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RESUMO 

 

Propomo-nos a analisar os usos políticos que o grupo ligado ao governador Aluízio 

Alves fez de um conjunto habitacional chamado Cidade da Esperança, erguido em Natal 

na década de 1960. Esse novo espaço iria atender a uma demanda por casas existente na 

capital, cujo contingente populacional crescia vertiginosamente. Esse aumento 

demográfico, no entanto, não era acompanhado pari passu pela expansão da oferta de 

moradias pelo mercado, fazendo com que a sua escassez se tornasse um problema social 

e passasse a constar na agenda política. A Cidade da Esperança, portanto, passou a ser 

uma resposta do Estado às necessidades da população e, em meio a esses problemas 

existentes e às expectativas de solução, o grupo político ligado ao governador Aluízio 

Alves soube explorar a questão na medida em que procurou usar esse espaço para 

negociar com diferentes agentes sociais, chegando a eleger como prefeito de Natal o 

gestor da obra, Agnelo Alves. Para a construção dessa análise utilizamos dois jornais, o 

governista Tribuna do Norte e o católico A Ordem. Eles representaram em suas páginas 

tanto os problemas de escassez de moradias quanto as apropriações feitas da Cidade da 

Esperança, permitindo assim a reconstituição histórica de alguns processos. Neles, 

constavam o cotidiano das construções, as ações dos indivíduos responsáveis e as 

tensões políticas que o grupo aluizista possuía com outro, mais ligado ao líder Dinarte 

Mariz. Dessa forma, eles possibilitam a análise de como a Cidade da Esperança 

apareceu no interior de uma rede de tensões e como foi utilizada para a busca de 

legitimidade em um campo político bastante polarizado. 

 

Palavras-chave: crise habitacional; Cidade da Esperança; grupo aluizista; usos 

políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Nous nous proposons à analyser les usages politiques que le groupe lié au 

gouvernement Aluízio Alves a fait d’un complexe d’habitation s’appelé Cidade da 

Esperança, qui a été construit en Natal  dans les années 1960. Ce nouvel espace a été 

utilisé pour solutionner la crise d’habitation dans la capital, dont le número de personne 

augmentait fortement. Cette élévation, néanmoins, n’a été pas accompagné pari passu 

pour l’expansion de l’offre des maisons pour le marché et ce pénurie se transformer 

dans un problème social e politique. La Cidade da Esperança, alors, a été une réponse de 

l’État à la population et entre ces dynamiques, le groupe du gouvernement Aluízio 

Alves a su explorer la question parce qu’il a utilisé l’espace pour négocier avec 

differents agentes sociaux et il aussi a réussi élire Agnelo Alves, le diretor de la 

construction, à maire de Natal. Par la construction de cette analyse nous utilisons le 

journal gouvernamental Tribuna do Norte et le journal catholique A Ordem. Ils ont 

représenté dans ces pages les problèmes de pénurie des maisons et aussi les 

appropriations de la Cidade da Esperança. Pour ça nous pouvons reconstruire ces 

processus historiques. Pour les journaux est possible connaître du quotidien des travaux, 

les actions des sujets réponsable et les tensions politiques du groupe aluizista avec 

l’autre lié à Dinarte Mariz. Ainsi, ils possibilites l’étude de l’utilisation de la Cidade da 

Esperança dans l’intérieur d’une réseau des tensions et l’examen de la recherche pour 

legitimité dans un champ politique très poralisé.  

 

Mots-clés: crise habitational; Cidade da Esperança; groupe aluizista; l’usages 

politiques.  
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Introdução 

 

Comerciários ou pedreiros; salineiros ou costureiras; mecânicos ou 

carpinteiros; funcionários públicos ou não, enfim, todos os 

trabalhadores do Rio Grande do Norte terão agora a oportunidade de 

possuir uma casa própria. Trabalhando para quem trabalha, o Governo 

Aluízio Alves realiza agora mais uma grandiosa obra de profundo 

sentido social: a CIDADE DA ESPERANÇA!
1
 

 

 Nesse tom propagandístico foi anunciada a criação da Cidade da Esperança, um 

conjunto habitacional construído em Natal entre os anos de 1964 e 1966. Erguida no 

bairro de Dix-sept Rosado, a Cidade da Esperança surgiu como uma forma do poder 

público responder a uma crise habitacional existente naquele período, tendo em vista 

que na década de 1960 a capital potiguar se encontrava em um processo de intenso 

crescimento populacional e várias de suas residências eram de taipa, enquanto outras 

possuíam problemas de abastecimento de água, saneamento básico e energia elétrica. 

 A Cidade da Esperança, de acordo com os imperativos apresentados, foi 

realmente uma obra de sentido social, conforme diz o anúncio acima. Nela, seriam 

edificadas cerca de 570 moradias e ali seria inserida uma infraestrutura básica para que 

os seus futuros moradores pudessem desfrutar de uma condição de vida que poderia ser 

encontrada em perfeito funcionamento apenas em restritos locais de Natal. Esse 

conjunto habitacional, portanto, ofereceria significativa parcela daquilo que as camadas 

populares almejavam, negociação que permitiu ao grupo envolvido em sua construção 

uma variedade de usos políticos. 

 Esse novo espaço a ser criado, a Cidade da Esperança, foi uma iniciativa 

executada pelo governador Aluízio Alves, que então se encontrava em disputas 

acirradas com o senador Dinarte Mariz. As lutas entre ambos envolviam desde a 

tentativa de eleição de seus correligionários até a busca pela legitimação de suas 

posições de poder no interior do campo político. Por esse motivo, Aluízio Alves fez os 

mais variados usos do conjunto habitacional em alusão, os quais constituem o material 

de análise deste trabalho.  

                                                           
1
 O GOVERNO Aluízio Alves está construindo Cidade da Esperança 860 casas para o povo. Tribuna do 

Norte, Natal. 15 dez. 1964.p.2. Apesar da matéria anunciar a quantidade de 860 residências, o edital de 

licitação da Cidade da Esperança, quando foi lançado, previu a construção de apenas 570 imóveis. 
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Para que esse exame dos usos políticos da construção das habitações seja melhor 

compreendido, torna-se imprescindível a explicação de algumas dinâmicas gerais que, 

embora não sejam o eixo central do estudo, estão entrelaçadas a ele. Nesse caso, 

precisamos elucidar o fato de que a obra em questão foi o produto de um convênio entre 

o governo do estado do Rio Grande do Norte, então administrado por Aluízio Alves, a 

Fundação de Habitação Popular (FUNDHAP), a Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) e a política externa estadunidense denominada de Aliança para 

o Progresso.  

 Cada envolvido teve sua parcela de contribuição. A Aliança para o Progresso foi 

a responsável pela verba, pois dos Estados Unidos foi enviado o valor necessário para a 

compra de parte dos materiais de construção. Aquela era época de Guerra Fria e, devido 

a disputas geopolíticas, o Estado americano buscava financiar o desenvolvimento de 

países latinos a fim de evitar subversões internas que pudessem levar ao comunismo, a 

exemplo do que havia ocorrido em Cuba recentemente. Por esse motivo, a Aliança para 

o Progresso investiu fortemente no Nordeste brasileiro e o Rio Grande do Norte recebeu 

alguns milhares de dólares. 

 A SUDENE, órgão do governo federal que possuía o interesse de desenvolver 

especificamente o Nordeste, foi responsável por avaliar os processos em torno da 

edificação da Cidade da Esperança e, em seguida, liberar a verba oriunda dos Estados 

Unidos. Essa instituição brasileira serviu de intermediária entre o governo potiguar e os 

americanos devido ao acordo de Punta del Este assinado em 1961, que previa que 

apenas o governo federal poderia negociar diretamente com a United States Agency for 

International  Development (USAID), a agência que punha as ações da Aliança para o 

Progresso em funcionamento. A SUDENE, por essas razões, possuía vários técnicos 

que regularmente se reuniam com os especialistas do governo Aluízio Alves para 

acompanhar o andamento das obras e para fiscalizar a utilização da verba internacional. 

 A Fundação de Habitação Popular, a FUNDHAP, foi um órgão do governo 

estadual presidido por Agnelo Alves, irmão do governador, responsável por formular os 

planos de obras, selecionar o sítio da edificação, contratar mão-de-obra e executar os 

trabalhos. Essa instituição foi criada pelo governo Aluízio Alves em 1963 e foi a 

responsável pela execução de diversas iniciativas constantes no Plano de Habitação 

Popular, dentre elas a Cidade da Esperança.  Essa foi a obra com maior quantidade de 
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residências, mas outras habitações foram identicamente erguidas em outros municípios 

do estado do Rio Grande do Norte, como Mossoró, Macau e Caicó, onde foram 

erigidas, em cada cidade e por projetos financiados exclusivamente pelo governo 

estadual, 50 casas. 

As construções explicitadas acima, no entanto, consistiram em apenas uma das 

duas frentes de ação da FUNDHAP. A primeira envolvia o planejamento, a contratação 

de uma empresa de engenharia e a edificação de habitações populares que eram 

financiadas por certo público, o que era o caso das moradias sitiadas na Cidade da 

Esperança e nos municípios do interior do estado mencionados anteriormente.  

