunir, confrontar, “checar”, relacionar, refletir sobre o que era
essencial à pesquisa e decifrar, num jogo de paciência, que, muitas vezes,
nos inquietava. Os documentos oficiais utilizados pertencem ao acervo do
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) e ao Arquivo
Público Municipal de Natal. As fontes de pesquisas impressas e/ou figuras
representam as vivências da cidade registrando, em dados históricos, um
período da educação municipal.
O trabalho não poderia prescindir das narrativas dos protagonistas.
Ouvir as pessoas se constituía em momentos de visitação dos entrevistados a
recônditos escuros de suas memórias, e, simultaneamente era um privilégio,
visto que, ao entrevistá-los, experimentávamos uma aproximação sensível
dos momentos vivenciados em Natal, uma vez que cada protagonista
entrevistado se pronunciava com os olhos, os movimentos das mãos e do
corpo. Narrava-se um acontecimento histórico na cidade de Natal.
Foram requisitados os educadores e pessoas da sociedade civil para
que, em situação de entrevista, possibilitassem uma compreensão mais
próxima no contar histórias sobre as vivências do seu cotidiano, como
protagonistas dessa história. Segundo Halbwachs (2006):
[...] em cada consciência individual as imagens e os
pensamentos que resultam dos diversos ambientes que
atravessamos se sucedem segundo uma ordem nova e que,
neste sentido, cada um de nós tem uma história. (HALBWACHS
2006, p. 57).

Considerando o texto, optamos por entrevistar três pessoas que
experienciaram os fatos relacionados com a educação popular do período
em estudo: a professora que, atualmente, trabalha na Secretaria Municipal
de Educação Hortência Maria Freire da Costa Advíncula, professora na
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler; o diretor do ensino
municipal, em 1961, Omar Fernandes Pimenta, que implantou as Escolinhas
em Natal, e com o senhor Luiz Matias da Silva, integrante do Grupo de
Dança Araruna, no ano de 1962. Importante reiterar que os entrevistados
foram pessoas que vivenciaram o período em estudo, bem como as
características da política educacional e cultural da cidade de Natal. A
pesquisa contou com a variável que considera os protagonistas ainda vivos,
o que permite reconstituir processos que só essas pessoas podem nos
oferecer.
Os indícios, sinais e dados adquiridos revelavam os acontecimentos,
mas, ao manusear outro documento, possibilitava-nos o contato com novos
saberes, por meio da provocação de outros questionamentos, reflexões e
indagações. Nesse trajeto, reafirmar a convicção de que o trabalho, de fato,
assumia uma natureza historiográfica, na medida em que seu caminhar no
processo de construção dos dados documentais, supunha um movimento
constante de retorno aos fatos ou acontecimentos. Essa perspectiva é
confirmada por Pinheiro, ao dizer que:
Trabalhamos na construção de dados com duas linguagens: o
texto impresso do jornal encontrado nos arquivos e sua
imagem fotografada de forma digital, além das fotografias de
imagens do período. Essas fontes documentais permitem
vislumbrar os indícios de uma dada configuração histórica e
possibilitam as análises necessárias ao desenvolvimento desta
tese. (PINHEIRO, 2009, p.32-33).

Em consonância com o pensamento expresso no texto, com relação
à construção dos dados, identificamos e analisamos as políticas de
educação popular do município de Natal no período de 1957 a 1964, tendo,
como centralidade, o desenvolvimento das práticas pedagógicas da
educação popular, bem como a formação docente. Assim, foi necessário

efetivar incursões em textos impressos em jornais da cidade, no acervo dos
Arquivos Públicos, bem como utilizar figuras e entrevistas como fontes de
dados.
Em relação aos jornais, tivemos acesso à Folha da Tarde e Jornal de
Natal dos anos de 1957 a 1962, estes considerados últimos registros existentes
no acervo, os quais divulgavam, diariamente, as notícias de Natal. Essa fonte
nos possibilitou identificar as práticas educacionais da cidade de Natal,
como também relacionar com o referencial teórico em estudo. A pesquisa,
nesses dois jornais, teve caráter limitado, porque muitas edições foram
destruídas com as ações do Golpe Civil e Militar de 1964, razão por que não
tivemos acesso aos jornais publicados a partir de agosto de 1962 a 1964,
segundo informações fornecidas pelos próprios funcionários do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN).
Nos artigos dos jornais Folha da Tarde e Jornal de Natal, as palavras
poder, acordos, pobreza e escola são termos que carregam em si uma
trajetória histórica e se materializam no contexto político educacional,
revelando o modo de ser e viver de quem morava na cidade de Natal, onde
os assuntos educacionais abordados pelos intelectuais como Moacyr de
Góes, Margarida de Jesus Cortez, Mailde Ferreira Pinto Galvão e os assuntos
políticos discutidos por Djalma Maranhão representavam o grito das
necessidades

clamado

pela

população.

Esses

intelectuais

estavam

comprometidos com os interesses da população e com a luta em função
das transformações da sociedade por meio da educação popular, pela
qual pudessem vigorar a justiça social e a educação popular para todos.
Fotografamos as principais reportagens dos jornais que estavam
relacionadas à educação popular em Natal. O jornal Folha da Tarde, cujo
fundador foi Djalma Maranhão, divulgava as notícias, diariamente, por meio
de artigos que abordavam os acontecimentos cotidianos locais, nacionais e
internacionais e, às vezes, até direcionando ações para o cotidiano da
cidade como um divulgador das atividades políticas desenvolvidas por
Djalma Maranhão. Esse Jornal também veiculava assuntos do interesse da

população, revelando o espírito da época: uma cidade caracterizada por
um cotidiano definido pela participação da população na política, na
educação e na cultura popular. Os temas relacionados aos fatos políticos
sempre eram manchetes, ou seja, estavam em destaque na principal
página, com títulos fortes e de relevância da atualidade, conforme mostra o
título publicado no Jornal Folha da Tarde no dia 19 de janeiro de 1960.

Figura 2 | Artigo do Jornal Folha da Tarde, 1960

Fonte | Acervo do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Norte

Na reportagem publicada na Folha da Tarde (Figura 2), visualizamos
a

propaganda

política

de

Djalma

Maranhão

quando

candidato,

concorrendo ao segundo mandato em 1960. Na reportagem do jornal
estava sua foto e a afirmativa do seu retorno à Prefeitura de Natal, agora
concorrendo à eleição pelo voto direto do povo. Atualmente, o Jornal Folha
da Tarde pertence ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Norte.
Dentre as fontes verificadas para a elaboração deste trabalho,
consideramos também como fonte documental a legislação educacional
em vigor, relacionada às diretrizes legais da Educação Nacional, Estadual e
Municipal. Tais legislações possibilitaram a compreensão do contexto

educacional vigente. Desse modo, procedemos um levantamento da
Legislação Federal que vigorava a Constituição dos Estados Unidos do Brasil,
de 18 de setembro de 1946, e a Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
que Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Buscamos na
legislação estadual, a Lei nº 2.171, de 6 de dezembro de 1957, que Organiza
e fixa as bases da Educação Elementar e da Formação do Magistério
Primário do Estado e finalizamos com as preconizações da regulamentação
das leis municipais: Lei nº 648 de 9 de janeiro de 1957, Cria a Diretoria de
Ensino Municipal e dá outras providências; Lei nº 835 de 18 de agosto de
1958, Cria o Ginásio Municipal de Natal e dá outras providências; a Lei nº 988
de 19 de dezembro de 1959, que Reorganiza os serviços administrativos da
Prefeitura Municipal de Natal e dá outras providências e a Lei n° 1.301, em 27
de dezembro de 1962, que Cria o Centro de Formação de Professores da
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. O estudo de todo
esse ordenamento jurídico-educacional favoreceu o conhecimento das
ideias, valores e normas vigentes no contexto social e educacional que
direcionava as práticas pedagógicas, a formação docente e a organização
da educação municipal nos anos de 1957 a 1964.
Dentre o repertório aqui apresentado, enfatizamos a Constituição dos
Estados Unidos do Brasil de 1946, os artigos 168 e 171 que apresentam o
ensino primário como obrigatório, o exercício da docência por meio de
concurso de títulos e provas, como também responsabilizando os Estados e o
Distrito Federal pela organização do sistema de ensino e assegurando aos
alunos necessitados as condições para o acesso à escola com um ensino
primário oficial e gratuito para todos.
Treze anos após a promulgação da Constituição de 1946, competiria
à União legislar; foi, então, regulamentada a primeira Lei Educacional que
define e regulariza o sistema de educação brasileiro por meio da Lei nº 4.024,
que fixa as Diretrizes e Base da Educação Nacional, de 20 de dezembro de
1961.

Analisando os artigos dessa lei, percebemos que estava estruturada
em níveis de ensino: um curso pré-primário, o primário – este com duração
de quatro anos – seguido do ensino médio, – com duração de sete anos –,
divididos verticalmente em dois ciclos: o ginasial

e o colegial

e,

horizontalmente, em secundário, técnico e normal, para a formação de
professores, orientadores, supervisores e administradores escolares.
As

fontes

documentais

ofereceram

dados

significativos,

principalmente as regulamentações municipais contidas no Livro de Registro
(v. anexo), ainda existente no acervo do Arquivo Público Municipal, tendo
esse sobrevivido às ações do Golpe Civil e Militar de 1964.
Procuramos ampliar as fontes estudadas com o trabalho de
identificação, leitura e problematização das pesquisas feitas no contexto do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, que abordaram temas, ou que tiveram, como foco de
suas pesquisas, os períodos pertinentes ao objeto de nossa dissertação.
Conforme foi possível mapear, foram eleitas duas dissertações – Ribeiro
(2008) e Leite (2008) – bem como a tese de doutorado de Pinheiro (2009).
Esse movimento deve-se ao entendimento de que os trabalhos do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte constituem-se como fontes.
Ainda no contexto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
identificamos várias pesquisas que se relacionam e interagem com nosso
estudo – a exemplo da Dissertação intitulada: As Praças da Cultura no
Governo Djalma Maranhão (1960-1964), produzida por Iza Paula Zacarias
Ribeiro (2008), que trata da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende
a Ler e das Praças de Cultura. A leitura desse trabalho possibilitou
compreender como ocorria a apropriação das praças pelo poder público e
como, nesses lugares, aconteciam as manifestações culturais nos anos de
1961 a 1964.
Na dissertação de José Evangilmárison Lopes Leite (2008), sob o título
Em nome da ordem: a Prefeitura Municipal de Natal como espaço da

subversão, encontramos elementos que nos favoreceram a compreensão
das causas por que a Prefeitura Municipal de Natal e a Secretaria Municipal
de Educação foram acusadas de práticas de subversão no período da
deflagração do Golpe Civil e Militar em 1964. Essa dissertação utilizou como
fonte principal, o Relatório escrito denominado “Subversão no Rio Grande do
Norte”, documento elaborado após as investigações realizadas pela
Comissão de Inquérito na Prefeitura Municipal de Natal e na Secretaria
Municipal de Educação para identificar a prática de subversão por aqueles
que trabalhavam nesses órgãos.
Em meio às incursões feitas em função deste trabalho, assim
construímos os fios condutores dos procedimentos metodológicos adotados
na construção da dissertação.

3.3 Das fontes documentais
O trabalho de diálogo com os documentos oficiais supôs a realização
de leituras de outras fontes documentais fundamentadas em conceitos
científicos, e nas teorias e ideias de autores que estavam relacionadas ao
tema em estudo. Esse foi o motivo pelo qual continuamos a concretizar
novas buscas, relacionando os documentos oficiais com um referencial
teórico que contribuísse com as análises para ter conhecimento do fato real,
no desejo de construir um conhecimento científico.
Com fulcro nas contribuições de Aristóteles (2011), buscamos suas
considerações sobre o homem como animal político e legislador, tendo a
cidade por objeto e a virtude do cidadão relacionada com a sua atuação
na política, considerando que, nas duas administrações do político e Prefeito
Djalma Maranhão, suas ações eram direcionadas para a cidade de Natal
em uma permanente interação com o seu cotidiano. Isso retratava uma
prática administrativa em harmonia com o modo de ser e viver, atuando
como um político virtuoso para o bem comum de uma população,
realizando por meio da educação popular para todos, contribuindo na

construção de uma cidade educadora, por meio da utilização das praças,
galerias de arte, escolas e do Teatro.
Nesses termos, quando se refere à atividade política, Aristóteles
afirma:
Pretendem uns que é sempre a cidade que opera quando
existe transação; outros sustentam que não é a cidade, mas a
oligarquia ou o tirano. Aliás, sabemos que toda a atividade do
homem político e do legislador tem a cidade por objeto. Ora,
o governo ou a constituição política não passam de uma
certa ordem estabelecida entre os que habitam a cidade.
(ARISTÓTELES, 2011, p. 91).

Em outras palavras, ele considera que as atividades do homem,
enquanto um ser político, tem, em todas as suas ações, a cidade como foco
principal de sua atuação, considerando, igualmente, a Constituição como
determinante para estabelecer a ordem dessa cidade. Na prática, o
governo de Djalma Maranhão tinha, como principal referência a cidade,
administrou por meio de campanhas populares, mais especificamente
referentes à infraestrutura das ruas e a campanhas na área da educação e
da cultura.
Refletimos sobre as ideias de Hobbes (2009), filósofo inglês, autor da
obra Leviatã, publicada em 1651. Nessa obra, o autor apresenta suas
considerações sobre, poder, Estado, acordos e pactos. Governar bem, para
esse filósofo, é constituir um Estado sobre bases sólidas, forte, durável, sendo
impossível a sua dissolução. Considera o poder como um conjunto de meios
empregados para obter uma aparente vantagem no futuro; e o desejo de
obtê-lo só cessa com a morte.
Ainda para esse autor, o estado de guerra é o estado de natureza,
ou seja, movido pelo desejo de ter poder, todos são iguais na capacidade
de se prejudicar. No estado de natureza, o homem tem o direito natural a
tudo, independentemente da vontade; mas, quando os bens não são
suficientes para satisfazer suas necessidades, cada homem, movido pelo
desejo de obter o que não lhe pertence, passa a agir contra outro homem,

ocasionando a guerra de todos contra todos. Porém, esse estado de
natureza não assegura a vida ao homem. Considera que as regras têm a
finalidade de tornar possível a coexistência pacífica entre os homens, sendo
subordinada a uma regra fundamental, traduzida pela busca da paz, para
cuja existência se faz preciso formar uma sociedade estável, por meio de um
acordo preliminar que vise instaurar a condição de segurança para todos,
retirando o homem do estado de natureza e criando o Estado que tem por
meta um poder comum.
À luz das ideias de Hobbes, o Estado é definido como homem
artificial – o Leviatã – sob três dimensões: a primeira, como uma multidão de
homens reunidos; a segunda, como uma única pessoa representando os
pactos contratados reciprocamente por muitos indivíduos; já na terceira
dimensão a pessoa é representada pelos pactos da multidão, na qual se fez
autor e pode usar a força para obter a paz e a defesa comum. Segundo a
teoria hobbesiana, para uma multidão se converter em povo, é preciso sair
do estado de natureza atribuindo o poder ao soberano – centralização do
poder político –, não a uma única pessoa, mas a uma assembleia popular
que a represente, sendo o homem obediente ao Estado: o Leviatã.
Tendendo a uma posição conservadora, Hobbes (2009) luta em defesa do
poder autoritário, sustentando a teoria do contrato, cuja orientação traduz a
composição da força de todos nas mãos de um único que pode falar em
seu nome: o Estado, o qual existe em função das necessidades do homem, e
sendo-lhe, simultaneamente, a segurança e a paz, possibilitando a
convivência de todos em sociedade.
Na perspectiva de uma análise, alegoricamente, atribuímos a fúria do
Leviatã à personificação nas ações das Forças Armadas com o Golpe Civil e
Militar, em 1964, na cidade de Natal, a ascensão dos militares ao poder, o
autoritarismo, a força pelas mãos com armas nas ruas de Natal, os pactos
para prender os intelectuais e educadores concebedores e educadores
professores, inquéritos policiais e ameaças, provocando o extermínio de uma
gestão que conduzia as atividades pedagógicas na Secretaria Municipal de

Educação e agindo contra tudo e contra todos, destruindo o que a
população havia construído na educação popular de uma cidade
educadora, com participação, diálogo e um movimento educacional
humanizante.
Conforme define Hobbes (2009, p. 100), “Contrato é a palavra com
que os homens designam a transferência mútua de direitos”. Contrato é
transferir mutuamente, entre pares, os seus direitos, permitindo aos outros
deveres e responsabilidades pelo que se é transferido. Sendo assim e
tomando por base as politicas de educação popular do município de Natal
nos anos de 1957 a 1964, num determinado contexto histórico poder-se-ia
indagar sobre os pactos que foram realizados.
Identificamos que o contexto é representado por pactos, acordos,
contratos, não apenas na singularidade entre pares políticos, mas também
na sua coletividade com a população – cuja participação ocorreu de forma
ativa –, na representação direta com o povo e pelos que estavam
executando as ações na Secretaria Municipal de Educação.
Dentre os teóricos eleitos para conceder suporte ao presente
trabalho, adotamos, como referência-base, a literatura de autores do Rio
Grande do Norte, representada na obra De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler (1961-64): uma escola democrática, do professor e Secretário
de Educação em 1960, Professor Moacyr de Góes. Nela, havia elementos
favorecedores ao exercício de compreensão do contexto da educação
popular em Natal. Dentre os temas por ele abordados, que se constituíram
subsídios, encontram-se: a história política do Brasil e em Natal, a
reconstituição da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler,
cujos

minuciosos

detalhes

contribuíram

e

provocaram

novos

questionamentos na compreensão dessa narrativa histórica.
Igualmente, na obra de Cortez (2005) Memórias da Campanha “De
Pé no Chão Também se Aprende a Ler”: reflexões sobre a prática
pedagógica de ontem – cuja contribuição recaiu sobre a contextualização
da formação docente dos professores leigos.

Dialogando com Germano (1989), em Lendo e aprendendo: a
campanha de pé no chão, encontramos o contexto da política de Natal
sobre o período em estudo. Por sua vez, consideramos as reflexões de
Galvão (2004), no livro 1964: Aconteceu em Abril, as narrativas dos
protagonistas que trabalhavam na gestão da Secretaria Municipal de
Educação e que foram indiciados e perseguidos pelo Golpe Civil e Militar de
1964.
Dentre as referências teóricas até então consideradas, elegemos
também, para respaldar este estudo, o relatório referente ao Primeiro
Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular (SOARES; FÁVERO,
2009), evento esse realizado na cidade de Recife, em setembro de 1963,
importante documento oficial que forneceu, detalhadamente, as atividades
relacionadas à Educação Popular mais especificamente com a Campanha
De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. O conteúdo desse documento
contribuiu para as análises, bem como o registro sobre o Programa de
Democratização da Cultura.
Os dados históricos encontram-se nos documentos oficiais, nas leis,
nos diversos suportes textuais, em figuras e nas entrevistas dos protagonistas
que vivenciaram essa história, a exemplo da professora Hortência Maria
Freire da Costa Advíncula, que ainda permanece no exercício das suas
funções profissionais na Secretaria Municipal de Educação. Em um constante
encontro dessa pesquisadora com o passado (re)vivido na intencionalidade
da escrita deste texto, foi possível reconstituir, adquirir e consolidar
conhecimentos, sob o entendimento de que a realidade da educação
municipal fez-se num tempo histórico cujo legado guarda/mantém relações
com o presente. Com esse entendimento, consideramos o real vivenciado
pelos indivíduos que fizeram parte do cotidiano da cidade do Natal e nas
atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Natal, os verdadeiros
construtores e protagonistas da educação popular de uma cidade
educadora.

As fontes permitiram perceber que toda a trajetória da educação
popular se constituiu como um movimento que implantava instituições
educativas como lugares de diálogos, discussões, reflexões, lugares de
formação, de participação popular, de democratização da cultura e de
produção de novos conhecimentos, garantindo e promovendo um
ambiente acolhedor e propício à elaboração e à realização de propostas
que atendessem aos interesses, problemas e necessidades daqueles que
dela faziam uso, bem como da comunidade a que pertencia. Esse
entendimento permitiu identificar e analisar os fatos que marcaram o
contexto educacional sobre as políticas de educação popular, agora o
convidamos a uma aproximação da panorâmica política de Natal no
período estudado.

4 Um olhar sobre o mar
Este capítulo objetiva especificamente identificar os acontecimentos
no contexto político partidário em Natal, nos anos de 1957 a 1964. Nesse
período, essa cidade litorânea vivia imersa em um verdadeiro mar de
deliberações partidárias por meio de acordos, pactos e alianças que
determinavam

o

cotidiano

de

uma

população,

cujas

expectativas

correspondiam às demandas de um contexto – sobretudo na área da
educação – vulnerável devido aos altos índices de analfabetismo registrados
na cidade de Natal. Em meio a um movimento, traduzido pelas idas e vindas
de uma cidade que tem no mar o lugar mais bonito, a população fez as suas
reivindicações e se disponibilizou a modificar essa realidade.

4.1 Movimentos político-partidários em Natal nos anos de 1957 a 1964
As fontes documentais consultadas ao longo do processo da escrita
desse trabalho de Mestrado, foram determinantes para a compreensão do
movimento político de Natal nos anos de 1957 a 1964. Assim que, por meio
de

jornais,

figuras,

entrevistas

e

livros

no

curso

da

investigação,

descortinamos o momento político de uma cidade que vivenciou a
implantação das políticas municipais de educação popular dialogando
com a população.
Procedendo a uma retrospectiva histórica, constatamos que Natal,
no final da década de 1950 caracterizava-se pela existência da pobreza e
do desemprego. Em meio a tal realidade, a educação pública primária
passava por um verdadeiro colapso, registrando um crescimento – em
assustadoras proporções – de analfabetos, tendo em vista o reduzido
número de escolas (GÓES, 2000). A esse depoimento, foi agregado o
resultado do Censo de 1960, cujos índices, relativos ao analfabetismo no
município – em relação à população acima de 14 anos de idade –
apresentava um número significativamente elevado. Segundo o Censo,
registrava-se, naquela época, um quantitativo de 60.254 analfabetos, sendo
35.810 crianças e 24.444 adultos (GÓES, 1980). Esse alto índice de

analfabetismo

concorreu

para

que

a

população

procedesse

a

reivindicações e se disponibilizasse a modificar essa realidade.
Em meio a um momento histórico e político, surge em Natal, na
década de 1950, um grupo político que tinha como líder Djalma Maranhão,
cujo compromisso político se originara nas lutas populares urbanas e durante
sua militância com o Presidente João Café Filho (1899-1970). Este era
potiguar, nascido no bairro das Rocas, foi presidente da República de 1954 a
1955 em um dos períodos mais conturbados da história desse país. Começou
sua vida pública como advogado de sindicatos de trabalhadores em Natal,
nos anos de 1920. Elevando-se no processo de organização dessas
entidades, chegou a dirigir greves importantes. (SPINELLI, 2010). Nessa época,
não existiam eleições municipais para Prefeito de Natal; os candidatos eram
nomeados por meio de acordos e apoios políticos.
Nas eleições para governador do Estado, em 1955, Djalma Maranhão
apoiou a candidatura de Dinarte de Medeiros Mariz, então filiado à União
Democrática Nacional (UDN), fundada a 7 de abril de 1945. Realizadas as
eleições, ele sai vitorioso e favorecido pelo apoio político sob a aliança de
vários

partidos:

União

Democrática

Nacional

(UDN),

Partido

Social

Democrático (PSD) e o Partido Democrata Cristão (PDC), contando,
também, com o apoio de Djalma Maranhão, que pertencia ao Partido
Social Progressista (PSP).
Nesse momento histórico, nacionalmente, a União Democrática
Nacional (UDN) – partido ao qual Dinarte de Medeiros Mariz era filiado –
apoiava o Presidente João Café Filho, que pertencia ao Partido Social
Progressista (PSP), a que Djalma Maranhão era filiado. Vitorioso nas eleições
de 1955, Dinarte de Medeiros Mariz (UDN) dá início à estruturação do seu
governo no Estado do Rio Grande do Norte. A aliança estabelecida por ele
e o Presidente João Café Filho resultou na indicação de Djalma Maranhão
para assumir a Prefeitura de Natal, conforme apresentamos na reportagem
publicada no Jornal de Natal, em 1º de fevereiro de 1956. (Figura 3).

Figura 3 | Artigo do Jornal de Natal, 1.02.1956

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Norte

Esse é um movimento complexo da vida política dessa cidade,
quando Djalma Maranhão, um prefeito comprometido com o povo, assumiu
seu primeiro mandato no dia 1º de fevereiro de 1956, fruto de indicação do
cafeísmo e de uma nomeação proveniente da Oligarquia Agrária.
Em seu primeiro mandato (1956-1959), Djalma Maranhão projetou e
desenvolveu um plano de ação de infraestrutura dinâmico em todos os
bairros da capital. Dentre as ações previstas por ele, constaram a abertura
de estradas de barro, a reforma do matadouro e a urbanização do bairro de
Mãe Luiza. Das suas projeções políticas, ainda constou seu compromisso com
os vereadores, em relação ao aumento da arrecadação – sem acréscimo –
na cobrança de impostos, o que foi divulgado por meio da mensagem por
ele enviada à Câmara e veiculada em forma de reportagem, publicada no
Jornal de Natal em 3 de abril de 1956 (Figura 4).

Figura 4 | Artigo do Jornal de Natal, 1956

Fonte | Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

Conforme o texto da reportagem, o plano de ação, sob o aspecto
estrutural, era bastante dinâmico e carregava consigo um bem-querer à
cidade de Natal. O governo que se iniciava, propunha, na área da
educação, regulamentar o ensino municipal, apresentado, em detalhes, na
reportagem abaixo. (Figura 5).
Figura 5 | Regulamentação do Ensino Municipal, 1956

Fonte| Acervo do Instituto Histórico
Geográfico do Rio Grande do Norte

e

De acordo com o texto, o Prefeito comprometia-se em enviar um
projeto de Lei regulamentando o ensino municipal, o que seria estudado
com os vereadores. Tal projeção, entretanto, no curso da nossa pesquisa,
quando foi possível identificar, com relação à educação, que suas primeiras
ações foram no sentido de implantar as Escolinhas e construir o Ginásio
Municipal de Natal, concluído em 1957 (MACHADO, 1988).
O

Prefeito

Djalma

Maranhão

era

um

político

que

amava

intensamente a cidade de Natal, conforme comentário expresso na
reportagem intitulada “Natal, a cidade melhor do mundo”, publicada no
jornal Diário de Natal em 15 de maio de 1949:
A cidade melhor do mundo para se divertir é Natal. Somos a
encruzilhada dos continentes, a esquina do globo, debruçada
para o Atlântico, olhando para a Europa. Adquirimos os vícios
e as virtudes, principalmente os vícios que os norte-americanos
nos ministraram quando por aqui andaram no tempo da
guerra contra as bestas nazifascistas. A mocidade aprendeu a
mascar chiclete; alguns homens de negócio especializaram-se
no câmbio negro. Mas apesar de tudo isso e de mais alguma
coisa que não é conveniente dizer, continuamos a julgar Natal
a melhor cidade do mundo, com licença, é verdade [...].
(MARANHÃO, 2004, p.64).

Essa reportagem publicada por Djalma Maranhão, revela que ele era
um apaixonado por essa cidade; uma pessoa que tinha conhecimento da
realidade da cidade onde vivia, inclusive de seus defeitos, a exemplo da
existência do câmbio negro. Sua paixão por Natal permitia-lhe expandir o
olhar sobre essa cidade com todos os detalhes do seu cotidiano, vindo a
contextualizá-la, geograficamente, com o mundo no ano de 1949. Djalma
Maranhão era um homem político que tinha a cidade por objeto.
Djalma Maranhão, como Prefeito indicado, permaneceu no cargo
até o ano de 1959; o seu primeiro mandato (1956-1959) foi suficiente para
popularizá-lo. Com a aproximação do primeiro processo eleitoral para
Prefeito de Natal, ele precisou afastar-se para concorrer à primeira eleição a
esse cargo.

Seu processo de afastamento, entretanto, foi marcado pelo

rompimento da aliança com Dinarte de Medeiros Mariz, uma vez que esse
Governador seridoense não apoiava sua candidatura.
No ano de 1960, quando Djalma Maranhão disputava politicamente,
a Prefeitura, Natal se caracterizava como uma pacata cidade provinciana
de apenas 162.537 habitantes. As famílias costumavam dispor cadeiras na
calçada para conversar sobre o seu cotidiano, com vizinhos e amigos e a
cidade ainda não contava com a existência de prédios no formato de
edifícios. Os ônibus que circulavam eram velhos e desconfortáveis; já o
automóvel era considerado artigo de luxo, visto que somente as famílias
socioeconomicamente abastadas, ou, ricas, podiam obtê-lo. Outro aspecto
a ser destacado com relação à cidade do Natal, no ano de 1960 é que
existia um reduzido número de bairros na cidade, a saber, os bairros de Tirol,
Petrópolis, Cidade Alta, Rocas, Ribeira, Nova Descoberta, Alecrim, Quintas,
Carrasco, Lagoa Seca, Barro Vermelho e Igapó. A Ribeira era considerado o
bairro boêmio da cidade. Dentre as várias opções de lazer e passatempo
para as pessoas, havia os cafés, onde os políticos e empresários se reuniam
para as conversas em final de tarde. Nas ruas do bairro, havia
predominância da atividade comercial (MACHADO, 1988).
Nos anos de 1960, Natal apresentava uma rotina de cidade simples,
sendo esta, entretanto, modificada por um fato novo: a realização das
eleições por meio do voto direto, pelo qual a população escolheria seu
prefeito. Esse fato histórico provocou significativas mudanças no cotidiano
da cidade, visto que o povo era convidado a participar dos comícios e das
passeatas nas ruas. Assim, a pacata cidade vai deixando de ficar sentada
nas calçadas e começa a caminhar pelas ruas acompanhando seus
candidatos, passando, desse modo, a se inserir nos eventos relacionados à
política partidária.
Em termos políticos, a ruptura de Djalma Maranhão com Dinarte de
Medeiros

Mariz

foi

acompanhada

pelo

homem

que

viria

a

ser,

posteriormente, uma nova liderança política no Estado, que carregava
consigo o poder de enfrentamento da Oligarquia Agrária. Trata-se de Aluízio

Alves que, percebendo a inserção política do ex-prefeito de Natal, foi capaz
de envolvê-lo no seu projeto político para o Rio Grande do Norte. Machado
(1998), assim, relata o processo:
Havia um bloco forte do esquema de Djalma Maranhão e
pessoas ligadas a Café que preferiram seu apoio a Djalma
Marinho mas outro grupo defendia seu apoio ao candidato da
oposição Aluízio Alves, dentre estes Ticiano Duarte e Moacir de
Góes. E foi o próprio Ticiano que fez a ponte entre Djalma
Maranhão e Aluízio num almoço no Grande Hotel. Djalma, que
estava afastado de Dinarte apesar das restrições de alguns
amigos, resolveu engajar-se na campanha aluizista como
candidato à Prefeitura de Natal depois que o acordo foi
acertado entre os dois. Com a escolha de Maranhão, Aluízio
solidificava ainda mais sua presença em Natal, onde o exprefeito tinha uma liderança inconteste principalmente nas
camadas mais humildes da população. (MACHADO, 1998 p.
70-71).

O texto de Machado (1998) fez compreender que o acordo político
entre Aluízio Alves e Djalma Maranhão, seguindo as orientações de Ticiano
Duarte e Moacyr de Góes, viabilizaria uma vitória nas eleições para Governo
do Estado e para a Prefeitura de Natal no ano de 1960, devido ao respaldo
político de Djalma Maranhão, cujo primeiro mandato como prefeito foi
marcado por uma administração promotora de benefícios para a
população desfavorecida socioeconomicamente, o que motivava uma
forte aceitação popular.
A Oligarquia é compreendida nesta Dissertação de Mestrado, como
sendo um grupo de poder restrito, homogêneo, estável, com uma boa
organização interna e fortes vínculos entre seus membros, pouco confiante
na lealdade de quem a ele pertence e cauteloso na admissão de novos
membros (Shils, apud Bobbio, 1986). Essa prática existente na política de
Natal ocorreu de uma forma tranquila até a realização das eleições pelo
voto direto no ano de 1960, quando se delinearam novos acordos na política
em Natal, ocasionado, também, pelo surgimento crescente da população
urbana, como consequência da migração da população do interior para a

capital, migração esta que crescia a cada ano, com o objetivo de
conseguir um emprego.
Em 1960, o candidato a governo do estado, Aluízio Alves,
representava a força modernizadora que fazia parte da nova forma de
pensar politicamente. Por sua vez, Dinarte de Medeiros Mariz, representando
a oligarquia, não apoiou a candidatura de Aluízio Alves nas eleições para
governador. Aluízio Alves, não desistindo de concorrer às eleições, se
apresentava

como

o

representante

do

populismo,

este

sendo

compreendido, nesta Dissertação, como um modo determinado e concreto
de manipulação das classes populares, um modo de expressão de suas
insatisfações, sendo, ao mesmo tempo, uma forma de estruturação do
poder para os grupos dominantes e a principal forma de expressão política
da emergência popular no processo de desenvolvimento industrial e urbano.
Foi lançada a coligação Cruzada da Esperança em oposição ao
candidato de Dinarte de Medeiros Mariz, que era o deputado Djalma
Aranha Marinho, nascido em Nova Cruz (RN) no dia 30 de junho de 1908,
bacharel em direito pela Faculdade de Direito de Recife e, no pleito de
outubro de 1954, foi eleito Deputado Federal na legenda da União
Democrática Nacional. O resultado das eleições foi favorável a Aluízio Alves
para governo, com uma vitória de 53,79% dos votos e Djalma Maranhão,
que também saiu vitorioso como o primeiro prefeito eleito pelo povo,
obtendo um percentual de 66% dos votos.
O discurso modernizador e popular ganha destaque em Natal. Os
contextos político e social, nos anos entre 1960 a 1964, possibilitaram o
avanço dos movimentos sociais, por meio das campanhas de Educação
Popular, como exemplo, o Movimento de Cultura Popular criado, em 1960,
na cidade de Recife; o Movimento de Educação de Base lançado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1961; a Campanha De Pé no
Chão Também se Aprende a Ler em 1961, em Natal. Esses movimentos de
educação para todos tinham características comuns, visto que propunham
e defendiam o fim das injustiças sociais, no combate à erradicação do

analfabetismo das crianças, jovens e adultos analfabetos, promovendo a
reflexão e conscientização política da população por meio da educação e
cultura popular. Desse modo, o avanço das camadas populares que se
organizavam

e

exigiam

mais

participação nos

assuntos

políticos

e

econômicos em nível nacional, local e internacional se contrapunham com
outras forças econômicas e políticas que não queriam pôr em risco seus
interesses de classe, entre eles a garantia dos seus lucros pelo processo de
produção da mais valia. Essas forças conservadoras, contrapondo-se à
transformação política em curso no Brasil, passam a exigir do Estado uma
intervenção pela ordem na sociedade; essa intencionalidade política e
social deságua no Golpe Civil e Militar de 1964. Os militares ocupam o
governo e, um dos desdobramentos desse processo foi o fim da
participação popular nos movimentos e campanhas que reivindicavam
justiça social.
Os anos da Ditadura Civil e Militar ficaram marcados de ausência de
participação da sociedade civil na política e na gestão pública. Essa
ausência se justificava devido à ideologia da doutrina da segurança
nacional, sendo o pensamento amplamente divulgado, ocasionando
consequências em todas as ações das políticas públicas e principalmente na
educação. A falta de participação na gestão pública fez com que a própria
população não acreditasse no seu poder de luta e nas modificações
necessárias para uma sociedade mais justa.
Os dois homens que haviam sido eleitos pela cidade e pelo Estado do
Rio Grande do Norte são cassados. Aluízio Alves perde o mandato de
Governador e Djalma Maranhão é arrancado da Prefeitura Municipal de
Natal e exilado do país. Esse processo violento que encerra a primeira
experiência de um Prefeito eleito repercute até hoje nesta cidade, e mais
especificamente, na Secretaria Municipal de Educação, conforme será
aprofundado nos próximos capítulos.

5 Tecendo redes
Este

capítulo

tem

como

objetivo

específico

identificar

a

regulamentação das políticas de educação em Natal sob o revestimento
das formalidades exigidas por lei, numa tecitura em rede, cujos fios, em
uníssona consonância, se articulam fio a fio para constituir em uma
totalidade, mostrando que, de fato, o exercício político educacional se
sustenta e se consolida pelo diálogo e participação popular.

5.1 Fios que teceram a educação em Natal: Escolinhas e o Ginásio Municipal
de Natal
Dentre os avanços empreendidos na direção da implantação das
políticas de Educação Popular no município de Natal, situa-se, conforme
mencionado, a intenção de erradicar o analfabetismo de crianças, jovens e
adultos.
A educação foi prioridade adotada no primeiro mandato do prefeito
Djalma Maranhão (1956 – 1959), em resposta à combinação entre as
reivindicações feitas pela população – que se encontrava imersas em um
contexto educacional com elevado índice de analfabetos – e compromisso
do Prefeito para modificar essa situação, ao se comprometer em realizar a
regulamentação do ensino municipal.
Ocorre que paralelamente ao estabelecimento dos fins de criar
parâmetros legais para a condução do processo educacional, o Prefeito
atuava criando as Escolinhas de alfabetização. Eram locais cedidos
gratuitamente por instituições e particulares à Prefeitura. Tratava-se de salas
de sindicatos, clubes, igrejas, cinemas e casas residenciais organizadas para
ensinar a ler, escrever e contar. Essas Instituições Educativas eram destinadas
às crianças e jovens que não frequentavam a escola. Essa foi a forma que a
Prefeitura de Natal encontrou, naquele momento, para iniciar o processo de
alfabetização, o que pode ser explicado pela ausência de recursos públicos
para a construção de escolas. Na verdade, o procedimento seria –
conforme ocorreu – possibilitar a participação da população no processo de

educação, pois as instituições e os moradores da cidade de Natal estavam
envolvendo-se com a escolarização das camadas menos favorecidas,
iniciando um diálogo entre o poder público municipal e a população da
cidade para encontrar alternativas que viabilizassem a educação popular
para todos.
Outra medida relevante do primeiro governo de Djalma Maranhão foi
a construção do Ginásio Municipal de Natal; esse prédio foi destinado às
aulas do Curso Ginasial e à realização da formação docente para
professores leigos. Salientamos que tanto as Escolinhas quanto o Ginásio
Municipal de Natal foram formalizados por meio de leis municipais.
Conforme podemos ver, a implantação das políticas municipais
voltadas para a educação popular, pressupôs e supôs uma diversidade de
implicações, iniciativas, determinações, além de realizações empreendidas
pelo então prefeito Djalma Maranhão, cujos auxiliares, sintonizados com as
políticas por ele previstas, igualmente concorreram para que a educação
municipal fosse instituída. Uma dessas pessoas foi Omar Fernandes Pimenta
(Figura 6), então Assessor-Técnico da Diretoria de Ensino Municipal, cuja
narrativa revela o início da educação municipal em Natal.
O Sistema de Ensino de Natal, quando Djalma assumiu a
Prefeitura, não existia. Não existia escola, não existia
Secretaria, não existia diretoria. Moacyr de Góes foi nomeado
secretário de Djalma e, por intermédio dele, iniciou um
trabalho de fazer a educação do município. No Estado,
naquela época, existiam 12 escolas estaduais e nada do
município, nada municipal quando a gente chegou, Moacyr e
Djalma vai ver o que a gente pode fazer e fomos atrás, não
tinha nada, era um vazio total, aí eu fui começando, eu fui
nomeado assessor de ensino municipal porque não existia,
trabalhava no prédio da prefeitura, a gente fazia parte da
secretaria de Moacyr de Góes e com um tempo a gente foi
fazendo alguma coisa em benefício da educação do
município. A prefeitura não tinha prédio, a prefeitura não tinha
orçamento, não existia oficialmente o ensino municipal, eu fui
nomeado aí fui fazer, como? Precedendo o De Pé no Chão a
gente começou a criar as escolas municipais, que se
chamavam Escolinha Municipal, nessa Escolinha Municipal
funcionou o que era uma coisa muito simples, ou seja, aonde
tivesse uma casa com uma sala de tamanho médio, a gente
instalava uma escola e botava uma professora, que

geralmente era a filha da dona da casa, e assim fui criando,
foi crescendo, foi nascendo, desenvolvendo até isso quando
Djalma era nomeado pelo prefeito de Natal, depois da
eleição surgiu a ideia De Pé no Chão a gente já tinha uma
estrutura, vivia do orçamento da secretaria do gabinete civil e
aos poucos foi crescendo e transformou-se no De Pé no Chão
[...] O que eu digo, o que eu sei, é esse começo de educação
na Prefeitura, que não existia, não existia nada, eu trabalhava
com uma moça chamada Cleonimar de Araújo Dantas, que
era a Secretária e começou a orientar e começamos a
divulgar aonde tiver uma sala grande e tiver um espaço, a
gente instalava uma Escolinha e chamava Escolinha Municipal
e durante só deixaria de ser Escolinha Municipal com De Pé no
Chão, mas até lá já chegou a formar duzentas Escolinhas, não
tinha uma só no município de Natal quando Djalma assumiu
[...]. (OMAR FERNANDES PIMENTA, 2013).

Pela narrativa, observamos que, em 1957, existiam poucas escolas
estaduais para atender às crianças da cidade de Natal, inexistindo,
consequentemente, a Secretaria Municipal de Educação, Órgão Técnico
Central. Assim, podemos inferir que a criação das Escolinhas vinculava-se à
demanda de uma educação popular para todos, o que se fazia necessária
a criação de uma Secretaria Municipal de Educação.

Figura 6 | Omar Fernandes Pimenta

Fonte| Acervo particular da autora

O Bacharel Omar Fernandes Pimenta, nascido em Caraúbas, Rio
Grande do Norte, foi nomeado pelo Prefeito Djalma Maranhão em 11 de
janeiro de 1957 para exercer, em caráter efetivo, o cargo de AssessorTécnico da Diretoria de Ensino Municipal. Seu trabalho fomentou a Rede
Municipal de Ensino de Natal, ao peregrinar por salas a serem cedidas pela
população e instituições para a realização de aulas de alfabetização,
intituladas Escolinhas.
Fez o Curso Intensivo da Escola Brasileira de Administração Pública da
Fundação Getúlio Vargas, concluindo no ano de 1960. Em 10 de novembro
de 1960, foi nomeado pelo Prefeito Djalma Maranhão para exercer o cargo
em comissão de diretor da Diretoria do Ensino Municipal, na Secretaria de
Educação e Cultura (denominação na época), pela qual teve uma notória
contribuição quando da deflagração da Campanha De Pé no Chão

Também se Aprende a Ler. Foi o principal responsável pelo recrutamento e
seleção de pessoal para atuar na referida Campanha.
Foi com a nomeação de Moacyr de Góes – que atuou como Chefe
de Gabinete na Administração do Prefeito Djalma Maranhão, no período de
1956 a 1959, sendo igualmente Secretário Municipal de Educação entre os
anos de 1960 a 1964 – e Omar Fernandes Pimenta, pelo Prefeito Djalma
Maranhão, que teve início a organização dos trabalhos na educação
municipal de Natal. Assim, foi criada, a Escolinha Municipal, denominação
da/na época, sob o critério da existência de um lugar educativo para o seu
funcionamento, onde as crianças pudessem estudar, e uma professora –
geralmente a filha da dona da casa – para ensinar as crianças. Em face do
contexto educacional narrado por Omar Fernandes Pimenta, o Prefeito
Djalma Maranhão oficializa a Lei nº 648, em 9 de janeiro de 1957, que Cria a
Diretoria de Ensino Municipal e dá outras providências; a lei é constituída por
onze artigos que regulamentam o Ensino Público Municipal de Natal,
organizado da seguinte forma:
Art. 1° - Fica criado a Diretoria de Ensino Municipal,
diretamente subordinada à Secretaria de Negócios Internos e
Jurídicos, e consequentemente o cargo de Diretor de Ensino
Municipal, de provimento em comissão, incluindo a tabela II
do Quadro Único da Prefeitura Municipal, criada pela Lei n.
197, de 31 de janeiro de 1953 e com vencimento mensal de
Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros).
Parágrafo Único – A primeira nomeação, a critério do Prefeito,
poderá ser feita em caráter efetivo, ficando seu titular
dispensado de concurso.
Art. 2°. O Ensino Municipal é leigo e será ministrado a ambos os
sexos, nele proibida quaisquer discriminações tendentes a lhe
impedir ou dificultar o acesso.
Art. 3°. O ensino será registrado preferencialmente na periferia
suburbana da cidade, e terá em vista promover a sua difusão
nas camadas populares.
Art. 4°. Para objetivar os seus fins, o Executivo Municipal criará e
manterá, nos bairros e subúrbios da cidade e nas zonas rurais,
grupos escolares e Escolas Municipais (Escolinhas).
Art. 5°. O ensino Municipal será inteiramente gratuito, nele
proibida a cobrança de quaisquer taxas ou contribuições de
quaisquer naturezas e sob qualquer pretexto.

Parágrafo Único – O disposto no presente artigo não exclui,
porém a criação de caixas escolares ou cooperativas.
Art. 6°. Fica ainda criado, para fiel cumprimento da presente
lei, o cargo de Assessor Técnico da Diretoria de Ensino, incluído
na Tabela II do Quadro Único da Prefeitura Municipal de Natal,
de provimento em Comissão, com vencimento mensal de Cr$
4.300,00.
Art. 7°. Fica o prefeito autorizado a conceder a gratificação
mensal de Cr$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros), a três técnicos em
Educação que pelo Estado, sejam postos à disposição da
Prefeitura e que serão encarregados da Inspeção do Ensino
Municipal.
Art. 8°. Fica o Prefeito autorizado a contratar mediante
indicação do Diretor, os progressos que se fizerem necessários
para o fiel cumprimento da presente lei.
Art. 9°. As despesas com o funcionamento da Diretoria ora
criada deverá correr pela verba destinada ao Ensino Municipal
e prevista no orçamento para o próximo exercício.
Art. 10°. Fica o Prefeito autorizado a regulamentar os serviços
da Diretoria bem como os cargos ora criados.
Art. 11° A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (LEI Nº
648, DE 9 DE JANEIRO DE 1957, p.103-106).

Os propósitos da Lei nº 648, em 9 de janeiro de 1957, que Cria a
Diretoria de Ensino Municipal e dá outras providências, remetem a uma
Diretoria de Ensino Municipal subordinada à Secretaria de Negócios Internos
e Jurídicos, com um cargo em comissão de Diretor de Ensino Municipal e os
vencimentos no valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), hoje, equivalendo a
R$ 2.275,20 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).
Conforme a Lei nº 648/57, o ensino era leigo e destinado às camadas
populares;

de

cunho

eminentemente

gratuito,

seria

ministrado,

preferencialmente, nos bairros do subúrbio e nas zonas rurais e proibia
qualquer discriminação que dificultasse o acesso da criança. Nesse sentido,
tal determinação expressa aspectos muito positivos na garantia de uma
educação pública para todos.
A Lei nº 648/57 prescrevia que a Prefeitura Municipal criasse Grupos
Escolares e Escolas Municipais. As Escolas Municipais, na forma da lei,
recebiam o nome de Escolinhas. Para viabilizar os trabalhos na Diretoria de

Ensino Municipal, foi criado o cargo de Assessor Técnico da Diretoria de
Ensino – com vencimentos no valor atual de R$ 1.562,62 (hum mil, quinhentos
e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) – e cedidos, à disposição,
três técnicos em Educação, do Governo do Estado, recebendo uma
gratificação, para desempenhar a função de Inspeção de Ensino, no valor
atual de R$ 726,80 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
As Escolinhas foram implantadas por Omar Fernandes Pimenta e
Ticiano Duarte (GÓES, 1980) como medida a curto prazo, com o objetivo de
diminuir os altos índices de analfabetismo. A Figura 7 possibilita a
representação de uma sala de aula das Escolinhas.

Figura 7 | Sala de Aula da Escolinha

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Conforme

percebemos

na

Figura

7,

a

sala

era

pequena,

provavelmente de uma residência, com carteiras de madeira compartilhada
com outra criança. Nesse momento histórico, as Escolinhas reduziam-se a
uma sala de aula, para a realização de um trabalho pedagógico destinado
a crianças em idade escolar. Não obstante essa realidade, a educação
acontecia.