A outra forma de atuação da FUNDHAP foi através do regime de 

autoconstrução. Ele consistia no fornecimento de materiais para a população que 

possuía suas moradias com problemas de manutenção e infraestrutura. A mão-de-obra 

que utilizava esses materiais e reformava as casas, entretanto, não era contratada pelo 

governo, pois eram os próprios moradores que executavam as obras. Esse modus 

operandi foi colocado em prática apenas em Natal, mais precisamente no bairro das 

Rocas, situado próximo ao centro comercial da cidade na década de 1960, o bairro da 

Cidade Alta. Apesar da localização, as Rocas era habitada predominantemente por 

trabalhadores das camadas populares. 

 A Cidade da Esperança, em face das outras edificações do Plano de Habitação 

Popular, foi a maior obra do governo Aluízio Alves, pois, enquanto as demais cidades 

seriam beneficiadas com uma quantidade abaixo de cinquenta residências, o conjunto 

habitacional em referência teve erguidas 570 casas. A diferença pode ser explicada pelo 

fato desse conjunto habitacional ter sido custeado por um órgão estrangeiro, o que não 

aconteceu com as demais construções, que dependiam tão somente do orçamento do 

estado. Além disso, Natal possuía uma demanda mais elevada por habitações por ser a 

maior cidade do Rio Grande do Norte em termos demográficos.  

Explicitados esses pontos, podemos retornar à escolha da problemática dos usos 

políticos feitos da criação da Cidade da Esperança. Aluízio Alves, depois de haver 

enfrentado diversas greves durante o período democrático, procurou utilizar aquelas 

residências para se aproximar de trabalhadores sindicalizados durante o regime de 

arbítrio. De maneira semelhante, imerso nas disputas com Dinarte Mariz, ele procurou 

por diversas vezes vincular a sua gestão a esse novo espaço, o que aconteceu 
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especialmente porque foram inseridas no conjunto habitacional diversas obras de 

infraestrutura que o governador costumava inaugurar pessoalmente. Esse tipo de 

celebração, aliás, aconteceu também com a Cidade da Esperança.  

 Os usos políticos também estiveram presentes no fato do irmão do chefe do 

Executivo estadual, o jornalista Agnelo Alves, ter sido empossado como o presidente da 

FUNDHAP. Ele, à frente dessa instituição, fez-se presente por dias a fio naquele espaço 

para acompanhar a dinâmica da construção, fiscalizar os trabalhos e exigir o 

cumprimento de prazos. Agnelo Alves exerceu papéis de vasta importância para 

reconhecimento dessa obra e daqueles que ordenaram sua edificação. Ele foi o 

responsável por apresentar o conjunto habitacional, através de visitas ao local, a uma 

infinidade de sujeitos: de vereadores a estudantes; de artistas a empresários. Com isso, 

ele se tornou um agente importante na montagem de diversas redes de relações 

importantes para o grupo político ao qual era vinculado e foi, da mesma forma, um dos 

principais responsáveis pela legitimação da Cidade da Esperança na medida em que 

explicou para os visitantes sua necessidade e sua imensidão proporcional ao tamanho da 

demanda por habitação. 

O parente do governador também costumava receber no escritório da 

FUNDHAP diversas autoridades que sentavam em confortáveis poltronas para tomar 

um cafezinho e conversar sobre alianças, disputas políticas, possibilidades eleitorais em 

todo o estado ou em nível nacional, dadas as instabilidades do golpe de 1964. Esse 

escritório, ainda, era um ponto de recepção ao povo, que comparecia ao local para se 

inscrever ou confessar suas angústias em torno da casa própria. E quem iria atendê-lo, 

além dos técnicos e assistentes sociais, era Agnelo Alves. Isso contribuiu para formar 

um gestor público popularmente conhecido e que viria a se tornar, em grande medida 

por isso, candidato a prefeito da capital. 

Outra artimanha do governador foi o uso que fez da Cidade da Esperança a partir 

do uso do jornal de sua propriedade, a Tribuna do Norte. Nesse periódico, o conjunto 

habitacional era representado como uma maravilha estética, baseado em princípios 

modernos, construído rapidamente – em “ritmo de Brasília” - e suficiente para silenciar 

a continuidade dos problemas de habitação, cuja crise chegava a 31% de pessoas sem 

casa própria, de acordo com estatísticas oficiais. Na Tribuna do Norte, o novo espaço 



20 
 

era representado como uma iniciativa popular e de baixo custo para o comprador. Isso, 

esperava-se, revelava um governo preocupado com os mais humildes. 

Por tudo isso, nossas investigações indicam que a Cidade da Esperança não foi 

simplesmente uma obra arquitetônica. Ela foi convertida em uma obra política devido a 

uma série de usos feitos em especial pelo governador Aluízio Alves e por seu irmão, o 

gestor da obra, Agnelo Alves. As diversas estratégias traçadas para se vincular ao 

conjunto habitacional, a sua utilização como ponto de tangência com a população mais 

pobre ou como condição de comunicação com ela, as tentativas de legitimar o governo, 

a maneira como a Cidade da Esperança foi representada no jornal Tribuna do Norte, 

tudo isso aponta na direção de pensar que essa iniciativa foi engendrada de maneira a 

produzir dividendos para um determinado grupo político.  

A desconfiança se torna ainda maior quando pensamos na possibilidade de 

associar a gestão da obra Cidade da Esperança por Agnelo Alves a sua eleição para 

prefeito de Natal em 1965. Isso pode ter sido possível devido ao fato dele ter usado a 

edificação das moradias para montar uma rede de relações e por ter aparecido quase 

diariamente nas páginas da Tribuna do Norte, onde era publicada sua agenda de homem 

público e onde era construída sua imagem de homem trabalhador por estar sempre 

resolvendo pendências relativas ao conjunto habitacional. Será no intuito de responder a 

esses questionamentos acerca de quais os usos políticos feitos da Cidade da Esperança 

que serão realizadas as análises nos três capítulos subsequentes. 

 Esse conjunto habitacional, erguido entre 1964 e 1966, foi envolvido em uma 

série de relações que, em nossa leitura, partiram da esfera social para a política. Seus 

usos, conforme pretendemos analisar, foram relativos ao que o grupo de Aluízio e 

Agnelo Alves teve de enfrentar em toda a rede de tensões e busca por apoio e 

legitimação nas quais ele se envolvia. Portanto, acreditamos ser importante realizar uma 

análise de cunho relacional, ou seja, um exame que leve em consideração aquilo com o 

que os irmãos Alves deveriam lidar para ascender no campo político e se manterem 

fortes nele. 

 Interessa-nos, sobretudo, como o conjunto habitacional compôs estratégias 

traçadas por esse grupo para lidar com situações incômodas, como a tentativa de 

articulação com os trabalhadores grevistas e a acomodação ao novo regime, a ditadura 

civil-militar. Interessa-nos como esse novo espaço serviu a uma conciliação entre essas 
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partes. É nosso escopo de interesses, ainda, analisar a conversão da Cidade da 

Esperança em um símbolo de um governo que objetivava representar a si mesmo como 

defensor do progresso e do desenvolvimento para produzir a legitimação social de um 

grupo que usava o apoio popular como arma eleitoral.  

 Nesse sentido, parece importante entender algumas relações políticas desse 

grupo de grande força eleitoral liderado pelo governador Aluízio Alves e que recebeu 

neste trabalho a nomenclatura de grupo aluizista, pois teve nesse sujeito histórico a sua 

liderança mais expressiva. Ele trouxe uma polarização que têm raízes anteriores, mas 

que passou a se configurar de forma evidente por volta de 1960, quando houve eleição 

para governador e foi montada a coligação de diversos partidos intitulada Cruzada da 

Esperança, a ganhadora do pleito com o irmão de Agnelo vencedor. Essa disputa foi um 

divisor de águas por ter sido realizada após a ruptura definitiva de Aluízio com outra 

grande liderança, a do governador do período 1956-1961, Dinarte Mariz. 

Ele liderou outro grupo político no Rio Grande do Norte, o qual chamaremos de 

grupo dinartista. Dinarte exercia um intenso poder político em uma região do estado do 

Rio Grande do Norte chamada de Seridó e, mais especificamente, na cidade de Caicó. 

No entanto, seu poder também se fazia sentir em outros lugares do estado, inclusive em 

Natal. Isso levou a disputas bastante sérias entre o grupo aluizista e o dinartista, 

configurando inclusive uma polarização política não raro apaixonada, com ataques de 

um ao outro em periódicos locais.  

Esses grupos estavam em constante tensão no campo político e usavam, para 

vencer as disputas circunstanciais, toda sorte de estratégias. Do lado aluizista, a Cidade 

da Esperança, nosso foco de estudo, integrou diversas delas. Esse espaço foi 

arregimentado em várias situações para engrandecer o governador, para legitimar seu 

governo, para se comunicar com a população mediante o atendimento de seus anseios 

por habitação, para formar a imagem de homem público de Agnelo Alves, para 

entendimento com a ditadura civil-militar, dentre outros. 

A Cidade da Esperança, portanto, parece ter sofrido diversos usos políticos pelo 

grupo aluizista devido justamente a sua concorrência com o grupo dinartista, que o 

ameaçava constantemente em termos de negação de legitimidade ou derrota nas 

campanhas eleitorais. Esse espaço parece ter integrado, então, um campo político 
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bastante concorrencial, polarizado e constituído por diversas inconstâncias e tensões 

decorrentes das incertezas instauradas com o golpe de 1964. 

 A maneira como a Cidade da Esperança foi conduzida no interior dessas tensões, 

portanto, é algo que constitui nossa problemática, afinal, para cada circunstância, certas 

estratégias eram traçadas e certas práticas eram reproduzidas, eram reinventadas, 

esquecidas, resgatadas ou criadas. Nisso reside a historicidade acerca desses usos 

políticos do conjunto habitacional e a partir disso será possível lançar alguma luz, 

embora sem esgotar o tema,  sobre fatores que levaram a família Alves a ter se tornado 

tão forte politicamente no estado do Rio Grande do Norte, tendo seus membros exercido 

cargos como os de prefeito de Natal, governador, presidente da Câmara dos Deputados 

em Brasília,  ministro da Previdência, ministro da Integração Regional, ministro da 

Administração, senador, dentre outros.  

 Pretendemos com este trabalho, portanto, analisar os usos políticos feitos pelo 

grupo aluizista da Cidade da Esperança durante o seu período de construção, enquanto 

os pedreiros acordavam bem cedo para encher as paredes de cimento e arriscar-se em 

caibros para colocar as telhas nas casas. Elas ainda estavam vazias, sem moradores, e o 

conjunto habitacional ainda era apenas uma promessa se concretizando. Ainda assim, 

houve todo um trabalho de representar e de converter em ponto de comunicação com a 

população esse espaço para produzir benesses políticas para o grupo aluizista.  

 A cidade de Natal possui algumas especificidades em relação ao seu processo de 

urbanização que podem ser parcialmente compreendidas a partir da leitura deste texto, 

fato que justifica sua confecção. Essa urbe possui cerca de 35% de suas residências 

assentadas no interior de diversos conjuntos habitacionais
2
. Eles estão distribuídos pela 

cidade e por isso podem ser facilmente encontrados ou citados como referência espacial 

para a população e para o poder público. É comum, inclusive, que os bairros sejam 

espaços constituídos por um ou mais conjuntos habitacionais, bem como de outros tipos 

de construções.  

De acordo com Sara Medeiros, o fato de 35% de todas as casas da cidade se 

situarem dentro de conjuntos habitacionais constitui um dos maiores índices do país, 

                                                           
2
 MEDEIROS, Sara R. F. Q. A casa própria: sonho ou realidade? Um olhar sobre os conjuntos 

habitacionais em Natal. Natal: UFRN, 2007. 113 p. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-graduação 

em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.p.64. 
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caracterizando Natal e diferenciando-a de outras urbes. Consequentemente, isso provoca 

certa necessidade de exame histórico para que assim se delineie as razões dessa 

especificidade, afinal, nessa cidade existem em média 45000 unidades habitacionais 

distribuídas em cerca de 60 conjuntos. Esse dado revela a importância dessas 

construções para a urbanização de Natal, muito embora não contabilize as moradias 

erigidas com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE
3
. 

 São vários os conjuntos habitacionais na capital, como os de Candelária, Felipe 

Camarão, Igapó, Lagoa Nova, Neópolis, Ponta Negra, Potengi, Pajuçara e Pitimbu, que 

foram erguidos em datas diferentes entre os anos de 1964 a 1987 por distintas 

instituições e governos diversos. Isso revela que essas edificações conformam a cultura 

urbana da cidade de Natal e mostram que a Cidade da Esperança integra um processo 

que é maior que ela própria. Isso constitui, portanto, uma justificativa para estudá-la, 

afinal, ela foi o primeiro conjunto habitacional dessa urbe e a gestão de sua construção 

pode ter gerado práticas novas sobre a cidade por parte dos grupos políticos que a 

governavam, podendo essas práticas ter se repetido a posteriri. Parece relevante analisar 

os enlaces de sua execução para se compreender a própria cidade de Natal e as razões 

que levaram a um processo de edificação massivo e sistemático desse tipo de obra. 

 Para se ter ideia da força da prática de erguer conjuntos habitacionais em Natal e 

da possibilidade de ganhos políticos e reconhecimento social que isso poderia gerar, 

houve outros grupos além do aluizista que geriram a cidade e o estado e que, mesmo 

fazendo duras críticas aos políticos que os antecederam, continuaram a produção desse 

tipo de edificação. Um desses administradores foi Cortez Pereira, que mesmo possuindo 

atritos com Aluízio Alves, visto que apoiava Dinarte Mariz, ajudou a continuar a 

construção da Cidade da Esperança.  

 Nessa linha, também a família Maia – Tarcísio Maia, Lavoisier Maia e José 

Agripino Maia – liderou a edificação de conjuntos habitacionais em outras localidades 

da cidade. Lavoisier Maia foi um dos políticos que conflitou Aluízio Alves. Ainda 

assim, divergências à parte, durante seu mandato esse tipo de obra foi igualmente 

erguida na capital, afinal, essa se tornou uma prática sem proprietário definido. Edificar 

habitações populares foi algo que se desvinculou do grupo aluizista e se tornou comum 

                                                           
3
 Idem. O SBPE era constituído por instituições financeiras que operavam os recursos da caderneta de 

poupança. Eram eles a Caixa Econômica Federal, as Caixas Econômicas Estaduais, as Sociedades de 

Crédito Imobiliário e as Associações de Poupança e Empréstimo.  
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entre os ocupantes da governadoria, provavelmente porque gerava legitimação de 

governos por parte de uma população ansiosa por casa própria. Isso parece significativo 

caso pensemos que a família Maia governou o estado por indicação de ditadores, sem a 

realização de eleições, ou seja, edificar e financiar moradias produzia reconhecimento 

social mesmo durante uma época de fechamento político. 

 As construções promovidas pelos governos posteriores a Aluízio Alves, 

entretanto, não foram realizadas pela FUNDHAP, mas pelo Banco Nacional de 

Habitação e, nos anos 1980, pela Caixa Econômica Federal. Esses foram períodos de 

política habitacional gerida por instituições nacionais, diferentemente da ação local da 

fundação. Pode-se dizer, então, que esses governantes não foram responsáveis diretos 

pelas obras referidas. Entretanto, certamente articulações políticas com as instâncias 

nacionais foram postas em prática para erguê-las. Isso constituiria, então, 

descontinuidades ou fraturas na forma de se conduzir os processos de construção de 

moradias e merecem ser alvo de estudos. Apesar disso, esse recorte extrapola nossa 

análise, que pretende examinar restritamente os usos da criação da Cidade da Esperança 

durante o governo Aluízio Alves. 

Com o enfoque da importância dos conjuntos habitacionais para o processo de 

urbanização de Natal, não pretendemos defender a posição de que esse tipo de 

edificação era feita a esmo, sem demanda. Contrariamente a isso, queremos chamar 

atenção para o fato de que os administradores locais mostraram, a partir da década de 

1960, uma sensibilidade diferenciada em relação a outros lugares para a questão da casa 

própria. Queremos enfocar, portanto, o fato do país inteiro ter passado pelo processo de 

construção de moradias pelo Estado, mas, mesmo em relação a isso, a cidade de Natal 

se diferencia das demais em termos da importância percentual dos conjuntos 

habitacionais para a sua urbanização. Isso pode estar relacionado aos usos políticos que 

certos grupos fizeram desses provimentos, dentre outras explicações possíveis. 

Entretanto, como deixamos claro desde os primeiros parágrafos, caber-nos-á tão 

somente a análise de um trecho específico desse processo que são os usos políticos 

feitos da Cidade da Esperança pelo grupo aluizista. Por esse motivo, é importante frisar 

que essa etapa do processo de urbanização envolve agentes específicos, como os irmãos 

Alves; situações específicas, como o recém-ocorrido golpe de 1964; órgão de ação 

local, a FUNDHAP; verba internacional oriunda dos Estados Unidos; intervenção da 
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SUDENE. Tudo isso oferece aos usos políticos daquele conjunto habitacional tons 

específicos e determinada historicidade em relação ao que ocorreria posteriormente. 

Como os conjuntos habitacionais provavelmente foram utilizados por diversos 

grupos políticos para produção de reconhecimento popular e para a legitimação de 

governos, esta dissertação possui relevância, então, por proporcionar o deslindamento 

de diversas estratégias adotadas notadamente pelo grupo aluizista para fazer uso da 

Cidade da Esperança, a primeira obra dessa natureza no Rio Grande do Norte. Essas 

estratégias e práticas, mesmo de forma inconsciente, podem ter sido reproduzidas em 

governos posteriores, formulando assim uma especificidade para a cidade de Natal. 