Mas, mesmo com esse lugar educativo precário para educar
crianças, estava em curso a criação de uma rede de ensino público
municipal que contava com a participação efetiva da população, que
disponibilizavam o lugar institucional privado para a educação pública para
todas as crianças que não tinham acesso à escola. A Prefeitura Municipal de
Natal, em contrapartida, assumia os custos de um pró-labore para os/as
regentes de classe, o fornecimento de livros, cadernos, mobiliários e utensílios
para a merenda escolar dos alunos (GÓES, 1980).
Enquanto a educação pública se consolidava na cidade de Natal,
capital potiguar, o Governador Dinarte de Medeiros Mariz (1956-1960)
empreendia uma reforma educacional regulamentando a Lei nº 2.171,
datada de 6 de dezembro de 1957, que Organiza e fixa as bases da
Educação Elementar e da Formação do Magistério Primário do Estado. Essa
lei foi considerada um marco na História da Educação do Rio Grande do
Norte, pois tinha por finalidade organizar e fixar as bases da Educação
Elementar e a Formação no Magistério Primário do Estado, conforme o art.
1º, abaixo descrito:
Art. 1º – Os serviços de Educação e Cultura do Rio Grande do
Norte atenderão:
a) ministrar sempre que possível, educação integral,
considerando o aluno não só em função da estrutura escolar,
como também do lar e de toda a vida social, tendo em vista
os ideais e as tendências democráticas da sociedade
moderna;
b) contribuir para a difusão da cultura por meio de serviços
apropriados às necessidades da população, desempenhando,
sempre que possível, a função do Centro Cultural da
Comunidade;
c) observar em cada um dos seus níveis, os métodos mais
eficazes de organização, administração, currículo e cursos,
procurando sempre adaptá-los às condições locais e
aproveitar as experiências bem sucedidas no Estado e em
todo o Brasil;
d) prover os serviços especializados que, gradualmente,
venham permitir aos indivíduos suprir as deficiências inatas,
bem como as do lar e da herança social. (LEI Nº 2.171, DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1957, p. 238-239).

Em síntese, o texto da lei preconizava uma concepção de educação
integral que buscava “sempre que possível” vincular a escolarização à vida
do lar e toda a vida social. Além disso, a lei baseava-se no ideário
democrático e de mudança social com métodos de ensino que deveriam
contribuir para a adaptação dos estudantes às suas condições locais
aproveitando as experiências bem-sucedidas.
A Lei nº 2.171/57 que Organiza e fixa as bases da Educação
Elementar e da Formação do Magistério Primário do Estado determina de
quem

era

a

responsabilidade

pela

formação

dos

professores

não

diplomados, fixando assim, no capítulo II artigo 15 e 20:
Art.15º – O magistério Primário será exercido por brasileiros,
maiores de 18 anos, em boas condições de saúde física e
mental e que hajam recebido preparação conveniente em
cursos de formação pedagógica.
§ 1 – Na falta de professores diplomados, o Magistério será
exercido por elementos locais, para o que será exigido exame
de habilitação.
§ 2 – Aos docentes não diplomados serão proporcionados
cursos determinados em serviço, e formação de emergência,
que os habilitam às funções de magistério.
Art. 20º – Haverá nos estabelecimentos destinados à formação
de professores, instituições de nível primário e pré-primário,
destinadas
a
campo
de
prática,
demonstração,
experimentação pedagógicas, bem como serviços de
assistência e orientação educacional. (LEI Nº 2.171, DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1957, p. 245).

Nesse texto da Lei nº 2.171/57, identificamos que, enquanto a
Prefeitura movimentava-se no sentido de criar as Escolinhas, o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, estruturava e legalizava as suas ações para
os serviços na educação do Estado. O Governador Dinarte de Medeiros
Mariz criou referências legais para o processo de profissionalização do
magistério, ao estabelecer que a função no magistério primário, no Rio
Grande do Norte, poderia ser exercida legalmente por professores que
tivessem dezoito anos de idade, fossem brasileiros, apresentassem boas
condições de saúde física e mental e tivessem preparação conveniente em
cursos de formação pedagógica.

Reconhecendo que a demanda era muito maior do que a
quantidade de professores formados existentes, a Lei nº 2.171/57 que
Organiza e fixa as bases da Educação Elementar e da Formação do
Magistério Primário do Estado prevê que, na falta de professores diplomados,
qualquer cidadão da localidade poderia exercer a função de docência,
desde que submetido a um exame de habilitação; os docentes não
diplomados eram submetidos a um curso de formação de emergência, após
cuja qualificação exerceriam a função de magistério. No entanto, a lei
determina que, nos estabelecimentos destinados à formação de professores,
com nível de primário e pré-primário, realizaria a prática, a experimentação
pedagógica, os serviços de assistência e orientação educacional.
Desse modo, tendo em vista as políticas educacionais empreendidas
tanto no âmbito estadual quanto municipal, Prefeitura de Natal e Governo
do Rio Grande do Norte no final da década de 1950, eram parceiros em um
trabalho

administrativo

dinâmico,

criando

leis

que

ampliavam

e

qualificavam a oferta de educação pública para todos, beneficiando,
assim, a população. Nesse processo, a população de Natal assistiu, em
agosto de 1958, ao aparecimento de outra ação administrativa relevante do
Prefeito Djalma Maranhão: a publicação da Lei nº 835, de 18 de agosto de
1958, que Cria o Ginásio Municipal de Natal e dá outras providências.
Art. 1°. Fica criado o Ginásio Municipal de Natal que
funcionará de acordo com a legislação Federal vigente,
subordinado a Diretoria do Ensino Municipal.
Art. 2° O Ginásio Municipal de Natal será instalado depois de
preenchidos as formalidades legais perante a Diretoria do
Ensino Secundário do Ministério de Educação e Cultura.
Art. 3° Para regência das cadeiras do aludido Ginásio, o
Prefeito Municipal contratará provisoriamente, professores que
estejam registrados na Diretoria do Ensino Secundário, até que
sejam criados os cargos a serem preenchidos na sua forma da
lei.
Parágrafo único – A remuneração dos professores não será
inferior a que vigorar para idêntica categoria nos
estabelecimentos de Ensino Oficial do Estado.
Art. 4° O quadro do pessoal administrativo do Ginásio será
organizado de acordo com as normas em vigor e preenchido
por servidores já pertencentes ao Município.

Art. 5° Será nomeado provisoriamente dentre os professores
contratados um Diretor, obedecendo às exigências legais que
servirá até a instalação do Ginásio.
Art. 6 º – Será designado um funcionário para servir de
secretário obedecido as formalidades legais.
Art. 7º – O Governo Municipal nomeará dentro de 30 dias uma
Comissão composta do Diretor do Ensino Municipal, do
Presidente da Associação de Professores do Rio G. Norte e
mais três (3) membros de sua escolha, para sob a supervisão
do Inspetor Seccional do Ensino Secundário, neste Estado,
elaborar em igual prazo o Regimento Interno do Ginásio
Municipal de Natal, bem como organizar a documentação
exigida para o seu funcionamento.
Art. 8º – A lei orçamentária de 1959, consignará a verba de Cr$
2.000,000,00 (dois milhões de cruzeiros) para instalação do
Ginásio Municipal de Natal.
Art. 9º – A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (Lei nº 835,
de 18 de agosto de 1958, p.118-120).

Essa lei instituiu o Ginásio Municipal de Natal, que funcionaria de
acordo com a Legislação Federal, subordinado à Diretoria do Ensino
Municipal. Os professores eram contratados, provisoriamente, mas deveriam
estar registrados na Diretoria do Ensino Secundário até a criação dos cargos
na forma da lei. O quadro de pessoal administrativo era composto pelos
próprios servidores pertencentes ao quadro do município de Natal.
A função administrativa de Diretor do Ginásio Municipal de Natal
correspondia a um cargo de confiança, tendo, por isso, de ser indicado um
professor até o início da instalação do Ginásio. Foi necessário designar uma
Comissão com o objetivo de elaborar o Regimento Interno e organizar a
documentação necessária para o seu funcionamento. Para a construção do
Ginásio Municipal de Natal, foi destinada, por meio da Lei orçamentária de
1959, uma quantia de Cr$ 2.000,000,00 (dois milhões de cruzeiros) que, em
valores atualizados, corresponderiam a R$ 709.074,52 (setecentos e nove mil,
setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
No Ginásio Municipal de Natal havia aulas destinadas ao Curso
Ginasial. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, realizava as
formações para os professores leigos, capacitando-os por meio do Curso

Intensivo para o Magistério Primário Municipal, conforme o artigo publicado
no Jornal Folha da Tarde, em 13.02.1961(Figura 8).

Figura 8 | Artigo do Jornal Folha da Tarde, 1961

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

De acordo com o texto do artigo, o Ginásio Municipal de Natal
estava localizado na Avenida Rio Branco, 503, Centro. No seu auditório,
ocorria o Curso Intensivo para o Magistério Primário Municipal, cuja
organização era de competência da Secretaria Municipal de Educação; o
curso tinha como finalidade melhorar o índice técnico das professoras
primárias, consequentemente, contribuindo para a melhoria da sua prática
em sala de aula ao ensinar as crianças nas Escolinhas.
Assim, podemos inferir que os primeiros procedimentos legais que
regulamentaram e implantaram as políticas de educação popular no
município de Natal, envolvia a população e as instituições com a criação
das

Escolinhas.

Esse

processo

se

materializou,

legalmente,

com

a

regulamentação do ensino público municipal com a Lei nº 648, em 9 de

janeiro de 1957, que Cria a Diretoria de Ensino Municipal e dá outras
providências e a Lei nº 835, de 18 de agosto de 1958, que Cria o Ginásio
Municipal de Natal e dá outras providências. Essas leis garantiram o
surgimento de uma rede de educação municipal orientada pela gratuidade
do ensino público, direcionada, principalmente, para a periferia suburbana
da cidade, onde as aulas de alfabetização eram ministradas nas Escolinhas,
ou seja, nos lugares cedidos pela população de Natal no combate ao
analfabetismo.

6 Navegando
Conforme os antigos navegadores, navegar é preciso. A precisão,
neste capítulo, dilui-se no exercício de análise das políticas de educação
popular realizadas em Natal e, nesse sentido, nós “navegamos” narrando e
desvelando o contexto político educacional e a identidade da população
de Natal, fundamentada no princípio dialógico entre o poder público –
Prefeitura Municipal de Natal e a Secretaria Municipal de Educação – e a
população. Esse contexto político educacional fez de Natal uma cidade
educadora.

6.1 Uma cidade dialógica: as vozes dos Comitês Nacionalistas
Em 1959, quando Djalma Maranhão renunciou ao cargo – por
indicação – de Prefeito de Natal para concorrer, a primeira eleição direta,
para Prefeito da cidade, rompeu politicamente com o Governador Dinarte
de Medeiros Mariz, tendo como motivo a falta de apoio à sua candidatura.
Tal rompimento, entretanto, possibilitou o fortalecimento de um
político que, à época, estava em ascensão Aluízio Alves (1921 – 2006), dado
o apoio que lhe foi concedido por Djalma Maranhão para se candidatar ao
Governo do Rio Grande do Norte. Aluízio Alves era natural de Angicos, Rio
Grande do Norte, jornalista e advogado com Bacharelado em Ciências
Jurídicas

e

Sociais

pela

Faculdade

de

Direito

de

Maceió,

com

especialização em Serviço Social. Tinha vocação política, sendo eleito
deputado federal em 1945 e participou da Assembleia Nacional Constituinte
que promulgaria a nova Constituição em 18 de setembro de 1946. Assim,
Aluízio Alves e Djalma Maranhão apoiavam-se para os cargos executivos do
Governo do Estado do Rio Grande do Norte e de sua capital. Além das
eleições para Prefeito e Governador, também se encontrava em curso a
eleição para Presidente da República Federativa do Brasil.
O momento político em Natal estava definido com relação aos
principais líderes políticos: o Governador Dinarte de Medeiros Mariz
expressava os interesses da oligarquia; Aluízio Alves visava à industrialização

e com propostas de “progresso” e de modernização administrativa e
industrial para o Estado do Rio Grande do Norte e Djalma Maranhão,
nacionalista de esquerda, lutava contra o imperialismo e contava com forte
aceitação

da

população

desfavorecida

socioeconomicamente

(GERMANO,1989).
No ano de 1960, a campanha política estava nas ruas de uma
cidade ainda provinciana, mas caracterizada pela intensa participação
popular. Nutrida por sentimentos radicais de amor e ódio à política, o
processo chegava a fragmentar famílias, cujos membros, divididos entre os
então principais partidos políticos, brigavam entre si, quando assumiam o
partido verde (Aluízio Alves), vermelho (Dinarte Mariz) ou azul (Djalma
Maranhão).
A campanha de Djalma Maranhão para prefeito em 1960 dispunha
de poucos recursos financeiros, o que impunha que se recorresse à
criatividade para gerar formas de conduta que permitissem o andamento
dos serviços, de modo a manter a campanha. Foi, portanto, pela
combinação de uma ideologia transformadora, movida pela necessidade
financeira, que seu partido assumiu, como estratégia de campanha, realizar
uma grande mobilização popular, sob o formato de Comandos Populares,
esse era um movimento político realizado nos bairros e principalmente junto
às lideranças sindicais, sinalizando com um governo voltado para as
aspirações dos carentes. (MACHADO,1998).
Os
intelectuais,

Comandos
líderes

Populares

de

contavam

sindicatos,

da

com

a

população

participação
dos

bairros

de
mais

necessitados, de políticos e estudantes, com o objetivo de organizar a
campanha política. Uma de suas primeiras ações de mobilização foi a
criação dos Acampamentos Nacionalistas.

Esses acampamentos eram

estruturados, por meio de barracas cobertas de lona e localizados nas
proximidades dos mercados e das feiras, lugares de grande circulação da
população de Natal. Nas barracas, realizava-se a atividade de alistamento
eleitoral e solicitavam-se contribuições financeiras destinadas às atividades

políticas da campanha. Naquele momento histórico, o partido de Djalma
Maranhão adotava o slogan Campanha do Tostão contra o Milhão
(GERMANO, 1989).
A esquerda nacionalista coordenava a campanha de Djalma
Maranhão e, ao mesmo tempo, adquiria recursos com a venda de rifas e de
doações voluntárias. Uma das grandes ações durante o processo eleitoral do
grupo de Djalma Maranhão, foi a fundação, nos bairros de periferia, dos
Comitês Nacionalistas, definido por Góes (1980, p. 21), como [...] “núcleos
primários de organização popular em torno de algumas bandeiras políticas”.
O primeiro Comitê Nacionalista foi criado no dia 27 de abril de 1960, no
bairro das Rocas, constituído por uma diretoria representada por treze
pessoas, na sua maioria era de funcionários públicos. O Comitê Nacionalista
tinha um número ilimitado de componentes (GÓES, 1980) e caracterizavamse, em essência, por ser liderado por um intelectual, ou por uma pessoa mais
esclarecida que morava no bairro; tinha como objetivo discutir por meio de
reuniões, em qualquer casa, os principais problemas sociais e políticos, nos
âmbitos internacional, nacional e local.
Nas reuniões dos Comitês Nacionalistas, dentre os assuntos mais
significativos, eram discutidos o latifúndio, a dependência econômica, a
educação, a oligarquia, o colonialismo cultural, todos os temas vinculados à
realidade de Natal, ou seja, a falta de água, de escolas, de hospitais, de
emprego e de transporte. Essas discussões definiam as propostas políticas de
Djalma Maranhão, como candidato à Prefeitura de Natal.
Consideramos importante registrar que as ideias provenientes da
ideologia nacionalista baseadas nos registros do manifesto do Comitê
Estudantil

Nacionalista

se

caracterizavam

pelos

seguintes

princípios:

despertar a consciência nacional para defender as ameaças de nações
economicamente fortes e poderosas; mobilizar forças para exercer uma
ação política nacionalista; defender os interesses nacionais; ser contra a
escravização da nossa economia ao imperialismo absorvente das nações
capitalistas; combater o imperialismo dos Estados Unidos; reconhecer a

existência de uma relação de dominação entre nações em que uma
absorve a riqueza das outras; condenar as remessas de lucros para o exterior,
que favoreciam o subdesenvolvimento do país e a exploração do povo e
romper com os laços de dominação, por meio de um processo de libertação
(GERMANO, 1989).
Após as discussões nos Comitês Nacionalistas, as ideias eram
transformadas em propostas e reivindicações, sendo encaminhadas para
aprovação nas Convenções de Bairros; uma vez organizadas setorialmente –
já como proposta – passava a compor o programa político-administrativo do
futuro prefeito de Natal. Assim, foi realizada a I Convenção Nacionalista do
Rio Grande do Norte nos dias 6 e 7 de setembro de 1960, com a
participação de delegados do interior do Estado, conforme mostra a
publicação do Jornal Folha da Tarde em 6 setembro de 1960. (Figura 9).

Figura 9| I Convenção Nacionalista do Rio Grande do Norte

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Norte

O Edital de Convocação apresentado na Figura 9, convidava todos
os nacionalistas do Estado para o encontro preparatório da Primeira
Convenção Nacionalista a se realizar no Rio de Janeiro, nos dias 9, 10 e 11 de
setembro de 1960. A Convenção Estadual ora convocada foi realizada em
Natal, na Sede do Alecrim Clube. Os assuntos – de interesse de todos – eram
abordados,

amplamente,

por

contemplar

os

temas:

a)

a

Primeira

Convenção Nacionalista; b) problemas municipais; c) problemas estaduais;
d) problemas nacionais entre outros temas. A educação e a cultura eram
discutidas, tendo como eixo a Lei nº 4.024, que estava em processo de
votação e aprovação, sendo sancionada em 20 de dezembro de 1961, que
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa foi a primeira Lei
Nacional da educação no país, provocando debates nas escolas,
universidades e conferências públicas. Em Natal, fazia parte das discussões
as reivindicações populares e os temas relacionados à administração
estadual e municipal.
As eleições aconteceram no dia 3 de outubro de 1960; a apuração
dos votos revelou os seguintes resultados finais em Natal: a) Presidente da
República – Lott – eleito com 23.372 votos; b) Vice-presidente – Jango – com
um total de 19.893 votos; c) Governador do Estado – Aluízio Alves – eleito
com 24.197 votos; d) Vice-Governador – Walfredo Gurgel – eleito com um
quantitativo de 23.645 votos; e) Prefeito de Natal – Djalma Maranhão – eleito
com 21.942 votos; f) Vice-Prefeito – Luís Gonzaga – 13.936 (GÓES, 1980).
Os

resultados

referentes

à

capital

potiguar

expressaram

um

movimento político em que se buscava implicar a participação ativa da
população, mobilizando-se e voluntariamente os moradores contribuíam
com doações financeiras para a campanha. Esse processo promovia a
construção de uma cultura de organização da população principalmente
nos bairros menos favorecidos socioeconomicamente. O resultado tendia a
extrapolar o momento da eleição e determinava a gestão do Prefeito eleito,
pois a campanha foi utilizada para educar as pessoas e ensinar a votar, para

mostrar que sua organização podia propor as ações de governo para os
eleitos.
A campanha de Djalma Maranhão surgiu devido à mobilização
popular, com as propostas provenientes dos Comitês Nacionalistas tendo
sido amplamente debatidas nos comícios e aprovadas nas Convenções de
Bairros e sendo corroborada com a sua vitória na eleição. Em 5 de novembro
de 1960, Djalma Maranhão toma posse como primeiro prefeito eleito de
Natal; a vitória foi proveniente da mobilização dos Comitês Nacionalistas,
visto que o seu partido político – Partido Trabalhista Nacional (PTN) – não era
forte politicamente e não tinha uma base sólida que pudesse dar a sua
vitória nas eleições de Natal. (GERMANO, 1989).
A posse foi caracterizada como um grande evento popular,
contando com blocos carnavalescos, conjuntos de danças folclóricas, os
membros dos Comitês Nacionalistas e os líderes políticos locais. O resultado
das eleições para o Governo do Estado e para a Prefeitura de Natal
representava

o

desejo

da

população

por

mudanças

sociais

e

a

reivindicação de escola para todos, devido ao alto índice de analfabetismo.

6.2 A legislação que criou a Secretaria Municipal de Educação
Com Djalma Maranhão afastado da prefeitura, a partir de 13 de
agosto de 1959, para concorrer às eleições em um cargo executivo, assumiu
a Prefeitura de Natal o vereador e Presidente da Câmara Municipal de
Natal, José Pinto Freire, da União Democrática Nacional (UDN), partido ao
qual Dinarte de Medeiros Mariz era filiado.
O novo prefeito da cidade herdou a política educacional do Prefeito
que o antecedeu. Tratava-se de um movimento de regulamentação das
políticas municipais, que vinha sendo definido desde o ano de 1957, quando
foram sancionadas as leis relacionadas com a área da educação, dentre
cujas providências criava a Diretoria de Ensino Municipal, viabilizando a
existência de duas instituições educativas que geraram a rede de ensino
municipal: as Escolinhas e o Ginásio Municipal de Natal, conforme foi

apresentado em capítulos anteriores. Tais instituições contribuíram para criar
o Órgão Técnico Central que iria gerir, estruturar e organizar a educação
pública municipal na cidade de Natal: a Secretaria Municipal de Educação.
Em 19 de dezembro de 1959, ainda ocupando o cargo na Prefeitura
Municipal de Natal, o Prefeito José Pinto Freire legaliza oficialmente o Órgão
Técnico Central para supervisionar os assuntos educacionais e culturais do
município de Natal, por meio da Lei nº 988/59, que Reorganiza os serviços
administrativos da Prefeitura Municipal de Natal e dá outras providências.
Essa Lei, conforme o artigo 1°, 5°, 13 e 33, assim, determina:
Art. 1°. Os serviços administrativos da Prefeitura Municipal de
Natal passam a funcionar com a seguinte organização:
I – Gabinete do Prefeito
II – Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos
III – Secretaria de Finanças
IV – Secretaria de Viação e Obras
V – Secretaria de Educação e Cultura
Art. 5°. Diretamente subordinada ao Prefeito Municipal fica
criada a Secretaria de Educação e Cultura, à qual compete a
supervisão de todos os assuntos educacionais e culturais do
Município e será composta dos seguintes órgãos:
I – Gabinete do Secretário
II – Diretoria do Expediente
III – Diretoria do Ensino Municipal, à qual estão subordinados:
a) Ginásio Municipal de Natal
b) Escola Técnica de Comércio Municipal
c) Escolas Primárias Municipais
IV – Diretoria de Documentação e Cultura constituída de:
a) Biblioteca Municipal
b) Museu de Arte Popular
c) Discoteca Municipal.
Art. 13°. A Diretoria de Documentação e Cultura e a Diretoria
do Ensino Municipal, atualmente subordinada à Secretaria de
Negócios Internos e Jurídicos, ficam transferidas para a
Secretaria de Educação e Cultura, ora criada nesta Lei.
Art. 33°. Ficam criados na Diretoria do Ensino da Secretaria de
Educação e Cultura 2 (DOIS) Cargos de Inspetores de Ensino,
Padrão “S”, isolados, de provimento efetivo, ficando extinto o
atual cargo de Inspetor de Ensino em Comissão, “S”. (LEI Nº
988, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1959).

A Lei no art. 1º e inciso V cria a Secretaria de Educação e Cultura –
denominação na época – da cidade de Natal. O prédio da Secretaria
criada, segundo Góes (1980), localizava-se na Avenida Duque de Caxias,
190, no bairro da Ribeira. (Figura 10).