 A presente dissertação também possui relevância por alguns desdobramentos 

que oferece. Ao longo da pesquisa, percebemos que houve diversas tentativas de uma 

produção identitária entre o novo espaço e o governo Aluízio Alves. Para tanto, 

existiram articulações, na Cidade da Esperança, de várias obras que esse governo lutava 

para identificar como suas. Dessa maneira, certos elementos que eram costumeiramente 

adotados e defendidos por ele, como a construção de escolas, energia elétrica oriunda de 

Paulo Afonso e sua distribuição pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

(COSERN), abastecimento de água pela Companhia de Água e Solos (CASOL), ação 

da FUNDHAP, todos apareceram na Cidade da Esperança. Por isso, percebemos que 

esse espaço foi alvo de identificação com o governo Aluízio Alves através da presença 

nele de obras que aquela administração reivindicava para si nas páginas do jornal 

Tribuna do Norte. E se cada iniciativa, separadamente, era representada como fruto do 

esforço de um governo específico, todas juntas na Cidade da Esperança tornavam ela 

indiscutivelmente uma realização do grupo aluizista. 

 O conjunto habitacional supracitado, portanto, foi convertido em uma espécie de 

bastião do governo Aluízio Alves e serviu para inserir em outro patamar as 

preocupações urbanas propaladas por essa gestão. Tudo aquilo pelo que a referida 

administração do estado lutava para identificar como de sua autoria poderia ser reunido 

a ponto de formar uma cidade inteira para a população mais humilde. Dessa forma, por 

analisar indiretamente outras realizações do citado governo outra justificativa para a 

realização desta investigação é o fato de, a partir de nosso objeto de pesquisa, ser 

possível lançar um olhar sobre a gestão de Aluízio Alves. Essa visão está condicionada 

a certo ângulo e, consequentemente, não objetiva esmiuçar todas as realizações dessa 
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administração. Mesmo assim, ela se configura como uma contribuição historiográfica 

pelo fato de existirem raríssimos trabalhos acadêmicos nessa área. 

 A Cidade da Esperança jamais foi o eixo central de uma pesquisa e são poucos 

os textos que lhe fazem referência. Ainda assim, alguns estudos foram importantes para 

o aprimoramento analítico do nosso objeto de pesquisa e, por essa razão, iremos 

dialogar com essa produção para assim localizarmos nossa contribuição dentro dela. 

Devemos alertar, no entanto, que há trabalhos que não fazem menção, ou fazem 

indiretamente, à Cidade da Esperança. Eles são relevantes porque auxiliam na 

compreensão do lugar ocupado pela FUNDHAP ao permitirem encaixá-la em um 

processo maior e de nível nacional no que diz respeito à construção de moradias pelo 

Estado. 

 O texto Habitação Social: origens e produção (Natal, 1889-1964)
4
, da arquiteta 

Caliane Almeida, procura apresentar alguns dados acerca da Cidade da Esperança e com 

isso formula certas classificações. Assim, ela apresenta uma Cidade da Esperança 

construída em 2 etapas no intervalo entre 1963 e 1974 e atribui as construções aos 

governos Aluízio Alves e Cortez Pereira. Cada uma das etapas foi erguida para públicos 

diferentes, sendo o período que analisamos aquele em que foram visadas as pessoas de 

baixa renda, formada por migrantes fugidos da seca no interior do estado.  

 Caliane Almeida exibe alguns números que deixam entender que a Cidade da 

Esperança rompe com a construção de habitações pelo Estado no Rio Grande do Norte 

até aquele momento. Enquanto se construiu mais de 500 casas naquele conjunto 

habitacional em apenas 2 anos, até 1964 haviam sido construídas ou adquiridas apenas 

100 casas pelo poder público. Essas habitações, no entanto, não foram erigidas ou 

adquiridas de maneira sistemática e em curto espaço de tempo, mas processualmente, de 

forma pulverizada. 

 Por fim, Almeida relaciona a FUNDHAP à Fundação da Casa Popular, a FCP. 

Essa última era um órgão ligado ao governo federal que foi responsável pela construção 

de moradias em todo o Brasil. Ele existiu até a década de 1960, mas atuou no Rio 

Grande do Norte apenas durante as décadas de 1940 e 1950. Isso aconteceu porque, 

                                                           
4
 ALMEIDA, Caliane Christie Oliveira de. Habitação Social: origens e produção (Natal, 1889- 1964). 

São Carlos: USP, 2007. 235 p. Dissertação (mestrado) – Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 
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segundo Almeida, a FUNDHAP se converteu em um obstáculo. Ela serviu como reação 

do governo do estado à FCP, que apresentava como proposta a unificação das reservas 

dos diversos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs)
5
 e cobrava taxas sobre as 

vendas de imóveis. Como possuíam objetivos comuns, a FUNDHAP passou a realizar 

em nível estadual aquilo a que a FCP se propunha.  

 Essa tensão entre governo do estado e governo federal foi alvo das preocupações 

de Azevedo e Andrade
6
. Para esses autores, a Fundação da Casa Popular foi cooptada 

por interesses políticos. Chegava a construir casas, assim, em alguns municípios que 

não passavam por fortes crises de provimento de moradia. Entretanto, por exigir o 

pagamento de impostos pelos governos estaduais para suas ações, ela foi mal recebida 

por alguns deles, inclusive o do Rio Grande do Norte. Isso é reafirmado por Nabil 

Bonduki
7
, para quem a FUNDHAP esteve em uma linha de rejeição à FCP integrada 

por governos estaduais.  

 A literatura nos mostra, portanto, que a criação FUNDHAP foi uma forma de 

resistência do governo do estado a uma iniciativa federal de edificação de moradias. É 

possível que isso possua relação com nossa problemática porque a ação do governo 

Aluízio Alves de criar um órgão local poderia ser uma maneira de facilitar a sua 

gerência sobre ele e uma forma de inserir ali o seu pessoal para praticar uma variedade 

de usos políticos. Assim, a fundação poderia servir a interesses alheios ao de 

simplesmente prover lares. 

 A edificação da Cidade da Esperança também foi analisada brevemente na 

dissertação Cartografia dos Tempos Urbanos: representações, cultura e poder na Natal 

(década de 1960), de Wesley Silva
8
. Nela, o autor trata o conjunto habitacional como 

uma “produção formal” (cidade formal
9
), ou seja, reconhecida legalmente pelo Estado e 

que serviria ao atendimento de demandas populares. Entretanto, ela foi construída em 
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uma região afastada da área urbanizada e continha uma infraestrutura mínima, o que 

ajudou a criar um novo mercado imobiliário entre esses dois pontos de ocupação e fazia 

com que as novas casas, inclusive as do conjunto habitacional, custassem certo valor 

que não poderia ser pago por qualquer família.  

Wesley Silva menciona que a cidade de Natal passou por um elevado 

crescimento demográfico na década de 1960 e, em decorrência disso, a Cidade da 

Esperança, como construção formal, não foi suficiente para servir de abrigo a toda a 

população pobre. Surgiu, portanto, uma cidade informal
10

, de ocupação irregular e, 

embora ela não fosse reconhecida oficialmente pelo governo, era apoiada por ele na 

prática através do fornecimento de tratores e inauguração de obras públicas, como a de 

abastecimento de água. A cidade de Natal teria crescido predominantemente assim na 

década de 1960 e dentre esses espaços estavam Brasília Teimosa e Mãe Luíza. 

Por fim, o trabalho do professor Henrique Pereira
11

 menciona as razões para 

escolha do nome do conjunto habitacional. A palavra esperança integrou a campanha 

disputada por Aluízio Alves, então no Partido Social Democrático (PSD), em 1960. Ela 

esteva relacionada à coligação formada para o pleito, intitulada Cruzada da Esperança e 

que reuniu os grupos mais diversos, sendo apoiada por setores dissidentes da UDN, pelo 

PTB, PDC, PTN, PSB e pelo PSP. A Cruzada da Esperança reuniu ainda, segundo 

Pereira, integralistas e comunistas - todos de atuação clandestina - e foi igualmente 

apoiada pelos sindicatos de salineiros de Areia Branca e Mossoró, mais à esquerda, bem 

como por “coronéis” de Currais Novos, conservadores. Houve, portanto, uma reunião 

de interesses aparentemente divergente e até contraditórios.  

Foi por ser tema de campanha que o termo esperança foi transposto para outros 

elementos eleitorais de 1960.  Dessa maneira, Aluízio Alves se tornou o candidato da 

esperança; o dia da eleição tornou-se o dia da esperança; o caminhão que transportava 

os eleitores para os comícios se chamava caminhão da esperança; o trem em que Aluízio 

Alves viajava era o trem da esperança; o voto dado ao grupo aluizista era o voto da 

esperança. Quando Aluízio Alves assumiu o governo, esperança se tornou um símbolo 
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institucionalizado e o Palácio Potengi, que era a governadoria, foi pintado de verde e 

recebeu o nome de Palácio da Esperança.  

Para Pereira, esperança, como símbolo, apontava para a ideia de 

desenvolvimento econômico e social do Rio Grade do Norte. Contribuiu para isso a 

presença do tema da industrialização do estado durante a campanha, fato que também 

poderia explicar a simpatia inclusive dos comunistas, que entendiam a implantação do 

socialismo como uma etapa posterior ao ápice do capitalismo. Os demais setores 

poderiam compreender a industrialização como uma oportunidade de crescimento 

econômico e expansão de lucros, geração de emprego. Havia, portanto, um ponto de 

convergência acerca dos rumos do estado que foram contemplados naquele símbolo. 

Essas questões parecem importantes para se analisar a Cidade da Esperança, que 

apareceu, em alguns momentos, associada ao tema do progresso e do atendimento a 

demandas sociais, como mencionou a nossa epígrafe.  

Para analisar o nosso objeto de pesquisa à luz da problemática exposta iremos 

utilizar principalmente o jornal Tribuna do Norte. Ele foi fundado durante as eleições de 

1950 para defender as posições da UDN. Aluízio Alves, que nessa época era integrante 

desse partido, foi um de seus principais fundadores, mas contou, de acordo com Jailma 

Lima
12

, com forte apoio financeiro de Dinarte Mariz, tendo em vista que na época eles 

lutavam no mesmo grupo. Por outro lado, durante nosso recorte temporal, a Tribuna do 

Norte não mais contava com os recursos do líder seridoense, que rompera relações com 

Aluízio e, contrariamente ao que ocorria outrora, esse periódico costumava atacar 

Dinarte bem como os seus correligionários. 

A Tribuna do Norte circulava diariamente, inclusive aos domingos. Era 

constituída por oito ou dez páginas, a depender a edição, e era a principal voz do grupo 

aluizista. Conforme observamos durante a pesquisa, ela estava inserida em determinado 

aspecto do jogo político, que envolvia ter acesso ou possuir um meio de comunicação 

capaz de difundir certas visões e opiniões sobre as disputas travadas. Mencionamos esse 

fato porque os principais políticos dos anos 1950 e início dos anos 1960 tinham relação 

com periódicos. Aluízio com a Tribuna do Norte; Djalma Maranhão, prefeito de Natal, 

era proprietário da Folha da Tarde; Dinarte Mariz, fundou A Razão em 1934 e o Correio 

                                                           
12

 LIMA, Jailma Maria de. Partidos, candidatos e eleitores: o Rio Grande do Norte em campanha 

política (1945-1955). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense, 2010.p.264. 



30 
 

do Povo – que circulava na década de 1960 – e Walfredo Gurgel, vice-governador de 

Aluízio Alves, foi diretor de A Folha em 1954 na cidade de Caicó
13

. Esse tipo de mídia, 

o jornal impresso, desempenhava, portanto, um importante papel político no sentido de 

construir certas imagens dos políticos, de suas obras e de seus adversários. 

O periódico do então governador noticiava toda a agenda dele e de seu irmão 

Agnelo Alves, como viagens, reuniões, obras que seriam feitas e outras a serem 

inauguradas pelo governador, busca por verbas e até visita a parentes doentes. Por isso, 

é possível, por meio da Tribuna do Norte, mapear os passos e as companhias dos irmãos 

através de sua análise. 

Através do exame desse jornal, podemos saber quem esteve com os irmãos na 

Cidade da Esperança, quais eram seus cargos públicos ou lugares sociais e de quais 

assuntos trataram, posto que isso era algo geralmente mencionado especialmente em 

uma coluna nomeada Tribuna Política. Ela consistia em notas curtas que tratavam da 

agenda dos dois homens públicos mencionados e nela geralmente apareciam temas de 

interesse político do grupo aluizista. Desse modo, por meio dela é possível saber 

inclusive detalhes de certos compromissos, como hora e local. 

 A Tribuna do Norte, entretanto, não se restringia a falar da agenda do 

governador. Ela veiculou, ainda, sérias investidas contra os opositores do governo 

Aluízio Alves. O grupo que foi o principal alvo dessas provocações foi aquele ligado a 

Dinarte Mariz, que possuía uma forte base política no interior do estado, no Seridó. O 

periódico, muitas vezes usando a coluna Tribuna Política, realizava esses desafios com 

intuitos claros: pretendia manter a supremacia política de Aluízio Alves e do grupo 

ligado a ele. Consequentemente, recortava, interpretava e representava a realidade de 

maneira bastante interessada, afinal, esse jornal estava no interior de um campo político 

bastante polarizado, o que fez com que o grupo aluizista o transformasse em um dos 

insumos dos conflitos. 

 Como a Cidade da Esperança foi apresentada publicamente por um periódico de 

tal natureza, ou seja, declaradamente engajado, deduzimos que ela também sofreu usos 

políticos através de representações criadas pela Tribuna do Norte. Nesse matutino, o 

conjunto habitacional era a obra perfeita e, quando alguma instabilidade em sua 
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confecção era suscitada, a solução já havia sido providenciada ou estava em vias de sê-

lo. No caso, os redentores sempre eram Aluízio Alves e Agnelo Alves. Esse jornal, 

portanto, esteve profundamente relacionado aos usos políticos da construção da Cidade 

da Esperança porque, relatando o cotidiano da obra, formou a imagem dos irmãos, 

sempre empenhados, solícitos ao clamor popular, uma vez que frequentemente 

apareciam naquelas páginas se esforçando, procurando formular convênios ou em busca 

de dinheiro para expandir o número de moradias. Havia, então, um jogo duplo em que 

os sujeitos se constituíam a partir da constituição do conjunto habitacional.  

Os pontos relativos à forma como a Cidade da Esperança era representada e os 

usos que sofreu possuíam relação com o fato da Tribuna do Norte ser um jornal 

claramente controlado pelos irmãos Alves, tendo Agnelo como superintendente. Seu 

nome constava em caixa alta nos exemplares, ao lado daqueles do redator chefe, Walter 

Gomes, e do secretário, Waldemar Araújo. Por isso, o periódico veiculava matérias que 

atendiam às expectativas dos sujeitos históricos em referência e críticas ao governo 

eram quase inexistentes. O que constava no periódico era apenas o empenho do grupo 

aluizista junto à população, a impecabilidade das obras públicas e uma conduta política 

moralizada de Aluízio Alves à frente da administração do estado.  

A Tribuna do Norte, com o poder dos irmãos Alves na seleção dos seus 

empregados e, indiretamente, das matérias, produzia uma blindagem acerca dos erros e 

dissensos sobre as ações do governo. Ela produzia representações em que o real sempre 

se tornava satisfatório após a intervenção do governador da esperança. Os fatos e as 

interpretações presentes no jornal, portanto, eram frutos de escolhas, de filtragens que 

separavam o que era interessante para o grupo aluizista daquilo que não o era.   

Compreendemos, por isso, que essa foi uma forma de exercício de poder que, 

com sua força, capturou para si a Cidade da Esperança a ponto manuseá-la no interior 

de uma rede de alianças e tensões. Dessa maneira, quando falamos em usos políticos do 

conjunto habitacional, falamos identicamente do poder de selecionar fatos e 

interpretações sobre ele, o que era possibilitado pelo uso de um meio de comunicação 

que vinculava certas pessoas a uma obra, diferenciando-as daquelas com quem 

concorriam no interior do campo político. Tudo isso fazia com que, a despeito do que 

outros dissessem sobre essa obra, o grupo aluizista tinha uma Cidade da Esperança com 

a qual lutava e pela qual lutava. 
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Ainda acerca do poder de dizer preferencialmente aquilo que se deseja, havia 

ainda a atuação do próprio Aluízio Alves que, como proprietário do jornal, poderia 

demitir funcionários que furassem o bloqueio ou realocá-los para outras áreas da 

empresa mediante necessidades ou jogos de interesses. Sabemos que isso aconteceu no 

início da década de 1970, quando ele determinou quem ocuparia a diretoria, quem iria 

para a redação e quais seriam os apresentadores de que programas da Rádio Cabugi
14

, 

outro de seus meios de comunicação. Provavelmente, situações semelhantes ocorreram 

durante a construção da Cidade da Esperança. 

Insistindo na caracterização do referido jornal, podemos dizer que, à revelia do 

seu teor predominante, ele não veiculava apenas matérias de cunho político. Possuía 

coluna especializada em esporte com uma página inteira dedicada a falar principalmente 

de futebol, tanto em nível nacional quanto local. Ali constavam placares, venda e 

compra de jogadores, expectativa de vitória para os próximos jogos, análise de partidas. 

Havia ainda colunas dedicadas a crônicas, poemas, textos literários. Muitas vezes esses 

conteúdos ocupavam metade de uma página ou, em certas edições, uma página inteira e 

se dedicavam a ficções ou relatos do cotidiano. A respeito desse último assunto, havia 

igualmente o Jornal de WM, uma coluna escrita a partir de experiências urbanas do 

autor especialmente em sua convivência com a elite da capital, visitando restaurantes, 

encontrando pessoas ilustres, comentando inaugurações de lojas, festas e outros 

aspectos sociais. 