Figura 10|Secretaria Municipal de Educação – 1960

Fonte| <https://www.facebook.com/NatalComoTeAmo?fref=ts>

Esta Figura 10 apresenta o prédio onde foi instalada a Secretaria de
Educação e Cultura na década de 1960, oficialmente designada por Lei
enquanto Órgão Técnico Central, para supervisionar todos os assuntos
educacionais e culturais do Município de Natal e das instituições escolares.
Esse prédio era o palacete onde morava o Doutor Januário Cicco
(1881 – 1952). Ele é natural de São José de Mipibu, onde concluiu os estudos
em Natal, no Colégio Atheneu Norte-rio-grandense, logo depois estudou na
Faculdade de Medicina da Bahia, onde se graduou. Retornou para Natal
em 1906, instalando um consultório na casa de seus pais. Administrou o
Hospital de Caridade Juvino Barreto e foi o idealizador do primeiro banco de
sangue de Natal. Escreveu importantes obras científicas e literárias, entre

elas: O destino dos cadáveres perante a higiene e a medicina legal (1906);
Como se higienizaria Natal (1920); Memórias de um médico de Província
(1928) e Eutanásia (1937).
O prédio, data do ano de 1908 e foi construído por João Alfredo,
servindo de consultório e de residência do renomado médico. A fachada
tem estilo neoclássico, com colunas, detalhes de frisos, simetria nas janelas e
arcos plenos nas portas. A Diretoria de Documentação e Cultura (DDC)
ocupava poucas dependências da casa; já o Museu de Arte Popular
Câmara Cascudo ocupava o andar térreo, ao lado de outros serviços como
a Hemeroteca e a Seção de Documentação Fotográfica. (GÓES, 1980). Hoje
funciona, no prédio, um Albergue, que está à venda.
Conforme já exposto nos capítulos anteriores deste trabalho, a
Secretaria de Educação e Cultura foi criada num contexto marcado pelo
alto índice de analfabetismo, poucas escolas para crianças em idade
escolar e com muitos adultos analfabetos, além de um significativo déficit de
professores

diplomados

para

atender

a

uma

expressiva

demanda

educacional da população. No curso da pesquisa, percebemos que a Lei nº
988/59, que Reorganiza os serviços administrativos da Prefeitura Municipal de
Natal e dá outras providências, implicava um avanço em relação à
legislação anterior, a Lei nº 648, em 9 de janeiro de 1957, que Cria a Diretoria
de Ensino Municipal e dá outras providências; pois conforme essa lei, na
estrutura da Prefeitura Municipal de Natal, todas as ações da educação
municipal deveriam ser gerenciadas pela Diretoria de Ensino Municipal que
estava subordinada à Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos. Assim, a
cidade de Natal, ganha com a criação do Órgão Técnico Central, um
órgão para gerir, estruturar, organizar e operar as demandas educacionais,
passando a ser diretamente subordinada à Prefeitura Municipal de Natal.
Além de um orçamento próprio e certa autonomia a Secretaria de
Educação e Cultura criada trazia, em sua estrutura organizacional, o
Gabinete do Secretário, a Diretoria do Expediente, a Diretoria do Ensino
Municipal e a Diretoria de Documentação e Cultura (DDC), assim

fortalecendo-se como um Órgão Técnico Central para supervisionar as
ações da educação e cultura, agregando outros órgãos para desenvolver
as práticas pedagógicas e culturais em Natal. Foi com essa ação legal que
se formalizou a Secretaria de Educação e Cultura – daqui por diante
Secretaria Municipal de Educação –, constituindo-se em órgão gestor do
ensino público municipal, tendo como seu primeiro titular o Professor
Ascendino Henrique de Almeida Júnior. (Figura 11).

Figura 11| Ascendino Henrique de Almeida Júnior

Fonte| Acervo da Secretaria Municipal de
Educação

Ascendino Henrique de Almeida Júnior (1915-1989), nasceu em
Catolé do Rocha, (Paraíba). Foi professor de língua portuguesa e se formou
em Odontologia, mas clinicou pouco por se dedicar ao magistério. Ensinou
no Colégio Estadual do Atheneu Norte-Riograndense, Escola Doméstica de
Natal, Ginásio São Luís e Centro de Instrução Almirante Tamandaré, todas
localizadas nesta cidade. Fundou a cadeira de Patologia na Faculdade de
Odontologia do Rio Grande do Norte, tornando-se, depois, professor titular
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi membro da Academia

Norte-rio-grandense de Letras e da Academia Norte-rio-grandense de Trovas,
chegando a publicar os livros Gramática para o vestibular; Gramática para
o Primário e o Livro de Contos Pensamentos em Férias (COSTA, 2008). Eis assim
o nosso primeiro Secretário Municipal de Educação: um homem de outro
Estado, odontólogo por formação, mas que contribuiu com o processo de
educação municipal de Natal.
Escrever sobre as políticas de educação popular do município de
Natal, nos anos de 1957 a 1964, significa compreender o contexto da
realidade em que as instituições educativas se inserem, aproximando-se do
cotidiano da população e da cidade para que se torne possível uma
(re)escrita da sua história.

6.3 Dos primeiros movimentos da Educação Popular
Djalma Maranhão, assumiu o governo municipal de Natal – em seu
segundo mandato – para organizar, entre outros aspectos, a Educação
Municipal. Dessa feita, criou o Grupo de Trabalho de Educação Popular,
vinculando-o à Secretaria Municipal de Educação. O grupo era composto
por Moacyr de Góes, os professores Severino Fernandes de Oliveira, Elza
Brilhante, Izabel Alves da Rocha, os estudantes Alberto Pinheiro de Medeiros,
Edízio Pereira e Ives Bezerra. O Grupo criado tinha como objetivo estudar a
erradicação do analfabetismo e dialogar com a sociedade civil, os
professores, os estudantes e os membros dos Comitês Nacionalistas que
continuavam em atividade depois das eleições. (GÓES, 1980).
Conforme apresentado anteriormente, a Secretaria Municipal de
Educação foi legalmente instituída pela Lei nº 988/59, que Reorganiza os
serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Natal e dá outras
providências. Essa lei foi alterada pelo Prefeito Djalma Maranhão, em sua
segunda administração, que mudou de nomenclatura, passando a ser
Secretaria de Educação, Cultura e Saúde, como também designou para
assumir como Secretário de Educação o professor Moacyr de Góes, que foi
incumbido da missão de coordenar e viabilizar o programa de governo do

então Prefeito, dando início a um movimento de educação popular em
Natal, cuja meta era erradicar o analfabetismo. A Figura 12 apresenta uma
foto atualizada do Secretário Municipal de Educação de Natal no ano de
1960. (Figura 12).

Figura 12 |Secretário de Educação Prof. Moacyr de Góes

Fonte|<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/moacyrdegoes/index.htm>

O Professor Dr. Moacyr de Góes (1930 – 2009) dedicou sua vida à
educação e sempre lutou por justiça social. Bacharel em Direito, foi Chefe
de Gabinete no governo de Djalma Maranhão entre os anos de 1956 e 1959,
sendo Secretário de Educação de Natal em duas gestões: no governo de
Djalma Maranhão entre os anos de 1960 e 1964 e na gestão de Wilma de
Faria, no ano de 1989. Em sua primeira gestão, ficou conhecido por haver
lançado e implementado a Campanha De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler, fazendo surgir uma nova rede escolar; igualmente, incentivou
e organizou uma política de cultura popular na cidade de Natal, fazendo a
história da educação popular no Rio Grande do Norte e no Brasil. Escreveu
vários livros, dentre os quais se inserem O Golpe na Educação (1990) e Sem
Paisagem – Memórias da Prisão (1992) (COSTA, 2008).

Em estudo realizado durante o período quando estava no exílio, e,
posteriormente, publicado e organizado por Góes (2000), assim se reporta
Djalma Maranhão aos serviços da Secretaria Municipal de Educação:
Duas grandes coordenadas orientaram e pautaram os serviços
da Secretaria de Educação:
1. A educação democraticamente aberta a todos, fiel à
problemática brasileira, comprometida com a emancipação
do país e do povo, financiada por dinheiro brasileiro;
2. A promoção da Democratização da Cultura. (GÓES, 2000,
p. 90-91 grifo do autor).

Criada pela Lei nº 988/59, que Reorganiza os serviços administrativos
da Prefeitura Municipal de Natal e dá outras providências e diretamente
subordinada à Prefeitura Municipal de Natal, a Secretaria Municipal de
Educação estava comprometida com uma educação fundamentada nos
princípios da educação popular, associada aos valores de desalienação e
de libertação do povo, integrando crianças, jovens e adultos a sua
comunidade, com a garantia de acesso para todos os que quisessem
frequentar a escola e de sentir e viver a cultura de seu povo na promoção
da Democratização da Cultura. Ela também estava comprometida com a
emancipação do país e deveria ser financiada com recursos do Brasil. Tais
compromissos expressavam a completa identificação com uma educação
popular para todos.
Mas, se essa era a intenção, será que a Prefeitura Municipal de Natal
tinha estrutura suficiente para implementar as políticas de educação para
toda a população de analfabetos de Natal? Na busca por respostas,
identificamos que a política dos Comitês Nacionalistas priorizava as políticas
de educação sugerindo propostas e projetos de assistência à população
socioeconomicamente menos favorecida para o Executivo Municipal.
O prefeito Djalma Maranhão compreendia que as respostas às
demandas dependiam de uma equipe comprometida com o programa
apresentado na campanha eleitoral. Assim, ele designou os seguintes
titulares para compor a nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal

de Educação: a) Diretoria do Ensino: Omar Fernandes Pimenta; b) Diretoria
de Documentação e Cultura: Zila Mamede (até julho de 1961) e Mailde
Ferreira Pinto Galvão; c) Diretoria de Saúde: Heriberto Bezerra; d) Diretoria do
Expediente: Hermógenes de Medeiros Filho (GÓES, 1980).
Como prática educativa e cultural das políticas municipais de
educação popular realizada pela Prefeitura Municipal de Natal, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, no ano de 1961, e sob a coordenação
do Secretário de Educação Moacyr de Góes e do Diretor do Ensino Omar
Fernandes Pimenta, foi realizado o I Seminário de Estudos dos Problemas de
Educação e Cultura do Município de Natal, planejado e organizado pelos
funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Esse I Seminário procurou
mostrar que Natal tinha um movimento próprio, um processo político
educacional e cultural que não dependia de outros centros urbanos, como
Recife, mas buscava suas definições com a participação da sua população,
construindo uma cidade educadora e com a participação de todos.
Fazia parte da programação do I Seminário de Estudos dos Problemas
de Educação e Cultura do Município de Natal um ciclo de conferências
abordando temas relacionados à realidade de Natal no ensino e na cultura.
Segundo Góes (1980):
O Seminário procurou fazer um levantamento da realidade
educacional e cultural da cidade. Sua proposta era a de uma
ampla pesquisa e questionamento, dividida em diversos
planos, entregues a especialistas em cada assunto. (GÓES,
1980, p.92).

É importante reafirmar que a política educacional, desenvolvida pela
Prefeitura Municipal de Natal por meio da Secretaria Municipal de
Educação, era estruturante e dialógica, identificando as demandas
necessárias e estratégias para a condução do processo educacional na
cidade de Natal mediante a educação popular para todos.

Ao tomar

conhecimento da existência do I Seminário procuramos dados que
pudessem nos aproximar desse momento histórico da educação de Natal.

Encontramos referências a esse I Seminário na reportagem publicada no
Jornal Folha da Tarde em 23 de fevereiro de 1961. (Figura 13).

Figura 13| Reportagem sobre o I Seminário

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

No texto da reportagem, identificamos que o I Seminário foi
promovido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do seu titular
Professor Moacyr de Góes e teve início no dia 6 de março de 1961. Foi
realizado em quatro semanas nos seguintes locais: Ginásio Municipal, Escola
Normal, Faculdade de Filosofia e Escola Doméstica. Sua programação
constava de um ciclo de conferências a cargo de professores potiguares
conhecedores dos problemas educacionais da região. Assim, considerar a
educação como prioridade de governo para erradicar o analfabetismo
oferecendo uma educação para todos e atender às reivindicações da
população era o grande desafio para os educadores concebedores que
faziam parte da Secretaria Municipal de Educação no segundo mandato do

governo de Djalma Maranhão; nessa perspectiva, já não bastavam as
Escolinhas porque elas não atingiam as áreas mais afastadas e menos
favorecidas socioeconomicamente.
O governo popular precisava ser para todos, e, sendo assim, estava
lançado o desafio à administração do Prefeito Djalma Maranhão: alfabetizar
e escolarizar as crianças, jovens e adultos, da cidade de Natal e
oportunizando o acesso à educação para todos.

6.4 Acampamentos Escolares: uma estratégia da população e da Secretaria
Municipal de Educação para alfabetizar
Com o alto índice de analfabetismo e a falta de recursos para
construir escolas públicas municipais para crianças, jovens e adultos, o
Secretário de Educação Professor Moacyr de Góes recorre aos membros do
Comitê Nacionalista do bairro das Rocas, para realizar um fórum político que
possibilitasse discutir e viabilizar propostas que solucionassem o problema
gerado por dois fatores: por um lado, o alto índice de analfabetos; por outro,
a falta de recursos da Secretaria Municipal de Educação para construir
escolas.
Essa equação não teria solução no contexto de uma lógica
antidialógica; mas, como em Natal, naquele momento histórico, a cidade
vivenciava um processo no qual todos se empenhavam em resolver seus
problemas dialogando, criando soluções e se dispondo a resolvê-los junto à
Prefeitura Municipal de Natal e à Secretaria Municipal de Educação, foi
possível encontrar uma estratégia que, mesmo sem muitos recursos, permitiu
a ampliação da política educacional, construindo-se uma parceria entre a
população organizada, a Prefeitura Municipal de Natal e a Secretaria
Municipal de Educação.
Foi em meio a esse processo político transformador de uma
consciência transitivo-ingênua que se traduzia na atitude passiva de
aceitação da realidade, para a consciência transitivo-crítica que, segundo
Góes (1980) – na sala do Grupo Escolar do professor Acrísio Freire, no início de

fevereiro de 1961 – aconteceu uma reunião que contou com a participação
de um contingente populacional constituído de quarenta a cinquenta
pessoas, dentre os quais um participante sugeriu que se construíssem
Acampamentos de palha de coqueiro, devido à falta de recursos financeiros
na Prefeitura para construir escolas de alvenaria. Entretanto, pesquisando
sobre a construção dos barracões, identificou-se que as pessoas reunidas
resistiam à ideia porque era preciso fazer o teto de palha de coqueiro. Para
construir essa cobertura, era necessário ter conhecimento da técnica da
virada da palha para organizar corretamente a corrida da água das chuvas,
técnica essa não dominada pelos operários da prefeitura. Segundo Góes,
esse problema foi enfrentado sugerindo-se que se realizasse uma parceria
entre os operários da Prefeitura e os pescadores da praia de Areia Preta,
Mãe Luiza e Canto do Mangue. Como os pescadores dominavam a arte de
virar a palha, eles ensinariam aos funcionários da prefeitura (SOARES;
FÁVERO, 2009).
Após longa discussão, sobre como seria a estrutura dessa construção
– notadamente em relação à construção das escolas – foi votada e
aprovada por todos os membros do Comitê Nacionalista das Rocas a
ampliação das Escolinhas – que não deixariam de existir – além da
construção dos Acampamentos Escolares em forma de galpão coberto com
palha de coqueiro.
Essa sugestão teve o apoio do Prefeito Djalma Maranhão e, no dia 23
de fevereiro de 1961, foi lançada, oficialmente, a Campanha de
Erradicação do Analfabetismo. Devido à reportagem do jornalista Expedito
Silva sobre o programa de educação popular que se iniciava em Natal,
afirmando que “de pé no chão também se aprende a ler” – sugerindo que
todos teriam acesso à escola sem a obrigatoriedade de fardamento – a
campanha passou a denominar-se De Pé no Chão Também se Aprende a
Ler (SOARES; FÁVERO, 2009). Na Figura 14 apresentamos o símbolo da
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler.

Figura 14| Símbolo da Campanha

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Conforme mostra a Figura 14 que apresenta a pintura de “dois pés”,
estes pintados pelo artista plástico Newton Navarro, se constitui no símbolo
de divulgação da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. A
Figura 15 apresenta a reportagem publicada no dia da deflagração da
Campanha, com o objetivo de abrir a rede de escolas em Natal para
oferecer uma educação popular à cidade.

Figura 15|Reportagem sobre a Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

Em destaque, a reportagem que trata do processo da deflagração
da Campanha na Figura 16.

Figura 16|Reportagem sobre a Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Norte

De acordo com a reportagem, a Campanha de Erradicação do
Analfabetismo, lançada pelo Prefeito Djalma Maranhão, objetivava a
criação da rede de escolas em Natal para oferecer a educação popular da
Cidade com a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler.
Deflagrada no bairro das Rocas, como sendo o primeiro bairro a ser
contemplado

pelo

plano

elaborado

pela

Secretaria

Municipal

de

Educação. Participava como “integrantes do comando” o Secretário de
Educação professor Moacyr de Góes e os integrantes do Grupo de Trabalho
de Educação popular.
A fonte documental da Figura 17 apresenta o Acampamento Escolar
no bairro das Rocas, onde ocorriam as aulas das escolas públicas municipais
de Natal, destinadas a crianças, jovens e adultos. Elas aconteciam nos turno
matutino e vespertino para crianças em idade escolar (ensino primário) e, à

noite,

para

os

jovens

e

adultos.

Cumpre-nos

registrar

que

nos,

Acampamentos Escolares, considerado o lugar educativo mais significante,
dentre muitos outros, foi realizada a educação popular para todos,
contribuindo para a existência de uma cidade educadora.

Figura 17| Acampamento Escolar/Rocas

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

O Acampamento Escolar, iluminado com lâmpadas a álcool (GÓES,
1980), era constituído por quatro galpões de 30m x 8m, em forma retangular
e um pavilhão circular destinado à realização das festas culturais do bairro;
as reuniões do Círculo de Pais e Professores; as aulas de recreação infantil;
apresentações de teatro e autos folclóricos, em uma permanente
revitalização da cultura popular (GÓES, 1980).
A Figura 18 apresenta o Acampamento Escolar no bairro das Rocas.
(Figura 17).

Figura 18| Acampamento Escolar/Rocas

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Esta Figura 18 permite ver que o Acampamento Escolar tinha uma
estrutura de escola construída com palha de coqueiro em chão de barro
batido, com duas quedas d’água, lembrando a moradia de pescadores. A
equipe que assegurava a operacionalização de um Acampamento Escolar
era integrada por um diretor, regentes de classe ou monitoras, essas
chamadas de professorinhas, e as recreadoras.
A construção de um galpão representava um ganho político e
educacional para a cidade e, ao mesmo tempo, baixo custo para a
Secretaria Municipal de Educação. Para construir um galpão, eram
necessários os seguintes itens: 2.000 (duas mil) palhas de coqueiro, 20 (vinte)
quilos de prego, madeira, piso de barro batido e mão de obra de

construção. Esses preços correspondem aos custos vigentes no ano de 1962.
Eles totalizavam Cr$ 95.00,00 (noventa e cinco mil cruzeiros), que,
atualizando para nossa moeda, corresponderia a R$ 10.232,76 (dez mil,
duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). Um galpão tinha
quatro salas de aula e o preço da construção de uma sala era de CR$
23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta cruzeiros). Esse valor na
moeda atual corresponde a R$ 2.558,19 (dois mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e dezenove centavos) (SOARES; FÁVERO, 2009).
As salas não tinham paredes nem muros, não enclausuravam as
crianças dentro de si; ao contrário, as salas não perdiam sua conectividade
com o vento, nem com a vida, conforme pode se observar na Figura 19, em
que a professora em uma aula de recreação conversa com sua turma que
estava organizada em um círculo. (Figura 19).

Figura 19| Aula de Recreação no Acampamento Escolar

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Reafirmamos que a Figura 19 carrega consigo os princípios
pedagógicos que orientavam a ação educativa nos fins dos anos de 1950 e
início de 1960, ou seja, uma educação centrada na criança, no cuidar, na
atividade espontânea e no respeito ao seu desenvolvimento. A recreação
infantil era realizada, regularmente, com as crianças e constava de danças,
cantigas de roda, pular corda, jogos, brincadeiras e folguedos populares.
Tais atividades recreativas contribuíam para diminuir a evasão escolar,
estimulando na criança o interesse pela escola, a valorização do seu
conhecimento, integrando escola e a criança na sua realidade (GERMANO,
1989).
Observando o perfil dos Acampamentos Escolares, percebemos que
sua forma referencia diretamente a proposta pedagógica, uma vez que –
ao contrário do que prevalecia onde eram realizadas as aulas, cujo formato
era retangular –, o Pavilhão de Recreação destinado às festas culturais
populares, às aulas de recreação infantil e às reuniões dos Círculos de Pais e
Professores eram circulares (Figura 20).

Figura 20| Pavilhão de Recreação

Fonte| Germano, (1989)

Pelo que conta na Figura 20, o Pavilhão de Recreação, utilizado pela
escola e comunidade, se apresentava como um lugar educativo em forma
de círculo. Essa forma geométrica não tem começo nem fim, nem se coloca
como maior e/ou menor; não hierarquiza, nem distingue; mas se apresenta
como um lugar educativo aberto para todos os que tinham o interesse em
participar

das

atividades

desenvolvidas,

e,

nessa

perspectiva,

se

diferenciava da estrutura retangular em que eram realizadas as aulas. Talvez
essa arquitetura merecesse uma pesquisa específica, fica, apenas, o registro
da diferença geométrica entre os lugares destinados à aula e ao uso da
escola e da comunidade. O que o estudo aqui empreendido considera é
que esse Pavilhão de Recreação se constituía em um lugar educativo, onde
a educação popular para todos era realizada, no qual a comunidade local
e a população de uma cidade, aqui definida como educadora,
apresentava por meio da cultura popular os seus grupos de danças,
apresentações folclóricas e de teatro.
A fotografia é um documento histórico importante, porque a foto é
um “rapto” do instante de vida e a imagem congelada nos aproxima do
instante que o olhar do fotógrafo captou. Mas, além das figuras, existem
outras fontes que nos permitem uma aproximação e compreensão mais
rigorosa das estratégias que a população e a Prefeitura Municipal de Natal
utilizaram para realizar as ações de sua política educacional para alfabetizar
uma cidade, com poucos recursos financeiros.
Alguns elementos sobre a prática pedagógica desenvolvida no
Acampamento Escolar foram disponibilizados pela professora Hortência
Maria Freire da Costa Advíncula, por ocasião de sua narrativa. Ela trabalhou
no Acampamento Escolar de Nova Descoberta quando tinha quinze anos
de idade e atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Educação de
Natal. A esse propósito, a professora narrou:
A minha primeira experiência na educação foi como
alfabetizadora da Campanha De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler, então, como funcionava o espaço físico? Era
uns acampamentos feito de madeira cobertos de palha de
coqueiro, um quadro de giz, quadro negro na época, os

bancos e as crianças não possuíam farda, não possuíam livros;
o método era como a partir da palavra, eu ainda me recordo,
casa então se dividia as sílabas, as que eram chamadas as
famílias, que são chamadas de família, tijolo porque a gente
trabalhou muito com o vocabulário usado pelo aluno e não o
vocabulário desconhecido então tijolo – ta te ti to tu e com a
continuação do conhecimento de outras palavras, eles
formavam novas palavras, enriquecendo o vocabulário. O
Acampamento Escolar de Nova Descoberta funcionava onde
hoje funciona a Escola Municipal Ulisses de Góes, sendo que
na época, se a memória não me falha, era vizinho ou atrás de
um supermercado de Nova Descoberta, o diretor era seu
Peixoto e depois disso aí eu fui para o Centro Municipal. Ali eu
trabalhava alfabetizando, à noite, nós tínhamos Cursos de
Aperfeiçoamento já que nós não éramos formadas em
Magistério, então nós éramos treinadas para trabalhar com o
aluno, havia assim uma dedicação muito grande da equipe
[...]. (PROFESSORA HORTÊNCIA ADVÍNCULA, 2013).

A narrativa da professora Hortência Maria Freire da Costa Advíncula
descreve algo mais do que a estrutura física; ela nos revela a existência de
um método de alfabetização cuja referência era o vocábulo utilizado pela
criança e não um vocabulário que lhe fosse estranho; assim ela explicita
como a construção da prática pedagógica se tecia no cotidiano,
fundamentada nas vivências e no conhecimento da criança mediante as
relações entre o ato de ensinar, o respeito às linguagens e suas experiências
adquiridas.