  Aquilo que interessa a este trabalho, apesar disso, não são essas partes. Nosso 

foco de estudo são os usos da Cidade da Esperança feitos no campo político, formado 

por seu campo de forças, suas disputas e suas artimanhas. Por isso, recortaremos esse 

periódico a partir de suas matérias políticas, analisando a busca por legitimação, a 

construção de representações interessadas, o uso da construção do conjunto habitacional 

para a formação de alianças e ataques a adversários. E matérias nesse sentido abundam 

na Tribuna do Norte, que era de forte teor político, trazendo sempre em suas primeiras 

páginas, as principais, temas dessa natureza. 

 Outro ponto é o fato da Tribuna do Norte ser uma empresa particular que visava 

o lucro e que o obtinha através de poucos anúncios de lojas e da venda de espaço nos 

classificados. Mas a principal fonte de recursos era a venda do jornal a Cr$ 50,00 até 

                                                           
14

 MELO, Manoel Rodrigues de. Op. cit., p.226. 



33 
 

novembro de 1964, quando o preço foi alterado para Cr$ 100,00. A elevação do valor, 

na época, foi explicada justamente pela via dos custos elevados para se manter a 

empresa
15

. No entanto, a despeito disso, ela era a voz oficial do governo por publicar 

sua agenda e por servir como uma espécie de Diário Oficial que publicava todos os 

editais de licitação do governo Aluízio Alves, inclusive aquele para a construção da 

Cidade da Esperança. Esse periódico, portanto, era um misto de público e privado, 

aspecto notadamente montado após o jornal oficial, intitulado A República, haver sido 

retirado de circulação quando Aluízio assumiu a governadoria. 

É interessante mencionar o fato da Tribuna do Norte ser uma empresa privada 

porque isso nos permite estabelecer certas ligações. Ela fazia parte de uma rede de 

comunicação controlada pelos irmãos Alves que abarcava ainda a Rádio Cabugi. Essa 

rede de comunicação, consequentemente, conferia força às representações do que era a 

Cidade da Esperança e oferecia determinados significados às ações do poder público 

sobre esse espaço.  

Ainda em relação à Tribuna do Norte, é importante notar que ela possuía fortes 

ligações com a carioca Tribuna da Imprensa, de propriedade de Carlos Lacerda, 

governador da Guanabara pela União Democrática Nacional (UDN) nos primeiros anos 

da década de 1960. De acordo com Henrique Pereira, Aluízio Alves esteve ligado à 

fundação desse último periódico em 1949
16

 e, um ano depois, fundaria o seu em terras 

potiguares. Aluízio se tornou, inclusive, diretor temporário da Tribuna carioca quando 

Lacerda se ausentou do Brasil em 1956
17

. Tudo isso aconteceu porque ambos os sujeitos 

eram grandes amigos e viveram bastante próximos durante a época em que foram da 

cúpula da UDN.  

Determinados artigos da Tribuna do Norte, inclusive, são visivelmente retirados 

de outros jornais e muitos deles revelam acontecimentos de ordem política na 

Guanabara e no Rio de Janeiro. Segundo Jailma Lima, essas matérias eram originárias 

da Tribuna da Imprensa
18

 e a construção da Cidade da Esperança pode ter sido noticiada 

no Sudeste em um sistema parecido de retirar matérias do jornal potiguar. Essa 
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constatação, entretanto, foi-nos impossível. Concentrar-nos-emos, portanto, no 

periódico potiguar. 

Metodologicamente, o que pretendemos com a Tribuna do Norte é examinar as 

representações que ela criava da Cidade da Esperança. Interessa-nos os elementos 

utilizados para construir essas representações e gerar significados interessantes para o 

grupo aluizista. Por outro lado, como podemos saber por meio desse periódico as 

pessoas que estiveram junto dos irmãos Alves, poderemos reconstruir as redes de 

relações montadas a partir da construção do conjunto habitacional e igualmente analisar 

a importância delas para o grupo aluizista. Por fim, o exame desse periódico servirá ao 

deslindamento de certas estratégias desse grupo para produzir ganhos políticos com a 

construção da Cidade da Esperança.  

O outro periódico que utilizaremos será A Ordem, que era produzido pela 

Arquidiocese de Natal e publicado semanalmente. Seus jornalistas costumavam 

produzir relatos a respeito de problemas sociais existentes na capital e, em seguida, 

cobravam soluções do poder público. Diversas questões acerca de injustiças sociais 

eram nele analisadas e condenadas, o que implicava na sugestão de soluções. Por isso, a 

crise habitacional também apareceu ali algumas vezes e, tamanho foi o envolvimento da 

Igreja Católica com essa causa, houve a formação de atividades dessa instituição nessa 

área. Como elas se baseavam em doações, A Ordem divulgou o cotidiano desses 

trabalhos para estimular a contribuição dos fiéis, o que permite ao pesquisador o exame 

de outras soluções para o provimento de moradias além da Cidade da Esperança.  

A análise d‟A Ordem possibilitará não apenas a comparação de nosso objeto de 

pesquisa a outras respostas à crise de habitação, mas também permitirá o exame dos 

significados que a Cidade da Esperança adquiriu a partir de sua relação com soluções 

não oficiais. Por outro lado, o hebdomadário católico também será avaliado em suas 

representações acerca do conjunto habitacional que investigamos para assim 

aprofundarmos a recepção desse novo espaço da cidade. 

Para o exame das fontes referenciadas, trabalharemos a partir de alguns 

conceitos e noções. Alguns povoarão toda a dissertação, enquanto outros serão 

utilizados apenas em capítulos. De qualquer forma, muitos deles serão retirados de 

estudos formulados pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, que refletiu bastante sobre 

questões relativas às disputas no interior do campo político, ao Estado, à legitimação, às 



35 
 

representações, aos significados das práticas, à transformação de bens materiais em bens 

simbólicos e à formação de prestígio. 

 Procuraremos colocar seus contributos em uma perspectiva histórica para assim 

analisarmos os diferentes usos da construção da Cidade da Esperança feitos no tempo. 

Cada manuseio dessa obra esteve relacionado a determinadas circunstâncias, novas ou 

não, em que o grupo aluizista, abafado por disputas e buscando apoio e diferenciação 

em relação ao grupo dinartista, procurava capitalizar a seu favor. Nesse sentido, houve a 

produção, reprodução ou reapropriação  de certas práticas e estratégias que poderiam ser 

vistas como interessantes para a manutenção da situação de liderança de Aluízio Alves 

no campo político ou para a formação de novas forças para compor o grupo aluizista. 

Por essa razão, os conceitos e noções de Pierre Bourdieu serão historicizados a partir de 

diálogo com certos historiadores que aparecerão ao longo dos capítulos.   

Esse sociólogo ajuda a pensar uma época em que o campo político estava bem 

delineado, com regras próprias que lhe conferiam identificação e o diferenciavam de 

outras esferas da sociedade. Essas regras envolviam basicamente uma busca por apoio 

popular em uma sociedade de massas que, a despeito do golpe de 1964, ainda elegia 

seus governantes pela via eleitoral. No caso, uma das demandas sociais que poderia 

produzir legitimação política seria aquela relativa ao provimento de casas populares, 

problema pelo qual Natal passava e cuja existência o jornal A Ordem difundia. 

Isso nos leva a um conceito de Bourdieu que se chama campo político. Para esse 

sociólogo, o campo político é uma estrutura estruturante em que os bens culturais que 

nele circulam adquirem certo molde que variam conforme as regras e conflitos do jogo. 

Isso permite pensar, portanto, que enquanto estrutura estruturante o campo político é 

histórico e dinâmico, posto que suas normas variam de acordo com as diferentes 

disputas. Identicamente, por essas mesmas razões, podemos deduzir que nele existe um 

universo de possíveis, daquilo que pode ser dito politicamente e pelo que os agentes 

envolvidos podem lutar politicamente por haver atravessado a membrana do campo
19

.  

Esse ponto é relevante porque, embora Bourdieu trabalhe com campos que em 

muitos momentos se fecham sobre si mesmos, como é o caso do campo artístico e do 

intelectual, para ele o campo político é o único em que os agentes externos a ele são 

extremamente importantes. Isso acontece devido ao conceito de representação política, 
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aquele em que os cidadãos têm, ou deveriam ter, suas necessidades atendidas por 

aqueles que ocupam determinadas posições no aparelho de Estado. Por isso, o campo 

político é permeável aos desígnios da população em geral, que tensiona as regras desse 

jogo ao criar demandas que precisam ser atendidas
20

. 

O acolhimento dessas necessidades, que em nosso caso era o provimento de 

moradias, é o que pode gerar a produção daquilo que chamaremos de capital político. 

Esse é uma variação do capital simbólico, que é uma propriedade vinculada a algum 

agente ou partido e que está relacionada a sua característica de solucionar algum 

desígnio coletivo. O capital simbólico, portanto, está relacionado à certificação social de 

certas demandas, fazendo com que o atendimento a elas possibilite reconhecimento ao 

seu provedor
21

.  