Ao recorrer à sua memória, Hortência Advíncula situa a

localização do Acampamento Escolar de Nova Descoberta, ao dizer que ele
“funcionava onde hoje funciona a Escola Municipal Ulisses de Góes”. A título
de observação, esse dado histórico não deixou de existir no ensino público
municipal, o que foi Acampamento Escolar, em 1961, continua existindo sob
a forma de Escola Municipal nos dias atuais.
Conforme o relato de Hortência Advíncula, a concepção de
educação estava inserida na valorização do saber das experiências vividas
pelas crianças; em seu conhecimento; suas necessidades e no respeito à
cultura local. Em consonância com Cortez (2005), a prática pedagógica da
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler não se restringiu ao

processo

de

alfabetização,

mas

tinha

também

o

propósito

de

conscientização política e cultural de seus educandos.
A Figura 21 mostra como as salas de aula eram organizadas nos
Acampamentos Escolares.
Figura 21| Sala de aula no Acampamento Escolar, 1961

Fonte| https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts

Figura 22| Crianças em Sala de aula

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Os galpões dos Acampamentos Escolares (Figura 21 e 22) destinados
às salas de aula do ensino municipal eram divididos internamente em quatro
partes, por meio de pranchas utilizadas como quadro de giz e quadro mural,
e não existiam paredes externas. Mas, mesmo não existindo algo que
separasse a comunidade da sala de aula, observamos que as carteiras
estão organizadas uma atrás da outra, o que nos fez pensar que, de certo
modo, alguns aspectos da escola tradicional estavam presentes nessa
experiência.
Outra estratégia identificada durante a pesquisa e que fazia parte da
busca pela construção de uma parceria entre Secretaria Municipal de
Educação e a população organizada de Natal, encontrava-se no que se
denominava Serviços de Atividade Complementar, eram os Círculos de Pais
e Professores. Esses Círculos se traduziam como uma atividade educativa de
permanente reflexão sobre os problemas da escola e da família,
constituindo-se,

assim, numa forma de

integrar,

cotidianamente,

os

Acampamentos Escolares e a comunidade na Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler e, consequentemente, a correção do programa
educacional da Secretaria Municipal de Educação. Era, portanto, nas
reuniões dos Círculos de Pais e Professores, que se apresentavam as
reivindicações da comunidade e dos Acampamentos Escolares e buscavam
as possíveis soluções dos problemas identificados.
Essas reuniões contavam com a participação do Prefeito, do
Secretário de Educação, do Diretor do Ensino, do Diretor do Acampamento
Escolar, das professoras, dos integrantes da Secretaria Municipal de
Educação, pedagogos e dos pais das crianças, aproximando aqueles que
mais de perto podiam influir na educação de crianças, jovens e adultos,
além de dialogar sobre as estratégias políticas a serem adotadas na cidade
de Natal.
Conforme aponta Góes (1980) sobre os Círculos de Pais e Professores
“[...] era trazer os pais para dentro da escola e, nesse espaço institucional,
discutir conjuntamente – família e pedagogos – a educação de crianças e

adolescentes” (GÓES, 1980, p. 107). Assim posto, a prática nos Círculos de
Pais e Professores levava ao conhecimento da escola e da família os
assuntos relacionados à melhoria da educação da criança e, ao mesmo
tempo, proporcionava as famílias mais conhecimentos sobre como educar
seus filhos.
A Figura 23 é um flagrante de uma reunião do Secretário de
Educação, na época Professor Moacyr de Góes, com a comunidade
escolar, no Pavilhão de Recreação, para discutir, com todos os presentes,
assuntos de interesse comum. Nesse momento, o Secretário dialogava com a
população de Natal, apresentava as propostas da Secretaria Municipal de
Educação e juntos definiam as políticas municipais a serem adotadas para a
cidade de Natal.

Figura 23| Reunião de Círculos de Pais e Professores

Legenda | À mesa: Secretário de Educação Moacyr de Góes, Diretor de Ensino,
Omar

Pimenta;

Diretora

Geral

do

CFP,

Margarida

de

Jesus

Cortez;

as

coordenadoras Clívia, Martha e Eulina
Fonte| GÓES (2000)

A Figura 23 revela uma prática de gestão popular dialógica,
organizadora, democrática, com autoridades e comunidade escolar e não

escolares sensíveis aos problemas educacionais. Uma prática com a
participação ativa da comunidade, uma escola aberta para todos, sem
distinguir nível social a que pertenciam às crianças, jovens e adultos,
possibilitando

a

reflexão

coletiva

sobre

os

problemas

cotidianos

apresentados na escola ou na comunidade.
Em abril de 1962, já havia cerca de catorze Círculos de Pais e
Professores, organizados pela Secretaria Municipal de Educação, nos
Acampamentos Escolares. Eram reuniões mensais onde a escola se fazia
presente por meio de todos os seus representantes, com a participação dos
pais nas discussões relacionadas à educação dos seus filhos, bem como dos
problemas da comunidade local. Nas reuniões se criavam grupos –
politicamente engajados – para viabilizar as soluções necessárias à
comunidade e à escola. Segundo Góes (1980):
Da resposta dos pais dos alunos – através de pesquisa ou dos
Círculos de Pais e Professores – dependia a confirmação ou a
correção do programa educacional do Município, após uma
discussão aberta. Estar atento a isso é a única forma de não
exercer um domínio sobre a comunidade, mas, pelo contrário,
fazer dela coautora da proposta cultural. (GÓES, 1980, p. 82).

Moacyr de Góes, Secretário de Educação da época, apresenta a
proposição a ser trilhada para se construir uma gestão dialógica e a
realização de uma educação popular para todos em Natal; nesse sentido
ele afirma ser o Programa Educacional do Município, objeto de ajuste da
comunidade: “Da resposta dos pais dos alunos – através de pesquisa ou dos
Círculos de Pais e Professores – dependia a confirmação ou a correção do
programa educacional do Município”. E indica o diálogo com um
procedimento para não se exercer um domínio sobre a comunidade.
Assim, de acordo com o texto, a prática dialógica adotada pela
Secretaria Municipal de Educação e que se inseria nas políticas de
educação

popular

para

todos,

possibilitava

aos

dois

segmentos

representativos – escola e família – a formação de um grupo politicamente
forte para atuar na comunidade local integrando a escola na meta de

combate ao analfabetismo e a solução dos problemas apresentados na
escola e na comunidade local. Isso era viabilizado por meio do diálogo,
como resultado das contribuições da população nas decisões a serem
adotadas pela Prefeitura Municipal de Natal, mais especificamente, as
relacionadas com a Secretaria Municipal de Educação, cujas discussões –
aberta e de caráter coletivo – direcionavam as ações a serem desenvolvidas
em coautoria com a comunidade.
Complementa Góes que
A partir dessa percepção, os Círculos eram propostos com um
temário inicial vinculado aos problemas específicos da escola
e seus alunos – mas essa pauta seria colocada de lado se o
grupo, objetivamente, propusesse uma discussão de seu
interesse imediato. (GÓES, 1980, p. 107).

De acordo com o texto de Góes (1980), percebemos que a prática
desenvolvida nos Círculos de Pais e Professores se fundamentava em
discussões com um tema inicial relacionado à escola e aos alunos. Assim, os
Acampamentos Escolares se transformavam, pouco a pouco, no centro de
discussões da vida no bairro, confirmando a definição de Góes sobre
Educação Popular, quando remete a um direito de cidadania, de incluir os
excluídos, não só na escola, mas também na política, na economia, no
social e no cultural.
Ao identificar e compreender como a Prefeitura Municipal de Natal e
a comunidade escolar e não escolar se relacionavam na busca para
erradicar o analfabetismo, encontramos outras respostas, como, por
exemplo, a compreensão de que a Campanha De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler foi mais do que uma Campanha de alfabetização: foi a
estratégia mais acabada, ampla e profunda da força que uma gestão
pública pode ter quando se dispõe a dialogar com a comunidade no que
diz respeito às suas reivindicações e aos procedimentos que ela própria
aponta para resolver os seus problemas.
Das Escolinhas de caráter emergencial – na primeira gestão de
Djalma Maranhão – passando pelo Acampamento Escolar na segunda

gestão como Prefeito eleito pelo povo e pela criação dos Círculos de Pais e
Professores, percebemos que a cidade de Natal experimentou um governo
popular e democrático orientado para atender às demandas da sua
população. Ficou marcado em minha memória de pesquisadora que foram
os intelectuais Moacyr de Góes, Margarida de Jesus Cortez, Omar Fernandes
Pimenta, Mailde Ferreira Pinto Galvão e tantos outros, que, dialogando com
a comunidade escolar e a não escolar, população e governo, se
consagraram como grandes responsáveis por um processo educacional
que, mesmo em sérias e precárias condições financeiras, conseguia
alfabetizar e educar politicamente toda uma cidade, construindo, em sua
essência, uma cidade educadora.

6.5 O Centro de Formação de Professores
O diálogo entre a população e o poder público (Prefeitura Municipal
de Natal e Secretaria Municipal de Educação) exigia que várias medidas
fossem tomadas para imprimir suporte aos trabalhos no combate ao
analfabetismo, uma vez que o analfabetismo em Natal na população acima
de 14 anos, de acordo com o Censo de 1960, registrava 60.254 analfabetos,
sendo 35.810 crianças e 24.444 adultos (GÓES, 1980).
A população de analfabetos em Natal era muito grande, com mais
de sessenta mil entre crianças e adultos. Mas, quais os motivos que podiam
explicar essa expressiva quantidade de analfabetos na cidade de Natal?
Entre os motivos, Góes (2000) apontava dois: o número insuficiente de
escolas para atender à demanda da cidade – pois só funcionavam onze
Grupos Escolares em Natal – e a falta de professores diplomados. Tais motivos
contribuíam

para

que

a

população

menos

favorecida

socioeconomicamente, com predominância de crianças em idade escolar,
não tivesse acesso à escola pública. Talvez esses dois elementos, associados
à política e economia da cidade, fossem os grandes responsáveis pela
grande quantidade de analfabetos, conforme apresentava o censo de

1960. Assim, existiam duas demandas: mais escolas e mais professores
diplomados.
Esse contexto de ausência de escolas e a necessidade de mais
educadores professores diplomados impulsionavam a Prefeitura Municipal de
Natal e a população organizada a dialogar, buscando soluções para
resolver seus problemas. Conforme foi explicado no capítulo anterior, a
Prefeitura Municipal de Natal, articulada com o movimento social e a
educação popular para todos, respondeu à demanda por escolas com a
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Esse caminho
aprofundou ainda mais a necessidade de educadores professores formados;
era preciso, pois, capacitar os professores leigos para ministrar as aulas.
Segundo Cortez (2005):
São chamados de professores leigos aqueles que exercem o
ofício sem dominar ou pelo menos ter conhecimento das
disciplinas pedagógicas, que fundamentam o processo
ensino/aprendizagem. (CORTEZ, 2005, p. 222).

O Secretário de Educação Professor Moacyr de Góes designa uma
coordenação pedagógica para formar os professores leigos e apreciar os
trabalhos docentes, a fim de que dispusessem de um acompanhamento
pedagógico a contento. Atribuiu à professora Margarida de Jesus Cortez –
no período de 1961 a 1964 – as funções de Supervisora-Geral da Campanha
De Pé no Chão Também se Aprende a Ler e de Diretora-Geral do Centro de
Formação de Professores da Campanha De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler – daqui por diante Centro de Formação de Professores (CFP) –
para exercer essas duas funções.

Figura 24| Professora Margarida de Jesus Cortez

Fonte | < https://www.facebook.com/margaridadejesuscortez.cortez?fref=ts>

A professora Margarida de Jesus Cortez concluiu o curso ginasial em
escola pública de Natal, no Atheneu Norte-rio-grandense e, logo após,
ingressou na Escola Normal de Natal, chegando a concluí-la em 1951.
Formada em Pedagogia em 1956, pela Faculdade de Filosofia de Recife, fez,
em 1959, o II Curso de Especialista em Educação para a América Latina.
Após sua conclusão, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, lecionando a disciplina Didática Geral.
Como professora universitária, recebeu o convite do Secretário
Municipal de Educação de Natal Professor Moacyr Góes para ficar à
disposição dessa Secretaria entre os anos de 1961 a 1964. Nesse período, foi
Supervisora-Geral da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler,
coordenando as supervisoras e realizando os cursos de preparação das
professoras leigas.
Em 1962, Margarida de Jesus Cortez propõe a criação do Centro de
Formação de Professores (CFP), tendo sido aprovada pelo Secretário

Municipal de Educação, que, quando construído, a designou para a função
de Diretora-Geral do Centro de Formação de Professores (CFP). Assim, ela
assumia a responsabilidade pelo ensino do magistério na capital potiguar.
Vivenciava a gestão democrática em Natal e seu trabalho refletia a trilha
que a cidade estava construindo, a educação popular para todos,
conforme apresenta a Figura 25, constando da realização de uma reunião
pedagógica do Centro de Formação de Professores (CFP).

Figura 25| Margarida de Jesus Cortez e a equipe pedagógica do
Centro de Formação de Professores (CFP)

Fonte| Cortez (2005)

A Figura 25 evidencia um momento vivenciado no Centro de
Formação de Professores (CFP), que teve a sua criação oficial pela Lei n°
1.301, de 27 de dezembro de 1962 e foi a base da formação dos educadores
professores envolvidos no combate do analfabetismo em Natal. Uma reunião

coletiva onde educadores concebedores refletiam sobre a formação e a
prática pedagógica a ser orientada aos educadores professores que
conduziam a educação popular para todos na cidade de Natal por meio
da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler.
Na verdade, refletir sobre a formação dos educadores professores,
nos anos de 1961 a 1964, supõe reportar-se ao Centro de Formação de
Professores (CFP), que, de acordo com Góes (2000), tinha os seguintes
objetivos:
1° Formar professores para atender às necessidades da
Campanha, através de três (3) tipos de cursos:
a) EMERGÊNCIA (preparação, a curto prazo, com 3 ou 4 meses
de treino);
b) GINÁSIO NORMAL (preparação, a longo prazo, com 4 anos
de escolaridade, após a conclusão do primário);
c) COLÉGIO NORMAL (preparação, a longo prazo, com 3 anos
de escolaridade, após a conclusão do curso médio do 1º
ciclo).
2° Fazer a coordenação técnico-pedagógica da campanha.
3° Manter a Escola de Demonstração (primário) que sirva de
laboratório à Campanha. (GÓES, 2000, p.108, grifo do autor).

De acordo com o texto, o Centro de Formação de Professores (CFP)
era responsável pela formação de professores e pela coordenação técnicopedagógica da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Sua
importância residia em formar os professores para ensinar as crianças, jovens
e adultos, contribuindo para o êxito na aprendizagem e modificar os índices
de analfabetismo em Natal. Eram oferecidos os cursos de Emergência,
Ginasial Normal e Colégio Normal, como também tinha uma Escola de
Demonstração no âmbito do primário, que servia de laboratório para os
professores que trabalhariam na Campanha.
A reportagem do jornal Folha da Tarde refere-se à notícia da
construção do Centro de Formação de Professores (CFP) na Administração
do Prefeito Djalma Maranhão.

Figura 26| Artigo da Folha da Tarde. 16.08.1962

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Norte

Conforme a publicação, o Centro de Formação de Professores (CFP)
era destinado à formação dos professores primários não somente da capital
como também das cidades do interior do Rio Grande do Norte, cujos
municípios recebiam a formação, por meio de profissionais que faziam parte
do seu quadro funcional do município. Consideramos relevante registrar que
o Centro de Formação de Professores (CFP) só foi autorizado a funcionar
legalmente pelo Conselho Estadual de Educação e Cultura em 1963,
considerando o ofício nº 5, de 30 de janeiro de 1963, da Secretaria Municipal
de Educação, com a Resolução nº 20, que Aprova os elementos necessários
para o funcionamento da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende
a Ler, com os cursos: primário, normal de grau ginasial, normal de grau
colegial e de aperfeiçoamento para professores da Campanha de Pé no
Chão Também se Aprende a Ler, publicada no Diário Oficial do Estado, em
14 de setembro de 1963.
A estrutura organizacional do Centro de Formação de Professores
(CFP) era composta por um diretor, três vice-diretores – com funções

administrativas, pedagógicas e executivas e Serviço de Extensão Cultural –;
sete assessores técnicos – dois de pesquisa educacional e um de orientação
educacional, um de recreação educacional, um de assistência social, um
de relações públicas e um de administração –, e três supervisores de ensino.
A equipe era composta também por orientadores pedagógicos dispostos
entre normalistas e universitários. Fazia parte, também, da sua estrutura, um
Centro de Recursos Audiovisuais onde foram produzidas as ilustrações dos
slides utilizados como recurso pedagógico. Torna-se necessário indagar:
estariam os professores em condições para exercer a prática de docência
na Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler? Existiam
educadores professores diplomados, em Natal, para ensinar a todas as
crianças, jovens e adultos em 1961?
No âmbito dessa realidade, a Prefeitura Municipal de Natal
promoveu uma campanha de recrutamento para professores leigos; aquele
que quisesse ensinar deveria frequentar o Curso de Emergência, cujo
objetivo era formar os monitores para trabalhar nos Acampamentos
Escolares, pois era necessário aumentar o número de crianças, jovens e
adultos com acesso à escola pública para diminuir os índices de
analfabetismo na cidade de Natal. Com base nesse entendimento, no início
de 1961, é ministrado o primeiro curso de treinamento para os monitores, no
período compreendido entre março e junho, com a participação de
duzentas e cinquenta pessoas.
Dando continuidade à formação docente, segundo Góes (1980), no
ano de 1962, foi realizado, no período de 2 de janeiro a 28 de fevereiro, o
Curso de Preparação Pedagógica para trezentos educadores professores, os
quais poderiam ensinar a partir de 15 anos de idade. Para frequentar o
curso, era preciso ser aprovado no exame de seleção ou ter o curso Ginasial
ou Secundário (atual Ensino Médio); tais professores iriam integrar a
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler.

Com relação à orientação metodológica, segundo um relatório de
Margarida de Jesus Cortez, coordenadora pedagógica da Campanha e
transcrito por Góes (1980):
As aulas terão caráter teórico-prático exigindo-se uma
participação ativa de todos os alunos. As disciplinas serão
estudadas em ordem ao aprendizado primário. Cada
disciplina terá a parte de conteúdo, bem como a parte
metodológica a cargo de um só professor. Justifica essa
medida a necessidade que têm os professores de fixarem não
apenas o conteúdo de cada matéria, mas igualmente a parte
metodológica correspondente a cada disciplina.
Os professores dessas disciplinas deverão dar especial
importância aos programas de 1ª, 2ª e 3ª séries, porquanto as
nossas escolas desenvolverão o programa até a 3ª série
primária.
A ênfase deve ser dada aos programas de 1ª, 2ª e 3ª séries,
uma vez que a criança só poderá ser alfabetizada se o
professor tiver os conhecimentos técnicos suficientes para tal.
(GÓES, 1980, p. 185).

De acordo com o texto, as disciplinas ministradas tinham, como
referência, os conteúdos do Curso Primário, contemplando as três primeiras
séries, ou seja, os períodos destinados às crianças que iriam se alfabetizar,
sendo necessário, portanto, que os professores tivessem conhecimento das
técnicas de leitura e escrita.
A metodologia adotada era centrada em um professor que
ministrava a aula da disciplina construindo-se em uma totalidade, ou seja,
ensinar o conteúdo da disciplina que constava no programa e a
metodologia a ser adotada na disciplina.
Os trabalhos desenvolvidos no Centro de Formação de Professores
(CFP), que davam suporte às atividades pedagógicas da Campanha De Pé
no Chão Também se Aprende a Ler eram desenvolvidos, pelas trinta e duas
orientadoras

pedagógicas

–

normalistas

e

universitários

–,

que

supervisionavam quatrocentos e dez educadores professores e os diretores
dos Acampamentos Escolares, por meio da seguinte metodologia: reunidos
em grupos apresentavam as atividades, as quais eram discutidas e
planejadas, semanalmente, entre as orientadoras e os diretores do

Acampamento Escolar como sugestões de atividades, partindo sempre da
realidade da cidade e do seu cotidiano. Depois, era realizada uma reunião
geral de todos os grupos com a presença da Direção Pedagógica do
Centro de Formação de Professores (CFP) para as atividades planejadas
serem apreciadas e definidas. As orientações levavam em consideração a
realidade apresentada pelas crianças, fazendo a adaptação à sua
proposta de trabalho, aos objetivos, aos conteúdos e às atividades
desenvolvidas. Logo após, a equipe pedagógica do Centro de Formação
de Professores (CFP) elaborava uma lista com as indicações bibliográficas,
com sugestões de problemas e de avaliação da unidade a ser trabalhada
como forma de orientar e facilitar o trabalho dos professores.
Assim, percebemos que a política educacional de formação dos
educadores professores realizada no período de 1961 a 1964, respondia a
uma demanda da cidade de Natal e foi realizada, por meio de ações
desenvolvidas por educadores concebedores e para a formação dos
educadores professores sendo viabilizada pela Secretaria Municipal de
Educação, que, utilizando seus próprios recursos humanos, fez parceria com
uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e
construindo o Centro de Formação de Professores (CFP).
Esse Centro de Formação de Professores (CFP) promoveu Curso de
Preparação Pedagógica destinado aos professores leigos, o que contribuiu,
efetivamente,

para

a

formação

do

processo

de

erradicação

do

analfabetismo em Natal. A orientação técnico-pedagógica foi desenvolvida
por meio das reuniões pedagógicas e visitas realizadas nos Acampamentos
Escolares,

com

a

presença

das

orientadoras,

das

professoras

que

ministravam as aulas e do diretor, por meio de um diálogo permanente sobre
a realidade educacional dos alunos, como também, era considerando a
formação dos educadores professores como fator determinante para o êxito
na aquisição da aprendizagem.

6.6

Na

festa

em

alto-mar:

cantando

e

dançando

ao

som

da

democratização da cultura.
No ano de 1962, Natal transformou-se em uma cidade cuja Prefeitura
priorizava as suas políticas de educação popular para crianças, jovens e
adultos, em atendimento ao contexto sociopolítico vigente. Tal política
está/foi exposta ao longo dos capítulos anteriores, quando se tratou de
desenvolver uma Campanha para erradicar o analfabetismo por meio da
Educação Popular para todos. O que foi dado a conhecer, no curso da
pesquisa, nos levou a dedicar o capítulo que ora se apresenta ao processo
de democratização da cultura, retratado por um movimento que se
articulava com os Acampamentos Escolares, transcendia-o envolvendo toda
a cidade de Natal e ampliava ainda mais o entendimento nos princípios da
Educação Popular.
Para efeito deste capítulo, retomando a Lei nº 988/59, que Reorganiza
os serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Natal e dá outras
providências, conforme foi possível compreender quando de seu estudo
específico em momentos anteriores deste trabalho, evidenciamos que essa
mesma lei instituiu o Órgão Diretoria de Documentação e Cultura (DDC), que
fazia parte da estrutura da Secretaria Municipal de Educação e a ela
vinculados a Biblioteca Municipal, o Museu de Arte Popular e a Discoteca
Municipal. Esse órgão contribuiu para desenvolver um trabalho educativo
direcionado às manifestações da cultura popular, dinamizando toda a
cidade de Natal e fortalecendo os eventos realizados na Campanha De Pé
no Chão Também se Aprende a Ler. Esse trabalho educativo fundamentavase no respeito às origens culturais da população de Natal revitalizando
principalmente a cultura popular nos bairros da cidade. De acordo com
Góes (1980, p.69) “Era política expressa da Secretaria Municipal de
Educação vincular o Acampamento às organizações populares e lideranças
culturais mais expressivas do bairro onde se localizava”.
A Diretoria de Documentação e Cultura (DDC) era composta por
uma equipe de trabalho constituída por intelectuais, como Zila Mamede (até

julho de 1961) e Mailde Ferreira Pinto Galvão (Diretora); Nísia Bezerra de
Medeiros e Paulo de Tarso Correia de Melo (Assessoria Cultural); Carlos Rios e
Elifá Mamede (Setor de Biblioteca); Antônio Campos e Silva (Setor de
Pesquisa); Newton Navarro e Iaponi Araújo (Setor de Museologia) e Glória
Oliveira (Setor de Documentação Fotográfica e Hemeroteca). Vale pontuar
que, no curso da pesquisa, foram identificados dois grandes intelectuais que
trabalharam durante todo o período de efervescência educativa e cultural
de Natal no início dos anos de 1960: Moacyr de Góes, na área da Educação
e Mailde Ferreira Pinto Galvão (Figura 27), na área cultural, esta última teve
uma participação que agregou significativo valor às ações desenvolvidas
por Moacyr de Góes, Djalma Maranhão e tantos outros que fizeram de Natal
uma cidade educadora e cultural.

Figura 27| Mailde Ferreira Pinto Galvão

Fonte|<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/mailde_pinto/index.htm>

Mailde Ferreira Pinto Galvão, intelectual, escritora potiguar, tem
relevantes serviços prestados à causa pública. Funcionária do Departamento
de Correios e Telégrafos do Estado do Rio Grande do Norte ficou à
disposição da Prefeitura Municipal de Natal por ato do Presidente da
República para responder pelo expediente da Diretoria de Documentação e
Cultura (DDC) no segundo mandato da gestão de Djalma Maranhão. Foi

Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde e Chefe de Gabinete da
Secretaria de Trabalho e Ação Social. Suas intervenções na Secretaria
Municipal de Educação marcaram significativamente a história cultural de
Natal, sobretudo por ocasionar a valorização das manifestações da cultura
popular.
Durante a escrita desse trabalho de Dissertação, havíamos planejado
entrevistar Mailde Galvão em sua residência no dia 28 de abril de 2013, uma
segunda-feira, quando teríamos a oportunidade de dialogar e revelar sobre
a realização deste trabalho, o que implicaria o registro escrito da sua valiosa
contribuição na definição das políticas de educação popular em Natal.
Mas, lamentavelmente, na noite de sexta feira, no dia 26 de abril de 2013,
tomamos conhecimento pela mídia do seu falecimento em decorrência de
uma cirurgia e o sepultamento ocorreria na tarde do sábado, 27. Essa noticia
nos entristeceu profundamente, porque sentíamos que Natal diminuía, e que
só restavam as notícias que havíamos garimpado nos Arquivos Públicos e no
livro de sua autoria que guardamos com carinho, intitulado “1964:
aconteceu em Abril”. Reportando-nos a essa grande colaboradora,
queremos deixar nosso registro de pesar pela sua morte, o que nos privou de
ter a sua narrativa neste estudo. Portanto só resta lamentar essa triste perda
no contexto sociocultural e educacional da cidade.
Durante a escrita do trabalho, constatamos que as ações da Diretoria
de Documentação e Cultura (DDC) estavam definidas e orientadas pelo
Programa de Democratização da Cultura. Esse Programa objetivava
despertar a consciência do povo, desenvolvendo um trabalho de
divulgação do folclore, da música tradicional e dos folguedos populares
(GÓES, 2000). O Programa realizava suas atividades culturais na Galeria de
Arte, no Museu de Arte Popular, nas Bibliotecas Populares, no Teatrinho do
Povo e nas Praças de Cultura. Essas Instituições Culturais que faziam parte da
cidade de Natal marcaram a história cultural da cidade, consequência do
trabalho realizado pela Diretoria de Documentação e Cultura (DDC)

revitalizando, naquele momento histórico, as manifestações da cultura
popular.
A instalação de palanques para apresentações culturais nos bairros
de Natal era uma das ações do Programa de Democratização da Cultura,
por apresentarem condições para exibição dos grupos e conjuntos
folclóricos. As ruas eram ornamentadas com alegorias próprias, e o povo se
divertia livremente, sem violência, apresentando suas danças e seus cantos
com a participação ativa da população pelas ruas da cidade de Natal. A
participação da população, nos anos de 1959 a 1964, foi muito intensa e
dinâmica, existiam dezoito conjuntos folclóricos em Natal, dentre eles, “Boi
Calemba” (04 conjuntos); “Bambelô” (04 conjuntos); “Congos” (02);
“Fandangos” (01 conjunto); “Chegança” (01conjunto); “Pastoris” (02);
“Lapinha” (01) e 03 Conjuntos de Danças Antigas e semidesaparecidas,
respectivamente: Araruna, Camaleão e Chegança (SOARES; FÁVERO, 2009).
A valorização da educação e da cultura popular está registrada no
Relatório, intitulado: Cultura Popular e Pé no Chão apresentado no I Encontro
Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, realizado em Recife, no
período de 15 a 21 de setembro de 1963, convocado pelo Ministério da
Educação. O público desse evento era bastante diversificado: educadores,
artistas,

intelectuais,

políticos,

estudantes,

trabalhadores,

sindicalistas,

religiosos, entre outros atores. Segundo o Relatório Cultura Popular e Pé no
Chão,
Saindo do campo propriamente escolar, a Prefeitura em 1962,
procurou alcançar as comunidades dos bairros com um
programa de democratização da cultura, através das
chamadas ‘Praças de Cultura’. Um conjunto de parque
infantil, praças de esportes (vôlei, basquete e futebol de salão)
e uma biblioteca faz a ‘Praça de Cultura’ que, em última
instância, é complementação das ‘escolinhas’ ou dos
‘Acampamentos’ que se localizam próximos. (SOARES;
FÁVERO, 2009, p. 142).

Observamos que a Prefeitura Municipal de Natal mantinha um
Programa de Democratização da Cultura, que envolvia as Praças da cidade

de Natal, intituladas “Praças de Cultura”. Dando continuidade aos registros
do Relatório, quando se refere ao trabalho da Diretoria de Documentação e
Cultura (DDC):
Assim a Diretoria de Documentação e Cultura vem
desenvolvendo um trabalho de divulgação e revitalização de
nosso folclore, promovendo Jornadas de Folclore e Folguedos
Populares; democratização de nossa cultura através da
Galeria de Arte, Museu de Arte Popular, Bibliotecas Populares,
Praças de Cultura, apresentações teatrais, etc. (SOARES;
FÁVERO, 2009, p.157-158).

Considerando o texto, o trabalho realizado pela Diretoria de
Documentação e Cultura (DDC) transformava Natal em uma cidade
educadora, por meio da Galeria de Arte, do Museu de Arte Popular, das
Bibliotecas Populares e das Praças de Cultura, educando a população
promovendo Jornadas de Folclore e Folguedos Populares.
Identificamos por meio da educação popular que era trabalhada a
alfabetização nas Escolinhas e nos Acampamentos Escolares criando meios
para que não se constituísse em um fim em si mesma, mas fosse um
elemento provocador da transitividade da consciência da população de
Natal que passariam de uma consciência ingênua para uma consciência
crítica. Assim, não bastava possibilitar a alfabetização; era preciso garantir
lugares educativos em que a alfabetização e a cultura popular ganhassem
visibilidade e uso em toda a cidade de Natal. Essa estratégia explica as
razões por que a Prefeitura Municipal de Natal trabalhava a instalação dos
“Postos de Empréstimos” em uma cidade com alto índice de analfabetos:
Para o atendimento real do programa de democratização da
cultura, a Prefeitura Municipal de Natal dentro de suas
disponibilidades financeiras procura ampliar o seu plano
bibliotecário, instalando novos ‘Postos de Empréstimos’ e
criando a Biblioteca Pública Central com maior acervo.
(SOARES; FÁVERO, 2009, p.160).

O Programa de Democratização da Cultura, que fazia parte da
política de educação popular implantada em Natal, consistia, também, na
ampliação de novos “Postos de Empréstimos” nas ruas da cidade, para

incentivar a população a ler, modificando hábitos por meio da educação e
da cultura popular a população dessa cidade.
Tratava-se não de um discurso do Prefeito Djalma Maranhão, mas de
uma política municipal que priorizava a educação popular, o que foi possível
constatar por meio da identificação de registros na instalação de lugares
culturais e de lazer nos bairros de Natal; na dinamização das bibliotecas
populares; nas atividades realizadas nas Praças de Cultura, com Folguedos
Populares, com publicações de livros e literatura de cordel e com a
instalação de “Postos de Empréstimos”.
As definições das políticas de educação popular de Natal não
constituíam uma ação isolada, mas estavam articuladas ao que acontecia
no Brasil, como, por exemplo, o I Encontro Nacional de Alfabetização e
Cultura Popular, realizado em 1963. Esse evento colaborou com a
implantação da Comissão Nacional de Cultura Popular e determinou nas
diretrizes do Plano Nacional de Alfabetização lançado em 1964.
Naquele momento, um dos conceitos mais importantes que orientava
as ações dos diversos movimentos culturais era, segundo Fávero, o conceito
de cultura popular. Para Fávero:
Essa é a tarefa fundamental da cultura popular, a qual
consiste em sobrepor a nossa cultura às culturas estrangeiras,
sem perder de vista, evidentemente, o sentido do universal,
permitindo o processo de aculturação, mas com
predominância da cultura brasileira.
Num segundo momento, assume a cultura popular um caráter
de luta, para que, ao lado da formação de uma autêntica
cultura nacional, promova a integração do homem brasileiro
no processo de libertação econômico-social e político-cultural
do nosso povo.
Cultura Popular que leve o homem a assumir o papel de sujeito
da própria criação cultural, fazendo-o não apenas receptor,
mas, principalmente, criador de expressões culturais. (FÁVERO,
1983, p. 138).

No texto, a cultura popular ganha um sentido político de libertação e
de afirmação do Estado Nação, constituindo-se em uma das dimensões mais
importantes para a desalienação cultural, transformação e conscientização

política das classes populares. Cultura popular era entendida como a cultura
de um povo, fundamentada nos costumes e valores de um povo que
morava, criava e recriava sua cidade. Assim, incentivava-se a participação
popular nas festas tradicionais, nos eventos relacionados ao folclore e à
valorização da cultura brasileira para a sua libertação econômica e social
dos domínios estrangeiros.
A democratização da cultura foi um tema muito discutido pelos
intelectuais nos anos 1960.

Segundo o ensaio de Maciel (1963), que

apresenta os postulados fundamentais sobre a democratização da cultura:
A democratização da cultura é, antes de tudo, um ato de
amor. Amor incondicional a todos os seres humanos. Baseia-se
nos seguintes postulados fundamentais:
I. a igualdade ontológica de todos os homens. Os homens são
todos iguais diante dos outros homens. Os homens são todos
iguais diante dos canais de comunicação. Os homens são
todos iguais diante da cultura. Os homens são todos iguais
diante do trabalho. Os homens são todos iguais diante de
Cristo.[...]
II. a accessibilidade ilimitada do conhecimento e da cultura.
Todos os homens têm o mesmo direito de acesso ilimitado ao
conhecimento e à cultura. Não há razão ontológica que possa
justificar a limitação a certos seres humanos ou grupos de seres
humanos (as elites, por exemplo) da abertura a certos canais
de comunicação (ler, escrever, literatura, teatro, convívio
universitário etc.) e do franqueamento. O conhecimento e a
cultura pertencem por igual a todos os homens e são
ilimitadamente accessíveis a toda a Humanidade, desde que,
através da própria democratização, sejam franqueados a
todos os homens independentemente de raça, côr, classe
social, credo etc., todos os canais de comunicação aos quais
têm igual e inalienável direito.
III. a comunicabilidade ilimitada do conhecimento e da
cultura. Não há limite possível ao grau de comunicação de
conhecimento ou de transmissão da cultura. Há um grau
máximo da comunicação – o amor – mas este é, de si mesmo,
ilimitado e inesgotável [...]. (MACIEL, 1963, p. 13-14).

De acordo com o texto, a democratização da cultura era
considerada um ato de amor entre as pessoas, sendo fundamentada em
três postulados: I) a igualdade ontológica de todos os homens; II) a
acessibilidade

ilimitada

do

conhecimento

e

da

cultura

e

III)

a

comunicabilidade ilimitada do conhecimento e da cultura. O segundo
postulado enfatiza que todos os homens têm o mesmo direito de acesso
ilimitado ao conhecimento e à cultura; essas instâncias pertencem por igual
a todos os homens, independentemente de raça, cor, classe social e credo.
É possível que a máxima desse segundo postulado tenha sido a inspiração
para a realização das políticas de educação popular em Natal.
O Programa de Democratização da Cultura que passou a ser
discutido

pelos

intelectuais

de

esquerda

inseria-se

na

luta

pela

conscientização política de um processo de libertação e desalienação
cultural do povo, ou seja, a cultura popular seria o instrumento de
transformação social e não estaria apenas vinculada às manifestações
artísticas, mais do que isso, assumia um caráter de desalienação e luta
popular. Essa linha de ação se fundamentou a partir das orientações do
documento-base da Ação Popular (AP), no I Encontro Nacional de
Alfabetização e Cultura Popular, realizado em Recife no ano de 1963,
conforme apresenta Fávero.
É a partir de todos esses elementos que formulamos a seguinte
definição: a cultura é o processo histórico (é, portanto de
natureza dialética) pelo qual o Homem em relação ativa
(conhecimento e ação) com o mundo e com os outros
homens, transforma a natureza e se transforma a si mesmo,
construindo
um
mundo
qualitativamente
novo
de
significações, valores e obras humanas e realizando-se como
homem neste mundo humano. (FÁVERO, 1983, p. 16).

Com essa linha de ação, há um entrelaçamento dialético entre
cultura popular e libertação nacional, movido pelo objetivo de substituir a
dominação ideológica estrangeira pela libertação da população, utilizando,
para isso, a cultura popular, tendo, nesta, o principal instrumento de
conscientização e transformação de si mesmo. Segundo Góes (1980),
referindo-se às contribuições da Ação Popular (AP) no Rio Grande do Norte:
No Rio Grande do Norte, a Campanha vinha se processando
dentro de uma postura nacionalista e popular, sem explicitar
conteúdos de luta de classe ou de uma proposta socialista. A
AP, que começava a definir a sua ideologia, vai oferecer um
instrumental teórico a um novo posicionamento da

Campanha. Isso passa a ser verbalizado a partir do
documento-base de AP (1963), no que se refere
principalmente à política e à cultura. (GÓES, 1980, p. 42).

Segundo o autor, as ideias da Ação Popular (AP) contribuíram para
um novo “pensar” no Rio Grande do Norte e na Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler. Era, portanto, a cultura popular como
instrumento de desalienação, de transformação e de conscientização
política das classes populares, por meio das manifestações culturais, ou seja,
do folclore, da dança, da música, do cinema, do teatro, dos bonecos de
fantoche e da literatura de cordel. Assim, as ações desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Documentação
e Cultura (DDC), contemplavam a revitalização da cultura popular com o
objetivo de conscientizar e transformar politicamente a população de Natal.
Aqui podemos sugerir que a fase de transição de uma consciência transitivoingênua para a consciência transitivo-crítica, formulada por Freire (2011),
estava, na prática, sendo viabilizada em Natal por meio da educação
popular nos primeiros anos de 1960.
Fazendo parte do movimento empreendido e realizado entre os anos
de 1960 e 1964 – o que imprimiu à cidade de Natal uma cidade educadora
e de prestígio na área do folclore, com o Programa de Democratização da
Cultura – tanto foram criadas bibliotecas públicas volantes, quanto os
palanques que foram armados nas ruas para as apresentações dos grupos
folclóricos, garantindo a perpetuação das danças e cantigas do passado,
revitalizando e valorizando as manifestações populares da cidade e a
cultura nacional teve a colaboração e participação atuante do maior
folclorista, historiador, antropólogo, advogado e jornalista Luís da Câmara
Cascudo, conforme comenta Góes:
Criador da Sociedade Brasileira de Folclore, o conhecido
etnógrafo brasileiro sempre assistiu a administração do Prefeito
Djalma Maranhão – e, especialmente, a Secretaria Municipal
de Educação – em sua política de folclore, com o seu
conhecimento, a sua experiência e a sua participação direta.
(GÓES, 1980, p. 89).

Pelo que foi visto acima, Luís da Câmara Cascudo participava das
atividades, inclusive orientando as que eram promovidas pela Prefeitura
Municipal de Natal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, mais
especificamente definindo a política de folclore para a cidade, transmitindo
diretamente os seus conhecimentos e experiências.
O trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Natal era
realizado por meio da Diretoria de Documentação e Cultura (DDC) e ocorria
numa relação dialógica entre a instituição pública municipal e a população,
dinamizando a cultura popular nos bairros onde as crianças, jovens e adultos
começavam a ler e a escrever. Essa relação dialógica ocorria também nas
Praças de Cultura, com apresentações teatrais e publicações de livros,
conforme apresenta a Figura 28:

Figura 28| Praça de Cultura

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

As Praças de Cultura com barracas de madeira e os palanques se
constituíam em lugares educativos para a realização de feira de livros, de
discos, de artes plásticas, com as publicações dos poetas e a venda de
literatura de cordel, promovendo o contato direto do escritor com os leitores

em diálogo permanente. As Praças eram uma vida em movimento e, em
cada fragmento do tempo no cotidiano da cidade de Natal, era um lugar
que educava e fazia a sua história com a presença de pessoas que, depois,
seguiam seus caminhos em direção a outros afazeres.
O que os documentos revelaram ao longo da pesquisa – dentre os
quais as figuras e outras fontes – sobre as Praças de Cultura nos fizeram
pensar que elas representavam um lugar público educativo, livre, aberto,
onde todos podiam transitar; portanto, um lugar frequentado com
igualdade. Reiterando, ela não poderia ser privatizada por se tratar de um
lugar de todos e para todos, sem dono e com uma identidade própria,
educadora, habitada por quem dela fazia uso, participava do seu cotidiano,
na construção da sua história naquele momento. De acordo com Góes:

O importante numa Praça de Cultura não é o seu
equipamento. É a sua funcionalidade. Numa Praça de Cultura,
é possível um espaço de convivência (parque infantil e
esporte); fontes de informação (bibliotecas, jornais murais,
exposições de artes plásticas, etc.) e uma oportunidade para
organizar debates de interesse da comunidade, a partir do
discurso político, quando a quadra de esporte e seus degraus
de arquibancadas se convertem em fórum de discussão dos
mais variados temas, com a participação das organizações do
bairro. (GÓES, 1980, p. 71).

Góes (1980) conceitua a Praça de Cultura aqui existente, nos anos de
1960, partindo da definição da importância em uma Praça, para ele
concebido enquanto lugar de convivência coletiva, fonte de informação
para a comunidade que debate temas de seu interesse transformando-se
em fórum de discussão e, ao mesmo tempo, em lugar de diversão. Ou seja,
um lugar onde se educava por meio do diálogo em uma praça pública na
cidade de Natal.
Aproximando-nos das práticas desses lugares educativos criados
intencionalmente em Natal, que educava e divertia a população, conforme
a Figura 28 que apresenta um artigo publicado no Jornal de Natal em 2 de
setembro de 1961, noticiando o encerramento da primeira Praça de Cultura:

Figura 29| Reportagem sobre a Praça de Cultura. 6.10.1961

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

A reportagem noticiava o êxito do evento cultural de caráter popular
realizado na primeira Praça de Cultura criada pela Prefeitura Municipal de
Natal, evento esse organizado pela Diretoria de Documentação e Cultura
(DDC) da Secretaria Municipal de Educação. Na Praça de Cultura, o Prefeito
Djalma Maranhão entregou diplomas de Honra ao Mérito a diversos líderes
da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Segundo o texto,
estavam presentes ao evento o Secretário de Educação Professor Moacyr
de Góes, o livreiro Luiz Gonzaga Dantas, o professor Paulo Freire,
representando o Prefeito Miguel Arrais, o professor Herly Parente, primeiro
diretor do Acampamento Escolar e a homenagem do dia era para o artista
plástico popular Chico Santeiro.
Observamos que, gradativamente estavam sendo definidas e
operacionalizadas as políticas de educação popular na cidade de Natal e,
consequentemente, a valorização da cultura popular local. A Prefeitura
entregava títulos de Honra ao Mérito aos líderes da Campanha De Pé no
Chão Também se Aprende a Ler, ao mesmo tempo em que homenageava
um artista que esculpia santos em madeira, como era o ofício do artista
plástico popular Chico Santeiro. Uma população que era educada e
celebrada desse modo criava raízes profundas e um amor provido de
sentido em relação à sua cidade. Refletindo sobre esse momento histórico,

visualizamos, com bastante nitidez, que o Golpe Civil e Militar de 1964
destruiu um movimento que tecia raízes educacionais e culturais de uma
cidade que se recompunha após ter vivenciado a invasão de estrangeiros
com a Segunda Guerra Mundial. Talvez as pessoas estivessem vivenciando
uma retomada de si, ou uma descoberta de si por meio da valorização das
pessoas que os educavam, e que teciam, com arte, a reconstrução da
cidade. Aos poucos, Natal se transformou em uma cidade educadora. Por
extensão, as nossas reflexões nos permitem clarificar que o Golpe Civil e
Militar, além de torturar, prender e matar pessoas, destruiu um movimento de
educação popular para todos de uma cidade educadora.
Outra fonte de divulgação de notícias sobre as ações culturais da
Diretoria de Documentação e Cultura (DDC) foi a publicação na Folha da
Tarde, divulgando uma homenagem a Luís da Câmara Cascudo (Figura 30).

Figura 30| Jornal Folha da Tarde

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Norte

Nesse jornal, publicado em 2 de dezembro de 1960, o texto refere-se
à Exposição Bibliográfica realizada na Loja de Livros LTDA em homenagem
ao folclorista Luís da Câmara Cascudo, organizada pela Diretoria de
Documentação e Cultura (DDC) da Secretaria Municipal de Educação,
estando presente, ao ato solene, autoridades civis, militares, intelectuais, o
Prefeito Djalma Maranhão, o então Secretário de Educação Professor
Moacyr de Góes e a poetisa Zila Mamede, que, nessa época, era a Diretora
de Documentação e Cultura (DDC). Essas práticas de valorização das
pessoas da cidade, evidenciando intelectuais, artistas e manifestações
culturais das comunidades, elevavam a estima dos cidadãos que estavam
sendo educados não apenas nos Acampamentos Escolares, mas, também
em todos os lugares educativos que faziam parte da cidade, a exemplo nas
Praças de Cultura.
A manifestação cultural nas comunidades era objeto de valorização
dos órgãos públicos municipais e, nesse sentido, destacou-se uma das
manifestações que envolvia toda a cidade – os autos populares – uma
atividade cultural tradicional da população, que estimulava a participação
das crianças, adolescentes, adultos e idosos da cidade de Natal em um
permanente estado de festa. A Figura 31 retrata um desses acontecimentos.

Figura 31| O Grupo de Dança Congos

Fonte| Góes (2000)

A Figura 31 apresenta o Grupo de Dança Congos, com sua
vestimenta apropriada para a apresentação; essas manifestações culturais
eram realizadas nas comunidades e contribuíam na preservação das festas
populares, tais como: os ciclos natalinos, as festas de São João, os autos
populares, as festas religiosas e a Festa dos Reis Magos.
Os documentos e entrevistas foram permitindo uma aproximação do
contexto educacional e cultural da cidade, retratada em um ambiente que
vivia a educação popular, produção e apropriação cultural, além de
celebrações da grande festa democrática que se vivenciava na política em
Natal.
Nesse sentido, apresentarei a associação “Araruna, Sociedade de
Danças Antigas e Semidesaparecidas”, daqui por diante Grupo de Dança
Araruna. Essa associação possibilitou uma maior aproximação do processo
dialógico e de educação popular entre a população e os órgãos públicos
existentes em Natal. Assim, foi possível reconstituir um pouco desse processo
por meio da entrevista que foi concedida pelo Senhor Luiz Matias da Silva,
membro e sócio do Grupo de Dança Araruna desde a sua criação, tendo
sido o presidente nos anos de 1976 a 1978 e de 1986 a 1988. Sua narrativa
possibilitou uma aproximação da forma como foi criado o Grupo de Dança
Araruna e como se construiu a sua Sede em um terreno localizado na Rua
Miramar, nº 173, no bairro das Rocas em Natal, onde este terreno foi doado
pelo Prefeito Djalma Maranhão. O Senhor Luiz Matias da Silva, referindo-se a
Djalma Maranhão, nos contou:
[...] Eu tinha muito contato com ele nas Festas Juninas ele
vinha no Araruna dava o vestuário todinho do São João, tinha
mais contato com ele, fora disso, ai eu não tinha, ai foi na
revolução veio no Araruna uma comissão Major Coronel saber
por que é o que ele tinha doado o prédio para Sociedade, ai
nos dissemos: eu não, o avô dela, o Mestre Cornélio, porque
aquele terreno foi doado por ele, o terreno da Sociedade e a
metade do prédio foi ele que construiu e entregou ao Araruna.
Tai. Agora isso ai agora é de vocês. Ai agora vocês andem
com os pés de vocês. Mas ele dava assistência, estava aqui
dentro, nós ia lá no gabinete, conversava com ele,
perguntava o que faltava, [...] ele tinha não era só com o
Araruna, era com o folclore todo. Ele gostava muito do Boi

Calemba, do Araruna, do Pastoril, tudo era com ele. Bastava
chamar. Ele dizia: vem aqui no meu gabinete. Agente ia.
Recebia bem, não tinha esse negocio de chegar lá: não
espere ai, chegou fulano de tal tai do Araruna: pode entrar,
[...] era uma pessoa muito pacata. Eu, Mestre Cornélio,
quando foi pra formar a Sede do Araruna ele veio olhar a
convite do Mestre Cornélio, o Araruna era na roça sabe? Ai
quando foi pra formar o Araruna mandaram chamar ele, ele
não entrou. Ai quando terminou, o Mestre Cornélio disse: que
achou prefeito? Muito bom, por que não formam uma
Sociedade? Olhe, vocês vão para Câmara Cascudo,
conversem com ele, ai depois vocês vão no gabinete
conversar comigo. Formamos uma comissão. Ai foi lá.
Chegando lá, Câmara Cascudo, ele recebeu muito bem, ai
ele perguntou: qual era a finalidade? Nós dissemos. Ai ele
disse: é... eu vejo falar. Disse: qual é o nome que vocês tem lá?
É, a gente chama Araruana, ai ele pegou um livro. Qual é o
primeiro nome da dança? Ai agente disse: É Araruna. Então
pronto, o nome da Sociedade é Araruna. Vocês conhecem o
Araruna? Não. É um pássaro preto, do Amazonas. Ai abriu o
livro e mostrou o retrato. Ai disse: Vocês vão pra casa, daqui a
três dias vocês vem aqui. Depois de três dias a gente voltou lá
e ele disse: olhe, o nome da Sociedade é Araruna, porque é o
primeiro nome da dança e o traje da mulher é esse e o do
homem é esse, vocês vão ver na Praça Augusto Severo e olhe
a estátua, é esse o traje, é esse aqui, traje de gala. (LUIZ
MATIAS DA SILVA, 2013).