O capital político, por conseguinte, integra essa economia de troca entre a 

sociedade e o mundo político, uma economia simbólica
22

. O capital político era, na 

Natal dos anos 1960, o reconhecimento de certos agentes pela população e era a partir 

disso que os políticos e seus partidos disputavam no interior de seu campo de lutas. Em 

outros termos, a legitimidade alcançada pelo provimento de moradias no espaço social 

poderia produzir um capital que seria utilizado nos conflitos travados entre o grupo 

aluizista e o dinartista. O capital político, desse modo, estava atrelado ao poder obtido 

através de uma negociação. 

Essa perspectiva abre margem para apresentarmos nossa ideia de sujeito. O 

reconhecimento que fizemos acima de uma estrutura estruturante está vinculado ao fato 

de que os agentes envolvidos nas tramas que analisaremos possuem uma margem de 

ação que é relativa à possibilidade de acúmulo e conservação de capital político. Eles 

buscavam, individualmente ou conjuntamente, o reconhecimento da população para 

assim manterem suas posições ou para aumentarem a esfera de atuação de seus 

respectivos grupos, o que nos leva à observação de que o capital político pode ser 

individual ou coletivo. Ele poderia ser buscado pelo grupo aluizista para elevar seu 

exercício de poder e solapar o grupo dinartista ou para manter a posição central de 

Aluízio Alves em relação aos seus correligionários. Por isso, o campo político enquanto 
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estrutura estruturante não eclipsava os sujeitos. Ele apenas lhes impunha certos 

condicionantes com os quais precisavam se articular para alcançarem certos objetivos. 

 Esses indivíduos em disputa traçavam diversas estratégias para o acúmulo e 

conservação de capital político, as quais muitas vezes estavam ligadas à incorporação de 

um fazer adequado a esses intuitos. Por esse motivo, várias práticas foram delineadas na 

cotidianidade, durante momento de pouca ou muita tensão. Essas ações costumavam ser 

exercidas de maneira articulada, em um conjunto voltado a uma diferenciação e a uma 

identificação que destacava o sujeito ou o grupo no campo politico. A essas práticas 

chamaremos de habitus
23

. Esse conceito será relevante porque possibilitará a análise da 

participação de Aluízio Alves no processo de formação e acúmulo de capital político de 

Agnelo Alves, tendo em vista que isso ocorreu em grande medida devido à identificação 

do habitus do segundo ao do primeiro, o que seria um dos possibilitadores da 

candidatura de Agnelo para prefeito de Natal. 

Outros conceitos e noções serão aplicados ao longo de cada capítulo. No 

entanto, permitiremos ao leitor que os conheça durante o processo de leitura e que assim 

se familiarize com as maneiras como foram usados, embora possamos adiantar que cada 

um desses elementos foi utilizado de forma a procurar aprofundar a análise e que eles 

não surgirão no texto inteiro, mas de maneira pontual. As ideias trabalhadas acima, 

como as de campo político, capital político e habitus, portanto, são as mais gerais.  

 O emprego dessas concepções será feito no decorrer dos três capítulos que 

compõem a presente dissertação. Todos eles procuram solucionar a problemática 

apresentada de uma maneira específica e, por essa razão, é preciso apresentar um 

resumo de cada debate para que o leitor fique ciente do objetivo de cada etapa do texto, 

o que poderá facilitar a compreensão. 

 O capítulo 1 se intitula A Cidade da Esperança como espaço de conciliação. 

Nele, iremos temporalizar a crise habitacional e analisaremos algumas falas do jornal A 

Ordem a respeito dos problemas de moradia existentes em Natal, apresentando para isso 

alguns dados dos anos 1960. Em seguida, ao longo dessa etapa do trabalho, iremos 

analisar a transfiguração desse problema social em uma questão política a partir das 

relações de tensão e conciliação entre o governo Aluízio Alves e os trabalhadores 

sindicalizados e entre esse governador e o regime ditatorial recém-implantado no Brasil.  
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 No capítulo 2, chamado A Cidade da Esperança como um microcosmo, serão 

analisados os interesses e significados envolvidos na articulação de várias obras do 

governo Aluízio Alves no interior do conjunto habitacional. Examinaremos como as 

inserções da energia elétrica da COSERN, da água da CASOL e da escola Raimundo 

Soares na Cidade da Esperança possibilitaram a sua conversão em um símbolo daquela 

administração e contribuíram de maneira contundente para a formação de um território 

vinculado ao grupo aluizista em Natal.  

 O terceiro e último capítulo intitula-se Agnelo Alves e a Cidade da Esperança: 

como se faz um candidato. Esse será um momento de análise da atuação de Agnelo 

Alves à frente da construção do conjunto habitacional. Examinaremos as articulações 

que foram montadas por ele nessa posição e de que maneira isso contribuiu para a sua 

candidatura a prefeito de Natal em 1965, tendo em vista que seu nome era inexistente 

como pleiteante até 1964, mas, depois da construção da Cidade da Esperança, ele 

desbancou Erivan França, nome mais cogitado para disputar esse cargo pela Cruzada da 

Esperança. 
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CAPÍTULO 1 - A Cidade da Esperança como espaço de conciliação 

A alquimia simbólica, tal como acabo de descrevê-la, produz, em 

proveito daquele que cumpre com esses atos de eufemismo, de 

transfiguração, de conformação, um capital de reconhecimento que lhe 

permite ter efeitos simbólicos. 

Pierre Bourdieu
24

 

 

 No presente capítulo buscaremos analisar de que maneira o governo Aluízio 

Alves converteu uma demanda por habitação existente em Natal em uma questão 

política conforme contribuiu para resolvê-la. Interessa-nos examinar como e por quais 

motivos a Cidade da Esperança foi transfigurada em um instrumento de negociação a 

ser utilizado na solução desde problemas estruturais, como as greves e lutas dos 

trabalhadores por melhores condições de vida na urbe, a outros mais conjunturais, como 

a recém-ocorrida mudança do regime democrático para o ditatorial e as incertezas que 

ela irrompeu. Da mesma maneira, iremos indagar quais as implicações disso para a 

construção da Cidade da Esperança por meio do esquadrinhamento das tensões que 

envolveram a formulação do edital para a licitação da empresa que ergueria o referido 

conjunto habitacional.  

Para trilhar esse caminho, seguiremos a defesa de Bourdieu de que o campo 

político, diferentemente de outras searas sociais, exige a inserção nele de agentes 

externos que podem aparecer representados ou, em nosso caso, diretamente
25

. Em outras 

palavras, a esfera social cruza-se com a esfera política. Nesse jogo, a primeira perfura a 

segunda por exigências feitas em torno de certas demandas, ao passo em que a esfera 

política busca a solução dos problemas sociais devido à procura de legitimidade e de 

reconhecimento. Por essa razão, intencionamos acompanhar o processo de conversão de 

uma crise habitacional existente na capital do estado do Rio Grande do Norte em um 

meio de produção de capital político e as implicações decorrentes dessa metamorfose. 

 

1-Temporalizando a crise habitacional 

Durante a década de 1960, a cidade de Natal passou por um processo de 

aumento demográfico expressivo. Especialmente devido a uma série de migrações 
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realizadas do interior do estado para a capital, o número de pessoas existente nesse local 

foi alterado significativamente. Essa mudança pode ser acompanhada através da tabela a 

seguir. Vejamos: 

Tabela 1 - Censo demográfico de Natal 

Ano 1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 

População 20.392 13.725 16.056 30.696 54.836 103.215 162.537 270.127 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1960, 1970. 

Conforme podemos notar, o período que sucede o ano de 1940 assistiu a uma 

elevação demográfica de praticamente 100%. A população dobrou e, conforme nos 

indica a historiografia sobre o tema, essa variação ocorreu especialmente com o advento 

da Segunda Guerra Mundial. Durante esse conflito Natal recebeu algumas bases 

militares, das quais a mais expressiva por seu volume de soldados e impactos sobre a 

urbe foi a estadunidense. Essa presença estrangeira esteve relacionada ao fato da capital 

do Rio Grande do Norte ser um ponto geoestratégico em relação a Dakar, na África, 

onde a Força Aérea dos Estados Unidos reabastecia seus aviões para, em seguida, lutar 

contra o nazi-fascismo. A presença americana em Natal, segundo Giovanna de Oliveira, 

aqueceu o comércio devido ao dólar e sua sobreposição à moeda nacional
26

 bem como 

gerou um aumento do fluxo migratório para essa cidade em decorrência dos maiores 

fluxos econômicos. 

Essas dinâmicas produziram seus reflexos na área habitacional, pois a 

confluência de militares nacionais e estrangeiros juntamente ao fluxo migratório elevou 

a demanda por moradias. A quantidade dessas, a despeito de ter sido elevada de forma 

contundente, foi insuficiente para atender à demanda e, pela lei do livre mercado, o 

preço dos alugueis subiu vertiginosamente
27

. A consequência foi a população mais 

pobre carecer de locais para se fixar, tendo em vista que os proprietários de casas para 

locação de pensões visarem as faixas salariais de oficiais ou daqueles que recebiam em 

moeda americana.  