Na entrevista do senhor Luiz Matias da Silva, fica evidente como o
Prefeito Djalma Maranhão se relacionava com a população. Identificando a
necessidade e a potencialidade do Grupo de Dança Araruna, ele visitava o
lugar e entregava-lhe o que era necessário, dizendo textualmente: “Agora
isso aí agora é de vocês. Aí agora vocês andem com os pés de vocês”. Fazia
o que era preciso fazer, doar o que era público ao público, implicar a
intelectualidade da cidade na educação popular dos que praticavam, mas
ainda não tinham o saber necessário: “Olhe, vocês vão para Câmara
Cascudo, conversem com ele, aí depois vocês vão no gabinete conversar
comigo” e orientar politicamente o grupo para que andasse com suas
próprias pernas. Talvez essa seja a marca nunca repetida por outro Prefeito
em Natal, ou seja, o desejo de que a população fosse educada, produzisse
e celebrasse sua cultura e andasse com os próprios pés.

Djalma Maranhão doou um terreno para a construção da Sede do
Grupo de Dança Araruna com o estatuto devidamente registrado, onde os
membros construiriam seu lugar educativo, – agora, fazia parte dessa cidade
educadora – para os momentos de ensaios e convivência, cantando e
unidos pela dança, com a orientação do maior folclorista do Brasil e
intelectual que vivia na Cidade: Luís da Câmara Cascudo.
O folclorista Luís da Câmara Cascudo definiu o nome do grupo e a
vestimenta dos homens tomando por base a roupa da estátua da Praça
Augusto Severo, composta por casaca e cartola para os cavalheiros (Figura
32).

Figura 32| Estátua de Augusto Severo

Fonte| Natal (2008)

A estátua, de bronze, existe em homenagem a Augusto Severo de
Albuquerque Maranhão, devido às suas valiosas contribuições na aviação
mundial. Está exposta na Praça que leva o seu nome, desde 1913, no bairro
da Ribeira. A Figura 32 apresenta uma vestimenta que remete à época da
aristocracia do final do século XIX: uma casaca, calça longa e cartola na
mão para os homens.

A palavra Araruna é o nome de um pássaro preto popularmente
conhecido por Graúna; no caso em estudo, é uma dança folclórica de
salão, que surgiu na aristocracia de origem europeia, com ritmo de valsa e
xote, tocados com os instrumentos musicais sanfona e pandeiro. De posse do
terreno e das orientações necessárias para o figurino, faltava ao Grupo de
Dança Araruna tratar do processo de construção da sede. A Figura 33 traz o
registro do terreno doado pelo Prefeito Djalma Maranhão, ao Grupo de
Dança Araruna, para a construção de sua Sede. A seguir, um conjunto de
pessoas que faziam parte do Grupo e que estavam dispostos a andar com
as próprias pernas, como sugeria Djalma Maranhão.

Figura 33| Membros do Grupo de Dança Araruna

Fonte | Acervo particular do Grupo de Dança Araruna

Essa Figura 33 carrega consigo os indícios de que a política de
educação popular do município de Natal, operacionalizada no governo de

Djalma Maranhão, apontava no sentido de que o alicerce das instituições
culturais era para ser construído pelas pessoas do Grupo de Dança Araruna,
em parceria com a Prefeitura Municipal de Natal. Foi assim que a Sede do
Grupo de Dança Araruna se construiu, com a mão de obra proveniente dos
próprios membros que participavam do grupo no ano de 1962. Era uma
época em que dançar, dialogar com o Prefeito, criar o alicerce de sua Sede
e ser orientado pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo não se diferenciava.
E foi incluindo os excluídos num processo político, educativo, cultural, social e
econômico, que se erguem a partir do alicerce, a criação da Sede do
Grupo de Dança Araruna, conforme se reporta Góes (2002) ao conceituar
Educação Popular.

Figura 34| Sede do Grupo de Dança Araruna

Fonte| Acervo particular do Grupo de Dança Araruna

A sede foi erguida pela comunidade e, assim como o Grupo de
Dança Araruna, outros grupos passaram pelo mesmo processo de estímulo e
apoio da Prefeitura Municipal de Natal, que trabalhava sua política
orientada pelo entendimento de que as danças folclóricas representavam
os momentos dos corpos caracterizando um tempo vivido das pessoas,

apresentando a sua identidade, desvelando os seus costumes, seus valores e
sua história. A Figura 35 revela o momento da apresentação do Grupo de
Dança Araruna, na Praça de Cultura.

Figura 35| Apresentação do Grupo de Dança Araruna

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

A Figura 35 nos fez compreender que a construção da Sede – além
de implicar politicamente o grupo com a cultura de sua cidade por meio de
diálogo com intelectuais e a Prefeitura Municipal – também educava outras
pessoas da cidade que vinham assistir às apresentações, ficando ao redor
do palco em postura de respeito ao espetáculo, vestidos de paletó, passam
a assistir à apresentação em estado de curiosidade e, sobretudo,
perpetuação da tradição folclórica.
Assumindo o fortalecimento e a revitalização da cultura popular
como uma diretriz da política de educação popular, foi criado, desde a
primeira administração de Djalma Maranhão, em 1957, o Museu de Arte
Popular Câmara Cascudo, segundo relatório apresentado por Zila Mamede,
então Diretora da Diretoria de Documentação e Cultura (DDC). Na época, o
museu possuía trinta e duas peças, incluindo vinte e quatro do escultor
popular Chico Santeiro (SOARES; FÁVERO, 2009) e funcionava em uma das

dependências da própria Diretoria de Documentação e Cultura (DDC), que,
por sua vez, ficava localizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Educação, situada na Avenida Duque de Caxias, 190, Ribeira. (GÓES, 1980).
Dentre as exposições realizadas no Museu de Arte Popular Câmara
Cascudo, destacamos a que apresentava as coleções das obras do artista
plástico popular e autodidata Chico Santeiro, confeccionadas com
esculturas em madeira “umburana” trabalhada com a ponta de um
canivete, famoso pela confecção de crucifixos com a cabeça de Cristo
representada pelas figuras de vaqueiro, Padre Cícero, ou seja, tipos históricos
e populares (Figura 36).

Figura 36| Artista plástico popular Chico Santeiro

Fonte| Góes, (1980)

A Figura 36 apresenta o artista plástico popular Chico Santeiro
criando

um

crucifixo

em

madeira “umburana”,

técnica

tradicional,

manifestação herdada do tempo quando os povos originários, que aqui
habitavam antes da chegada dos colonizadores, faziam armas, instrumentos
musicais, máscaras e bonecos. Chico Santeiro – o escultor que mais

contribuiu para o acervo do Museu de Arte Popular Câmara Cascudo –, era
um homem extremamente admirado por Djalma Maranhão, o que é
comprovado pela Figura 37, quando de uma visita feita por ele ao artista
plástico.

Figura 37| Djalma Maranhão e Chico Santeiro

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Na Figura 37 o artista e o Prefeito conversam no momento em que
são fotografados. Como já dissemos, vemos o respeito que Djalma
Maranhão dispensava ao artista, fato que nos instiga a fazer o seguinte
questionamento: quantos políticos visitam os artistas da cidade na
atualidade? Isso corrobora a simplicidade marcante em Djalma Maranhão.
Foi em uma dessas visitas que Djalma Maranhão, vendo as precárias
condições do artista, doou-lhe uma modesta casa, visto que ele chegou à
velhice num estado de pobreza que o ameaçava viver no abandono, ainda
que valorizado pela Diretoria de Documentação e Cultura (DDC),
promovendo exposições das suas obras (GÓES, 2000).
O Programa de Democratização da Cultura, como política da
Prefeitura

Municipal

de

Natal,

não

existia

apenas

para

promover

espetáculos, mas também para cuidar dos que faziam arte e disseminá-la
como processo das politicas de educação popular do município de Natal.

Era um Programa desenvolvido em vários lugares educativos da cidade,
como exemplo, a Galeria de Arte, inaugurada em março de 1963, com um
estilo moderno e com um amplo salão, aberto ao público, confirmando a
democratização da cultura em Natal, reunindo a população e os artistas,
realizando exposições de melhor nível artístico e cultural. Nesse lugar
educativo, ainda se promoviam Mostras de arte popular, de fotografia, de
pintura, e, entre eles, a exposição de pintura dos artistas locais (Góes, 2000).
A Figura 38 nos aproxima da Galeria de Arte.

Figura 38| Galeria de Arte

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Localizada na Praça André de Albuquerque, no centro da Cidade, a
Galeria de Arte constituía-se em um lugar educativo tradicional e de
relevância cultural. Na praça foram construídos também uma Concha
Acústica e uma Biblioteca Popular, intitulada Biblioteca José de Alencar.
Atividades diárias organizadas pela Diretoria de Documentação e Cultura
(DDC), da Secretaria Municipal de Educação eram realizadas nesses três
setores. Para sua inauguração, que ocorreu no dia 8 de março de 1963, às

17h30m, foi confeccionado um convite com a exposição dos quadros do
pintor Francisco Brennand (Figura 39).

Figura 39| Convite da inauguração da Galeria de Arte

Fonte| www.natal.rn.gov.br/semurb/

O convite solicita a presença das famílias, numa corroboração de
que a cultura não era tratada como um privilégio dos intelectuais, mas
como um bem público que deveria ser desfrutado por todos os que tinham
interesse em participar e desvelar os seus dons. O Programa de
Democratização da Cultura continuou com as suas ações dinamizando toda
a cidade de Natal, como também subsidiando, entre outros movimentos, as
apresentações artísticas dos que frequentavam os Acampamentos Escolares
e o Centro de Formação de Professores (CFP).
O lugar educativo que promovia a articulação entre o teatro e a
população era o Teatrinho do Povo – Teatro Municipal Popular – localizado
na Rua Presidente Bandeira, no bairro do Alecrim, com lotação para
duzentas pessoas. Naquele lugar, segundo as fontes consultadas, a
população teve a oportunidade da diversão pela arte, em uma permanente
valorização da cultura popular e de libertação dos domínios das
manifestações

culturais

estrangeiras.

As

apresentações

constituíram o ponto máximo do teatro (SOARES; FÁVERO, 2009).

de

jograis

Na área da literatura, foram publicadas duas plaquetes, ambas no
formato de uma pequena publicação, com tiragem limitada, nos moldes
atuais comparados ao livro de bolso, sendo publicadas, respectivamente,
pelo folclorista Veríssimo de Melo – em que ele realiza um estudo sobre o
artista plástico Chico Santeiro – e pelo Prefeito Djalma Maranhão – cujo título
era Cascudo, Mestre do Folclore Brasileiro – tendo como conteúdo o discurso
que realizou na Câmara Federal homenageando o folclorista Luís da
Câmara Cascudo. Em seu discurso, enfatizou as obras publicadas, a
importância do seu estudo sobre o folclore brasileiro e o trabalho por ele
desenvolvido no campo da etnografia, com a publicação de ensaios
Jangada (1957) e Rede de Dormir (1959), conforme mostra a Figura 40.

Figura 40| Plaquete de Djalma Maranhão

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Na Figura 40, percebemos a valorização da literatura, com
publicações de livros em forma de plaquetes, divulgando a cultura popular e
valorizando

todas

as

manifestações

culturais,

numa

ratificação

do

privilegiamento atribuído às políticas de educação popular no município de
Natal.

Para viabilizar/difundir a prática da leitura na população, além de
trabalhar publicações, a Prefeitura Municipal de Natal, por meio da Diretoria
de Documentação e Cultura (DDC) da Secretaria Municipal de Educação
instituiu um plano de instalação de bibliotecas populares em todos os bairros
da Capital (SOARES; FÁVERO, 2009).
Assim, foram instaladas as bibliotecas populares – Postos de
Empréstimos – em pontos centrais e de fácil acesso nos bairros. Eles
funcionavam nos horários das 15h às 18h e das 19h às 21h, incentivando a
população para a prática de leitura. Para que esses Postos de Empréstimos
fossem instalados, realizou-se uma campanha – O livro que está sobrando na
sua estante é o livro que está faltando nas mãos da criança pobre. Essa
campanha – de caráter estratégico – pautava-se na solicitação do apoio
da população na doação de livros, e obteve êxito significativo de tal forma
que foi noticiada no Jornal Folha da Tarde, em 5 de dezembro de 1961.

Figura 41| Campanha do Livro

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

A reportagem do jornal Folha da Tarde noticia que a Campanha da
Coleta de Livros, empreendida pelo Grupo de Trabalho de Educação

Popular da Secretaria Municipal de Educação, teve a colaboração da
população, no combate de erradicação do analfabetismo. Registra a
quantidade de doações – com mais de quinhentos livros arrecadados – pois
o Prefeito Djalma Maranhão tinha como meta instalar em cada bairro da
cidade uma biblioteca popular, visando ao desenvolvimento da população
por meio da democratização da cultura, essa mediada e intermediada pela
disseminação da leitura, ou pelo acesso aos livros. A Figura 42 apresenta a
Biblioteca Popular localizada no bairro das Rocas.

Figura 42| Biblioteca Popular/Rocas

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

A Figura 42 retrata o “Posto de Empréstimo Monteiro Lobato”, que
tinha uma estrutura em forma de barraco de madeira e se localizava em um
bairro popular, nas Rocas. Esse posto foi instalado por meio da Diretoria de
Documentação e Cultura (DDC) da Secretaria Municipal de Educação, a
partir de maio de 1962. Um aspecto importante a se observar nesse processo
de acesso aos livros era que o Programa de Democratização da Cultura
tinha uma preocupação em construir o acervo de acordo com o interesse
dos leitores, objetivando despertar nas pessoas a prática da leitura no seu
cotidiano (SOARES; FÁVERO, 2009). Essa dimensão pode ser constatada na
reportagem publicada no Jornal Folha da Tarde:

Figura 43| Reportagem da primeira Biblioteca Municipal

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

De acordo com o texto da reportagem publicada no Jornal Folha da
Tarde, a primeira biblioteca localizava-se na Rua São João, Rocas. Além
dessa, havia a perspectiva de que outras bibliotecas fossem instaladas em
outros bairros da cidade de Natal, igualmente tendo como acervo as
doações feitas pela população. Observamos, mais uma vez, que a política
da Prefeitura era possibilitar aos cidadãos que eles andassem com as
próprias pernas.
Assim as políticas de educação popular do município de Natal
cresciam enraizando-se em todas as instâncias da cidade, articulando suas
ações em função da valorização dos costumes e das crenças da
população. Com base, portanto, nessa política, foi empreendida a
instalação de bibliotecas nos bairros e nos Acampamentos Escolares (Figura
44).

Figura 44| Inauguração das Bibliotecas

Fonte| Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte

Na reportagem, publicada em 13 de abril de 1962, o Prefeito Djalma
Maranhão inaugurou oito bibliotecas denominadas bibliotecas rotativas, que
iriam fazer parte dos Acampamentos Escolares da Campanha De Pé no
Chão Também se Aprende a Ler com um acervo de oitocentos volumes,
constando de obras especializadas para a formação de professores e de
literatura infanto-juvenil e de adultos. As bibliotecas foram instaladas nos
bairros das Rocas, Carrasco, Quintas, Conceição, Nordeste, Granja e Nova
Descoberta.
Por fim, confessamos que muito nos surpreendeu, quando revelou
uma história da cidade de Natal que era desconhecida e que, aos poucos,
foi desvelando e nos dando conta da beleza e grandiosidade da ação que
os intelectuais da cidade desenvolviam na área educacional, quando eles
identificavam as necessidades de criação da arte. Nesse sentido, eles
dialogavam, elaboravam e executavam as políticas municipais para a
cidade de Natal. Na verdade, um processo até então desconhecido; um
processo exitoso pelo seu ineditismo, pelas raízes em que se pautou; pela
maneira como foi tecido e teceu uma cidade educadora.

Natal, até então, nunca tivera ouvido falar de um processo tão bem
articulado, que lhe promovesse um movimento de cidade educadora, como
o movimento nela instaurado no final da década de 1950 e início dos anos
de 1960. Esse processo foi concebido, dentre outros, por Mailde Ferreira Pinto
Galvão na área cultural, e por Moacyr de Góes no campo da Educação; e
o maior mérito desse movimento foi o fato de ele ter ocorrido por meio do
diálogo entre os órgãos públicos e a população, organizadas em suas
instituições educativas. Assim, todos cuidavam de si e da cidade ao mesmo
tempo.

7 As espumas
Igualmente à flutuação própria das espumas do mar, fruto das ondas
quebradas na praia, estabelecemos como objetivo específico, neste
capítulo, analisar as ações realizadas pelo Golpe Civil e Militar em 1964, que
marcaram o contraponto de um movimento educacional popular e
humanizante para todos. Recorremos à metáfora da baixa-mar, pelo fato de
ela servir melhor à situação de descendência da realidade política e
educacional, desvelada pelos Inquéritos Policiais Militares e por acusações
de práticas subversivas em Natal.

7.1 Baixa-mar ou de quando se vê um movimento educacional popular
humanizante sendo exterminado
A baixa-mar no movimento das marés caracteriza-se pelo fato de a
água do mar atingir um nível inferior à média prevista pela escala que mede
a dinâmica do ciclo das marés no dia-a-dia. E quando a água baixa, não
mais no movimento das ondas, mas apresentando as “espumas” flutuando
no mar, se pode ver melhor o que se encontra no solo, ou, ver aquilo que o
movimento das águas encobria. Em Natal, o movimento das águas estava
revolto, atingindo e transformando as estruturas políticas e sociais, por meio
da reorganização e da transição da consciência da população. Nunca na
história de Natal, um governo – como o governo de Djalma Maranhão –
assumiu para si, como tarefa prioritária, a educação e a cultura.
Essa perspectiva impõe uma pergunta: como seria Natal, se a política
educacional e cultural não tivesse sido encerrada com o Golpe Civil e Militar
em 1º de abril de 1964? Esse violento fato da história do Brasil teve
consequências destrutivas para um movimento educacional de caráter
popular muito forte que se gestava nas areias das praias de Natal.
As ações realizadas pelo Prefeito Djalma Maranhão e as atividades
educativas desenvolvidas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação
– especificamente as relacionadas com a Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler – foram consideradas pelos representantes das

Forças Armadas, que no momento detinham o poder maior no Estado e no
Brasil, como ações de caráter subversivo, vinculadas ao comunismo e, por
isso mesmo, deviam ser vetadas e exterminadas.
Durante os estudos e as reflexões que ocorreram no curso da escrita
do trabalho, depreendemos que o Golpe Civil e Militar no Brasil remeteu à
definição de Estado elaborada por Hobbes (2009).
Damos o nome de Estado por aquisição àquele em que o
poder soberano foi adquirido pela força. E tal poder é assim
adquirido quando os homens, individualmente ou em grande
número e por pluralidade de votos, por medo da morte ou do
cativeiro, autorizam todas as ações daquele homem ou
assembleia que tem em seu poder vidas e sua liberdade.
(Hobbes, 2009, p 144).

Relacionando o que foi exposto no texto com a cidade de Natal que
estava sendo governada pelas Forças Armadas, portanto exercendo todo o
poder, nesta dissertação, consideramos as Forças Armadas o Estado definido
por Hobbes (2009), mas, em contrapartida, vê-se que tal situação não
representava a vontade individual ou de um grande número de pessoas, e
muito menos foram realizadas votações naquele momento com a
população de Natal. Esse quadro não respeitava a vontade daqueles que
aqui moravam, sobretudo por não ter havido convenções ou por haver
estabelecido pactos com a população, pelos quais se pudesse conhecer
seus desejos, objetivos, vontades e/ou necessidades. E a população de
Natal em que circunstâncias estava nesse momento?
A população ainda estava sob os efeitos dos cantos populares e das
danças folclóricas nas Praças de Cultura; com o Grupo de Dança Araruna
cantava suas músicas em voz alta como grito de liberdade: Eu tenho um
pássaro preto, Araruna...

Que veio lá de Natal, Araruna... Xô... Xô... Xô...

Araruna, não deixe ninguém te pegar [...]. Mas pegaram! Prenderam
pessoas! Instauraram Inquéritos Policiais Militares.
As Forças Armadas, incorporando a definição de Estado de Hobbes,
enquanto detentora do poder adquirido – não por voto ou assembleia, mas

por medo da morte, do cativeiro e, como autoridade maior – utilizou-se da
força e de todos os meios para garantir a ascensão dos militares ao poder.
Esse movimento teve como uma de suas consequências o extermínio
daquilo que a população de Natal, em diálogo e participação popular,
construiu na educação e na cultura, por meio da Prefeitura Municipal de
Natal e da Secretaria Municipal de Educação, ao definirem as políticas de
educação popular para a cidade.
Natal, em 1964, havia perdido, por força de fuzis apontados para a
população, a efervescência dos movimentos sociais e o colorido da
educação popular para todos. Sobrou a realidade trazida pelo Ato
Institucional

n°1

(AI-1),

com

poderes

constituintes,

ditando

normas,

instaurando Inquéritos Policiais Militares (IPMs), “[...] visando à apuração da
responsabilidade pela prática de crimes contra o Estado ou o seu Patrimônio
e a ordem política e social ou de Atos de guerra revolucionária (AI-1)”
(GERMANO, 2011, p. 57-58).
Vivia-se, na cidade educadora e que a população estava
aprendendo a ler, a Cassação do direito a pronunciar palavras; era o tempo
quando se violentavam os direitos políticos de líderes partidários, sindicalistas,
professores, estudantes, militares e intelectuais; aposentadoria forçada de
funcionários públicos civis e militares determinando os destinos da vida da
população, conforme podemos constatar por meio da descrição de Galvão
(2004, p. 41), “[...] jipes e caminhões do Exército já eram vistos transportando
militares armados com metralhadoras e fuzis para os pontos da cidade
considerados por eles como estratégicos”.
O Prefeito Djalma Maranhão, que era contrário ao Golpe Civil e
Militar, publica, no jornal Diário de Natal, um manifesto a população da
cidade de Natal e disponibiliza as dependências da Prefeitura Municipal de
Natal ao povo, convocando a resistência da presença das Forças Armadas
na cidade de Natal comunicando nos seguintes termos:
[...] O prefeito Djalma Maranhão, eleito pela vontade popular,
cumpre a sua obrigação de dizer que a Prefeitura é a casa do

povo onde se instala, nesta hora, o QG da luta da legalidade
e da resistência [...]. (GALVÃO, 2004, p. 37).

Na esperança de abrigar a população da cidade que se educava e
passava a ter acesso à educação popular, o Prefeito eleito convocava o
povo para resistir, mas para sua decepção esse povo não respondeu como
poderia. A ausência de uma resposta política, de um engajamento na
resistência ao Golpe Civil e Militar, mesmo o Prefeito tendo disponibilizado as
dependências da Prefeitura Municipal como QG da luta da legalidade e da
resistência, nos fizeram refletir que aquele momento deixou uma lição para
todos da cidade, que ainda não compreendemos, mas podemos traduzir
em uma pergunta: o que faltou no processo de educação popular de uma
cidade educadora, para que a população não reagisse ao Golpe Civil e
Militar?
Essa reflexão é produto do registro de que, no dia 2 de abril de 1964,
às 15h, nas dependências da Prefeitura Municipal de Natal – Q.G da
legalidade e da resistência –, o Prefeito Djalma Maranhão foi preso por
patrulha do Exército em seu gabinete. Segundo relato de Galvão (2004),
testemunha do momento da invasão na Prefeitura Municipal de Natal
quando Djalma Maranhão foi preso e logo após, ao ser levado preso para o
Quartel General do Exército, recusou negociar com as autoridades militares,
ele
Quis permanecer só e sozinho estava quando, minutos depois,
os militares vieram prendê-lo. [...]
O prefeito foi conduzido ao Quartel-General do Exército [...].
O Coronel lhe propôs que renunciasse ao cargo de prefeito e,
em troca, teria assegurada a liberdade. O prefeito recusou em
nome da honra e do povo que o elegeu; foi, então, levado
preso, incomunicável, para uma cela do quartel 16° RI.
(GALVÃO, 2004, p. 49).

No relato de Galvão (2004), o Prefeito Djalma Maranhão estava só,
sem a presença das pessoas que haviam contribuído para combater o
analfabetismo e revitalizar a cultura popular em Natal. Conduzido ao Quartel
General do Exército, recusou a renunciar o cargo de Prefeito Municipal

mesmo tendo a liberdade como proposta. Mas a decisão do Prefeito Djalma
Maranhão teve consonância com os seus valores humanos e em respeito à
população que o elegeu. Assim, foi levado preso, ficando incomunicável em
uma cela no quartel do 16º RI; esse mesmo processo de privação da
liberdade aconteceu também com as lideranças políticas, professores,
operários, sindicalistas, estudantes e intelectuais, todos esses conduzidos para
o 16º Batalhão de Infantaria Motorizado ITAPIRU.

Figura 45| 16º Batalhão de Infantaria Motorizado ITAPIRU

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

O 16º Batalhão de Infantaria está localizado na Avenida Hermes da
Fonseca, 1355, no bairro do Tirol, foi construído devido à necessidade de
proteger o litoral nordestino durante a 2º Guerra Mundial; com o Golpe Civil
e Militar de 1964, as suas dependências eram destinadas ao cárcere e à
tortura dos presos políticos, além de ser o lugar onde foram aprisionados os
livros da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler e onde se
instauravam os Inquéritos Policiais Militares.
No dia 3 de abril de 1964, o Jornal Diário de Natal divulgava a
reportagem em que evidenciava – além da prisão efetuada por patrulhas
do Exército no dia anterior – o impeachment do Prefeito Djalma Maranhão e
do vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, que foi decretado pela Câmara

Municipal de Natal em sessão secreta, nada constando em seu Livro de Atas
(GERMANO, 1989).
Natal passou a ser uma cidade cujas pessoas – uma vez coniventes
com o poder das Forças Armadas – gozavam da prerrogativa de indicar
pessoas para ocupar os cargos na Prefeitura Municipal de Natal e na
Secretaria Municipal de Educação. Definitivamente, a democracia foi
proibida: fortalecia o Golpe Civil e Militar. Nesse contexto, muitos jovens
foram presos e assassinados; dentre esses, estudantes no início de suas vidas
que sonhavam e acreditavam num país alfabetizado e com menos
desigualdade social. Quem assumiu a Prefeitura Municipal de Natal foi o
Almirante Tertius César Pires de Lima Rebello e na Secretaria Municipal de
Educação foi designado o Capitão de Corveta Thomaz Edison Goulart do
Amarante, conforme o Decreto que consta na Figura 46.

Figura 46| Nomeação do Capitão de Corveta Thomaz Edison

Fonte| Arquivo Público Municipal de Natal

O documento apresenta-se com o timbre oficial do Gabinete do
Prefeito, mais especificamente da Diretoria de Pessoal; esse Decreto é o ato
de nomeação do Capitão de Corveta Thomaz Edison Goulart do Amarante
para assumir a Secretaria Municipal de Educação, a partir do dia 10 de abril
de 1964 e assinado pelo Almirante Tertius César Pires de Lima Rebello, então
Prefeito Municipal de Natal.
A propósito, consideramos pertinente indagar: como as pessoas que
estavam envolvidas na Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a
Ler e nas atividades culturais foram identificadas e indiciadas como
subversivas, se a quase totalidade da população de Natal participava
estavam envolvidos com a Campanha e nas atividades?
O Governador do Estado, Aluízio Alves, com base legal no Ato
Institucional n. 1, nomeou os delegados de Polícia Especial Carlos Moura de
Morais Veras e José Domingos da Silva para presidir as Comissões de
Inquérito do Estado e do Município, com o objetivo de investigar os atos
subversivos em todo o Estado do Rio Grande do Norte. Como resultado dos
trabalhos da Comissão de Inquérito, foi elaborado um relatório com o título
Subversão no Rio Grande do Norte - Relatório Veras, (daqui por diante
Relatório Veras), em cujo conteúdo constavam as declarações, os
depoimentos, as acareações e os Autos de Busca das acusações de todos
os oitenta e três indiciados que haviam trabalhado na Prefeitura Municipal
de Natal e, mais especificamente, com as atividades educativas realizadas
pela Secretaria Municipal de Educação.
Apresentamos os registros constantes no Relatório Veras, com as
acusações referentes à Secretaria Municipal de Educação.
Foi para o setor de alfabetização que o ex-prefeito Djalma
Maranhão, do seu ‘staff’ de funcionários, escolheu
cuidadosamente um grupo que dela ficaria encarregado.
Formou este grupo tirando-o de forças esquerdistas em quase
sua totalidade. [...]
A subversão educacional que, sob o nome-slogan de
‘Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler’, era
dirigida e supervisionada pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Saúde da Prefeitura de Natal, contou

com a participação direta dos assessores das respectivas
secretarias, todos indiciados no presente inquérito: [...].
[...] Um dos maiores responsáveis, o mentor de toda essa obra
perniciosa colocada a serviço da subversão, é o indiciado
MOACYR DE GÓES, como se pode verificar pelo documento de
fls. 862-A [...]. (SUBVERSÃO NO RIO GRANDE DO
NORTE/RELATÓRIO VERAS, 2012, p. 66-68, grifo do autor).

Segundo o texto, o setor de alfabetização do ex-prefeito Djalma
Maranhão, é acusado de praticar subversão por meio da Campanha De Pé
no Chão Também se Aprende a Ler, classificando como “subversão
educacional”, praticado diretamente pelo “staff” de seus assessores que
faziam parte da Secretaria Municipal de Educação e acusando o Secretário
de Educação Moacyr de Góes como o maior mentor da subversão.
Um aspecto que nos chamou a atenção foi a acusação feita a
Moacyr de Góes como “um dos maiores responsáveis de toda a obra
perniciosa”. Talvez o relatório tenha razão no sentido de destacar a
importância que Moacyr de Góes teve no movimento político, cultural e
educacional vivenciado em Natal – o que lhe valeu o mérito de “um dos
maiores responsáveis” – pois a pesquisa evidenciou uma dimensão desse
educador que foi pouco compreendido na historia da educação de Natal.
Segundo o que pesquisamos e os documentos sobre os quais nos
debruçamos, podemos sugerir que Moacyr de Góes pode ser considerado
um dos grandes intelectuais da educação de Natal, mérito que, ainda hoje,
não foi evidenciado como necessita e merece ser.
O Relatório Veras foi elaborado pela Comissão de Investigação dos
indiciados, e remetido à 7ª Auditoria Militar de Recife pelo governador Aluízio
Alves. Em 10 de outubro de 1964, foram publicadas as demissões dos
considerados subversivos, consequentemente ocasionando o extermínio de
uma gestão popular e humanizante que combatia o analfabetismo de
crianças, jovens e adultos.
O governador Aluísio Alves, no exercício da sua função, encaminhou
a relação para o Coronel João Baptista de Oliveira Figueiredo, chefe da

Agência do Rio de Janeiro, do Serviço Nacional de Informações da
Presidência da República, citando os nomes dos educadores que foram
indiciados em subversão no Estado do Rio Grande do Norte e em Natal,
conforme relata Góes:
Em 25 de março de 1965, respondendo ao oficio 861/SNI/64, o
Governador Aluízio Alves, através de seu ofício 186/GE, dirigido
ao Coronel João Baptista de Oliveira Figueiredo, chefe da
Agência do Rio de Janeiro do Serviço Nacional de
Informações, Presidência da República, dava conta de ter
indiciado, através de sua Secretaria de Segurança, 83 pessoas
no Rio Grande do Norte.
Na área do serviço público, informava o Governador no
mesmo oficio, lavrara 15 atos de demissão, 18 de
aposentadoria e um de disponibilidade. Dos 83 indiciados do
Rio Grande do Norte, o promotor militar da 7ª Auditoria, Oton
Fialho de Oliveira, em 04 de maio de 1965, denunciou 60 [...].
(GÓES, 1980, p.135).

Refletindo sobre

o

texto de Góes

(1980), percebemos que,

respondendo ao ofício 861/SNI/64, o Governador Aluízio Alves relacionava os
nomes de oitenta e três pessoas do Rio Grande do Norte, e na área do
serviço público, foram indiciados trinta e quatro pessoas, pela Secretaria de
Segurança e envolvidos no suposto ato contra o Estado.
Na relação dos indiciados constavam os nomes de educadores
professores, tais como: Moacyr de Góes, Margarida de Jesus Cortez, Maria
Diva da Salete Lucena, Mailde Ferreira Pinto Galvão, Djalma Maranhão e
Omar Fernandes Pimenta. Na relação dos demitidos dos cargos públicos
constam Djalma Maranhão, Moacyr de Góes e Margarida de Jesus Cortez; já
na relação dos aposentados por força do Ato Institucional n.1, o Bacharel
Omar Fernandes Pimenta.
A partir de 1º de abril de 1964, para que a ordem pelos agentes da
repressão do Golpe Civil e Militar fosse realizada, foi necessário eliminar os
funcionários que faziam parte da Prefeitura Municipal de Natal e os que
trabalhavam na Secretaria Municipal de Educação, conforme registros de
Góes.

Em abril e maio de 1964, todo o staff da educação municipal
caiu. Dispersos pela deposição e prisão do Prefeito em 2 de
abril, reencontrei os meus companheiros de trabalho nas
prisões do 16º RI, do 7º RO e da Polícia Militar do Estado: Omar
Fernandes Pimenta (diretor de Ensino), Mailde Ferreira de
Almeida (diretora da Documentação e Cultura), Margarida de
Jesus Cortez (diretora do Centro de Formação de Professores),
Geniberto Paiva Campos (diretor do Colégio Municipal de
Natal), Maria Diva da Salete Lucena (vice-diretora do CFP),
Francisco Floripe Ginani (chefe de Gabinete da Secretaria
Municipal de Educação), Josemá Azevedo (responsável pela
interiorização da Campanha), José Fernandes Machado
(presidente do Comitê Nacionalista das Rocas e responsável
pelo Sistema Paulo Freire na Cooperativa dos Pescadores do
Canto do Mangue), João Faustino Ferreira Neto (Presidente da
União Estadual dos Estudantes e professor do CFP De Pé no
Chão). (GÓES, 1980, p. 136).

Segundo o texto, os funcionários, educadores concebedores e
educadores professores que estavam no exercício da profissão na Secretaria
Municipal de Educação, desenvolvendo e orientando as práticas educativas
e culturais na Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, ou seja,
promovendo a educação popular para todos na cidade de Natal, foram
presos e acusados de subversivos, a “subversão educacional”, pelos
representantes

das

Forças

Armadas,

via-se,

naquele

momento,

um

movimento educacional humanizante sendo exterminado em Natal.
Na Figura 47, constam os livros da Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler que foram considerados como literatura
subversiva no Relatório Veras.

Figura 47| Livros da Campanha confiscados pelo Golpe Civil e Militar

Fonte| <https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts>

Observamos que, em meio aos livros de literatura dirigidos às
crianças, jovens e adultos, encontra-se um exemplar de Karl Marx –
despropositadamente?! Será?! – sugerindo, segundo se considerava, na
época, ideologia de esquerda, quando, na verdade, o pensamento desse
clássico das Ciências Sociais contribuía/contribuiu/contribui sociocultural e
historicamente com as mais consistentes e convincentes formas de se ler,
analisar, interpretar e compreender a realidade do mundo. Os livros
existentes nas bibliotecas populares foram considerados pelas Forças
Armadas material de preparação para uma guerrilha, não levando em
consideração que se tratava de livros de literatura que pertenciam a uma
Campanha de alfabetização.
A narrativa de Galvão (2004), protagonista dessa história, registra um
momento triste da sua vida, na tarde de 8 de abril, de 1964, por ocasião da
ascensão dos militares ao poder, assim relatando:
Na tarde do dia 8, encontrava-me na residência de uma irmã,
nas imediações do 16° RI, quando chegou, muito assustada, a
minha filha, acompanhada por militares do Exército, armados
com metralhadoras para me levarem. Não deram explicações
e, sem palavras, conduziram-me a um jipe e mandaram-me
sentar no banco traseiro, entre dois soldados que não

conseguiam acomodar bem as suas armas. Sentados na frente
estavam o motorista e um oficial. Aquela cena de
tragicomédia já se tornara comum pela cidade, mas fiquei
muito assustada. (GALVÃO, 2004, p. 59).

Nessa narrativa, identificamos a forma como eram efetuadas as
prisões: ato violento e humilhante para os intelectuais e educadores, cuja
missão era alfabetizar a população e revitalizar a cultura popular.
Considerados subversivos e nocivos à sociedade, participaram de uma
gestão que dialogou com a população e, por isso, foram julgados pelo
poder das Forças Armadas, precisavam ser exterminados. O que causava
espanto e terror a essa população é que, atordoada, presenciava outra
realidade naquele momento, da noite para o dia, sem compreender bem o
sentido do que estava acontecendo em Natal, cuja rotina fora modificada
pela presença de militares armados nas ruas de uma cidade, marcada por
um cotidiano educador.
Contextualizando essa situação com as ideias de Hobbes,

[...] é preciso designar um homem ou uma assembleia de
homens para representar a todos, considerando-se e
reconhecendo-se cada membro da multidão como autor de
todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar,
em tudo o que se refere à paz e à segurança comuns,
submetendo, assim, suas vontades à vontade do
representante, e seus julgamentos a seu julgamento. Isso
significa muito mais que consentimento ou concórdia, pois é
uma unidade real de todos, numa só e mesma pessoa, por
meio de um pacto de cada homem com todos os homens, de
modo que seria como se cada homem dissesse ao outro:
desisto do direito de governar a mim mesmo e cedo-o a este
homem, ou a esta assembleia de homens, dando-lhe
autoridade para isso, com a condição de que desistas
também de teu direito, autorizando, da mesma forma, todas
as suas ações. Dessa forma, a multidão assim unida numa só
pessoa passa a chamar-se Estado (em latim, Civitas). Essa é a
geração do grande Leviatã, ou, antes (para usarmos termos
mais reverentes), daquele Deus mortal a quem devemos,
debaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Em virtude da
autorização que cada indivíduo dá ao Estado a usar todo o
poder e a força, esse Estado, pelo temor que inspira, é capaz
de conformar todas as vontades, a fim de garantir a paz em

seu país, e promover a ajuda mútua contra os inimigos
estrangeiros. (HOBBES, 2009, p. 126-127).

Em defesa de um poder autoritário, o autor posiciona-se a favor de
pactos; as palavras poder, força, temor e desistência dos nossos direitos,
fazem parte do seu pensamento filosófico. O Estado – Leviatã – é uma
instituição, o poder maior, em que o homem atua com a razão e não com a
paixão; nesse sentido, para ter a paz é necessário que todos façam um
pacto e cada um passe a agir racionalmente em função da constituição de
uma sociedade civil a fim de garantir a paz. Desse modo, o Estado é o
produto da vontade humana; uma pessoa artificial representado pelos
pactos da multidão, pelos quais o indivíduo se faz autor e pode usar a força
para a defesa comum. As atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de
Natal e pela Secretaria Municipal de Educação foram vistoriadas por meio
da fúria do Leviatã, alegoricamente nesta Dissertação, assumida como as
Forças Armadas, ou seja, o poder do Estado.
Com ascensão dos militares ao poder em 1964, o Prefeito Djalma
Maranhão foi preso em Natal, deposto, indo para a ilha de Fernando de
Noronha e Recife, durante aquele ano, exilando-se em Montevidéu, no
Uruguai, onde faleceu, em 30 de julho de 1971.

Figura 48| Artigo sobre o exílio de Djalma Maranhão

Fonte| https://www.facebook.com/roberto.monte.rn?fref=ts

A Figura 48 apresenta a reportagem que registrou o momento em
que Djalma Maranhão seguia para o exílio, no Uruguai, no avião da Força
Aérea Uruguaia, depois de se refugiar na sua Embaixada por quase nove
meses.
Nos arquivos de particulares, visitados com o propósito de aprofundar
a esta pesquisa, encontramos fotos que provocaram tanto horror quanto as
que foram publicadas para denunciar a então barbárie, e por que não dizer:
o holocausto brasileiro. Depois de aproximar da deflagração da Campanha
De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, no arquivo de Margarida Cortez,
uma fotografia que registra o Acampamento Escolar queimado e destruído,
foi como se minha alegria tivesse sendo/sido devoradas pelas chamas,
destruindo os lugares educativos habitados por crianças, jovens e adultos
inocentes e ávidos por aprender.
Entristecia-nos, profundamente, olhar a Figura 49, cujo perfil revela a
materialização da crueldade, traduzida no autoritarismo, no poder com
armas e na violência aplicada ao trabalho educativo realizado pela

Prefeitura Municipal de Natal por meio da Secretaria Municipal de
Educação, como consequência das ações perversas – do Leviatã –
praticadas com o Golpe Civil e Militar. Essa Figura 49 apresenta o
Acampamento Escolar do bairro das Rocas incendiado: destruía-se com
fogo o sonho de crianças, jovens e adultos que buscavam, na alfabetização,
um autocrescimento por meio da educação popular para todos e na
transição de consciências.

Figura 49| Acampamento incendiado no Golpe Civil e Militar

Fonte | Cortez (2005)

A Figura 49 apresenta a ação perversa do Golpe Civil e Militar contra
um lugar educativo: os Acampamentos Escolares. Essa fotografia traduz um
extermínio de um movimento educacional popular humanizante, mesmo
que seus resultados ainda não tenham cessado de ressoar enquanto ruínas
em um Órgão Técnico Central, criado dialogicamente para organizar e
estruturar um processo educacional de uma cidade que estava disposta a
construir, com o poder público municipal, um movimento educacional
popular em que todos os cidadãos fossem alfabetizados.

Essa Figura 49, em torno da qual as pessoas parecem constituir-se
como extensão dos destroços por ela revelada, as palhas de coqueiro em
cinzas, queimadas ao chão de barro batido, atesta um momento de baixamar, quando as Forças Armadas exterminaram a educação popular para
todos de uma cidade educadora. A própria Figura evidencia que, em torno
das cinzas, estão pessoas, e, dentre essas, uma criança quase nua, de pé no
chão, de costas para a lente do fotógrafo e de frente para as cinzas, além
de tantas outras a olharem as ruínas do lugar que, antes, constituíra-se como
lugar educativo para que seus filhos estudassem. Na verdade, trata-se de
cinzas, e não do fim do fogo que acendeu o anima da cidade. Essa
perspectiva retrata a necessidade de mexer nas cinzas para nos queimar um
pouco com o fogo que, depois de tanto tempo, nos aqueceu, quando
vivenciamos a experiência como gestora do Tributo à Criança no bairro
Guarapes.

8 Considerações Finais
Buscamos, no decorrer deste trabalho, identificar e analisar as
políticas de educação popular do município de Natal nos anos de 1957 a
1964. Pesquisamos, nos arquivos, nas leis, narrativas, figuras e em textos
elementos que permitissem apropriar-me dos acontecimentos; porém, muito
dados documentais foram destruídos pelo Golpe Civil e Militar de 1964.
A medida que encontrava os indícios nas fontes documentais,
visualizava os múltiplos fins que construíram uma rede entrelaçada no
processo educativo, político e cultural em Natal. Para que esse cenário se
tornasse mais real, era preciso que fizéssemos uso de uma simbiose dos
conhecimentos já adquiridos, o período pesquisado, a legislação e as
narrativas dos protagonistas. Dessa maneira, conseguimos estabelecer
conexões em forma de rede entre o conhecimento, os fatos históricos, o
contexto da cidade de Natal, a legislação educacional vigente e as
narrativas dos protagonistas da história vivida.
Participação popular e diálogo. Essas palavras definem as políticas
de educação popular do município de Natal nos anos de 1957 a 1964, uma
vez que o ensino público municipal estava sendo regulamentado,
organizado e estruturado para atender à população de crianças, jovens e
adultos da cidade de Natal.
Assim, as políticas de educação popular do município de Natal, nos
anos de 1957 a 1964, foram realizadas pela Prefeitura Municipal de Natal e
na área da educação, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
órgão estruturante do diálogo entre a população de Natal e o governo
municipal. A Prefeitura Municipal de Natal regulamentou o ensino público
municipal, e igualmente, contribuiu para uma complexa dinamização da
educação popular para todos por meio da Secretaria Municipal de
Educação, cuja população participava ativamente das Campanhas e dos
Programas por ela realizada, em um movimento uno de educação popular
no combate ao analfabetismo.

Percorremos os lugares onde aconteceu essa história. Muito foi
destruído, tentando exterminar ou fazendo com que esse período não mais
pertencesse à memória de ninguém, e muito menos de seus educadores
concebedores e seus educadores professores que, hoje, estão presentes em
Natal e caminham livres pelas ruas e avenidas. Tivemos a oportunidade de
entrevistar os protagonistas que vivenciaram esses acontecimentos, hoje, a
professora Hortência Maria Freire da Costa Advíncula é professora e trabalha
na Secretaria Municipal de Educação.
A Prefeitura Municipal de Natal, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, idealizou, legalizou e executou a política de educação popular,
buscava, no ato de ensinar, o trânsito para uma consciência crítica visando
transformações sociais.
Nessa perspectiva, a educação de crianças, jovens e adultos não
poderia ficar relegada a um plano posterior. Surgiu, então, a necessidade de
regulamentar,

organizar

e

estruturar

o

ensino

público

municipal,

possibilitando, à população, o direito de estudar, sair do estado de
ignorância,

criando

analfabetismo,

escolas

formando

para

todos,

educadores

portanto,

combatendo

professores

o

diplomados,

comprometidos com o ato de educar aqueles que não tiveram a
oportunidade de ter acesso à escola pública e gratuita. Renuncia, assim, à
velha postura de objeto, sujeito passivo, consciência ingênua e vai
assumindo a postura de sujeito com uma nova forma de pensar a escola:
uma escola popular para todos, sem paredes e sem portas, que valorizava a
cultura e os valores da população da cidade de Natal, aberta à
comunidade; uma escola democrática, gratuita, dialógica, reflexiva diante
de seus problemas, crítica, não exigindo a obrigatoriedade do fardamento e
fornecendo material escolar.
Conforme foi possível compreender, no curso da pesquisa, que o
Prefeito Djalma Maranhão estabeleceu como meta número um de governo
a educação e a cultura. Os representantes da população que trabalhavam
na Prefeitura Municipal de Natal e na Secretaria Municipal de Educação

atenderam às reivindicações dos membros dos Comitês Nacionalistas,
comprometeram-se a combater o analfabetismo. Com a regulamentação
do ensino público municipal, surgiu uma rede escolar municipal e Natal
transformou-se em uma cidade educadora, pois suas ruas, Galerias de Arte,
Praças de Cultura, Museu de Arte Popular, Acampamentos Escolares,
Bibliotecas Populares, Escolinhas, Igrejas, cinemas, sindicatos e casas
residenciais viviam em um cotidiano para educar a sua população.
Como resultado, a pesquisa nos possibilitou compreender que as
politicas de educação popular do município de Natal nos anos de 1957 a
1964 tiveram como base uma prática educativa democrática, sustentada
em três pilares, a saber: participação e implicação da população natalense;
construção e reconstrução das práticas pedagógicas priorizando, em seus
programas de ação, a alfabetização para todos e a formação dos docentes
leigos; e, a democratização da cultura. Esse processo histórico fez de Natal
uma cidade educadora.
Estudar, escrever e contar a História da Educação, ora aqui exposta,
requer equilíbrio emocional, reconstruindo os conhecimentos adquiridos no
percurso dos estudos e leituras realizadas na vida acadêmica. É aventurar-se
a desvelar caminhos repletos de surpresas! É ter conhecimento da realidade.
Do passado. É Ousar!
Julgamos importante registrar que o que foi exposto, até então, não
se pretende conclusivo, ante a intensidade do significado que este estudo
assumiu e assume para mim, enquanto pesquisadora, sobretudo quando se
trata de um objeto que tem, nas políticas de educação popular no
município de Natal, nos anos de 1957 a 1964, sua legitimidade.
Desejamos saber a continuidade desta história, que nos fez sentir as
contradições da vida entre o belo e o feio, o alegre e o triste, a riqueza e a
pobreza, a guerra e a paz, a coragem e o medo, o honesto e o desonesto.
Covardia é o grito que não quer nos calar. A história é bonita, sedutora,
desafiadora, triste. Dar continuidade a essa escrita é desvelar os caminhos
que continuaram sendo trilhados nas escolas municipais da cidade de Natal;

possibilitando novos questionamentos, curiosidades e buscas provocadas em
cada pessoa que dela pesquisou e teve conhecimento.
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