Esse quadro fez com que as Leis do Inquilinato, executadas pelo governo federal 

desde1942 e que visavam regular os preços de alugueis bem como estabelecer uma série 
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de condições para o aumento dos mesmos, não surtissem efeito em Natal. Essa 

legislação, em geral, desestimulou o investimento no setor de imóveis porque congelou 

os preços a serem pagos pelos inquilinos, o que, de acordo com a pesquisa de Nabil 

Bonduki, foi uma estratégia de Getúlio Vargas, então à frente do Estado Novo, para 

incentivar as aplicações de capital em outro setor da economia, o industrial
28

. 

Entretanto, o trabalho Habitação Social: origens e produção (Natal, 1889-1964), de 

Caliane Almeida, revela que, na capital potiguar, os valores pagos pelos locatários 

cobriam inclusive os custos com materiais que precisavam ser importados. Os negócios 

imobiliários em Natal, diferentemente daquilo que aconteceu em cidades como São 

Paulo, estiveram bastante aquecidos durante a Segunda Guerra Mundial
29

. 

Na urbe em alusão, as Leis do Inquilinato foram ignoradas. Isso pode ter 

ocorrido por falta de fiscalização, mas, certamente, os dólares e as elevadas patentes 

permitiram a grupos sociais específicos pagar valores que dinamizavam o mercado e 

levavam à edificação de novos prédios. Essa intensidade de construções, no entanto, 

visava especificamente ao lucro e, dessa maneira, criava uma verdadeira crise 

habitacional em que as camadas populares foram as mais duramente atingidas. 

Essa situação relativa à moradia se tornou bastante grave em Natal a partir do 

mencionado conflito armado de nível internacional. Ela se encaixa, portanto, naquilo 

que Pedro Lima chama de Questão Urbana. Para ele, esses termos dizem respeito a um 

momento bastante específico na história da cidade, o qual poderia ser caracterizado por, 

basicamente, três pilares. Obviamente, esses existiam anteriormente, mas, de acordo 

com o pesquisador, foram bastante intensificados após a Segunda Guerra Mundial. 

Seriam eles a formação de um mercado de terras urbanas, aumento da população e do 

tamanho da cidade
30

.  

O primeiro ponto é relativamente alheio a nossa pesquisa, mas, no que diz 

respeito à Cidade da Esperança, ela de fato esteve envolvida em um processo de 

elevação demográfica, conforme pudemos constatar na tabela apresentada 

anteriormente, e o conjunto habitacional em si foi, inclusive, um dos responsáveis pela 
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expansão da zona urbana natalense. Esse último ponto, aliás, foi matéria de elogio por 

parte do jornal católico A Ordem
31

. 

 

2- Dos problemas sociais aos usos políticos das soluções 

 Durante o período que analisamos e mesmo anteriormente, foi possível encontrar 

algumas falas acerca da crise habitacional existente em Natal. Uma delas foi a do 

periódico religioso supracitado. Em uma delas havia uma referência a um dos locais que 

se tornou o espaço dos mais humildes, daqueles que foram afastados das áreas centrais 

da urbe pela especulação imobiliária. Tratava-se de Brasília Teimosa, onde, segundo o 

hebdomadário, “novas casas foram construídas [...]. Dessa vez, já bem próximo a praia, 

quase na chamada Av. Circular. Mas quando dizemos casas, entenda-se choupanas ou 

palhoças, pois o que lá foi erguido são barracões pobres e miseráveis”
32

. A Igreja 

Católica não simpatizava com as condições nas quais aquela população se encontrava, 

mas, antes de responsabilizar os mais pobres, culpabilizava as injustiças sociais por esse 

fenômeno e convocava o poder público à ação. Essa, aliás, era uma atitude constante do 

periódico. 

 O populoso bairro das Quintas também foi alvo de uma das matérias d‟A Ordem 

com temática afim. O próprio título do texto permitia vislumbrar parte de seu conteúdo, 

pois poderiam ser encontrados em caixa alta os dizeres Quintas: fome, analfabetismo e 

doença
33

. Conforme podemos notar, diversos problemas sociais foram destacados, mas 

todos partiram de um ponto comum, que era uma pesquisa do Serviço Cooperativo de 

Educação do Rio Grande do Norte, o SECERN, que pretendia implantar naquele local 

um curso de alfabetização a partir do denominado método Paulo Freire. Esse havia sido 

posto em prática na cidade de Angicos e alfabetizara diversos alunos em apenas 40 

horas
34

. Com o sucesso da iniciativa, o projeto foi expandido e trazido também para a 

capital. 

 Para que esse curso fosse implantado, o SECERN fez uma pesquisa profunda no 

bairro das Quintas, visitando diversas casas e, em conformidade com o método Paulo 
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Freire, analisou variados aspectos da vida dos indivíduos que seriam envolvidos naquele 

processo de ensino-aprendizagem. Por isso, dados sobre as condições das moradias 

foram coletados e trazê-los à reflexão pode nos ajudar a reconstituir as condições 

habitacionais existentes em Natal naquele período. O SECERN havia visitado em torno 

de 932 residências. Dessas, 827 eram de taipa, 32 eram de palha e 2 eram de madeira. 

Erguidas em alvenaria naquele bairro existiam outras 2071 casas
35

.  

 Os problemas habitacionais para a Igreja Católica, contudo, iam além dos 

materiais da moradia, posto que outros dados tornavam a situação ainda mais complexa 

do que simplesmente retirar aquelas pessoas de suas casas de taipa e oferecer-lhes 

outras de tijolos. Cerca de 222 habitações não tinham fossas e 760 delas não tinham 

água encanada, tendo seus moradores que consumir água de cacimba. Por esse motivo, 

proliferavam as doenças naquele lugar, que ainda contava com um lixão de onde 

algumas famílias retiravam seus alimentos após disputas com urubus
36

.  

 Passados um ano e meio, o problema relativo à moradia continuava e os 

religiosos revelaram suas preocupações, como neste trecho: “Sem dúvida o problema 

habitacional caminha para atingir grandes proporções. Atualmente ele existe com 

gravidade necessária e eficiente”
37

. Seguidamente, A Ordem apresentava cifras, 

informando que, em Natal, havia 35060 casas. Dessas, 24117 eram de alvenaria e 10883 

eram de taipa
38

. Esses dados pareciam distantes de sofrer alterações significativas, uma 

vez que houve um constatado aumento do número de construções existentes em Natal 

desde o fim do ano anterior, mas a quantidade era irrisória diante do problema. A 

reportagem do jornal havia ido até à Secretaria de Viação e Obras Públicas da prefeitura 

e descobrira que de junho a novembro de 1964 foram erguidas somente 158 novas 

casas
39

. 

 Essa imagem de uma cidade com um número insuficiente de lares dignos era 

frequentemente reforçada pela difusão de matérias sobre pessoas que viviam em vagão 

de trem abandonado
40

 e em carcaças de carros enferrujadas
41

. Da mesma maneira, a 

própria Igreja Católica foi responsável por uma série de ações no Morro de Mãe Luíza 
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devido a problemas semelhantes àqueles de Brasília Teimosa no que dizia respeito à 

habitação. Esse ponto será melhor explorado no próximo capítulo, mas, a título de 

esclarecimento, essas iniciativas ficaram conhecidas como Frentes de Trabalho João 

XXIII e envolveram a utilização da mão de obra da comunidade para benefício dela 

própria. Também para esse regime de autoconstrução, houve comumente o uso de 

materiais e alimentos doados. 

 O governo do estado, diante dessa situação, foi sensível à crise de moradia dos 

cidadãos natalenses, embora seja importante mencionar o empenho dos Estados Unidos 

em patrocinar ações nessa área social por seu temor de uma subversão popular. Desse 

modo, o economista da Fundação de Habitação Popular, Roosevelt Garcia, empreendeu 

uma pesquisa que encontrou o dado de 31% das residências com problemas de 

habitabilidade. Encaixavam-se nesse universo as casas de taipa bem como as que eram 

inseguras em determinados aspectos, tais como insalubridade, exiguidade de espaço, 

umidade e proliferação de insetos e parasitas causadores de moléstias
42

.  

 Foi buscando resolver uma parcela desse problema que o poder público estadual 

decretou no ano de 1963 a criação do órgão que ficaria encarregado da solução dessa 

crise, a Fundação de Habitação Popular, a FUNDHAP
43

. Seria ela a responsável pela 

construção de um conjunto habitacional com cerca de 570 residências
44

, a Cidade da 

Esperança e, para que o governo atuasse nessa esfera social, ele delineou certo público 

que poderia ser beneficiado e assim delimitou a tipologia das casas, os valores de venda 

e as condições de financiamento.   

Havia uma série de critérios que o aspirante precisava cumprir para que 

integrasse a lista de possíveis contemplados. Dentre eles, o candidato, seu cônjuge ou 

seus filhos não poderiam ser proprietários de uma casa ou um imóvel de qualquer 

natureza. Ele também deveria ser casado ou possuir família sob sua dependência, tendo 

em vista que as residências que seriam erguidas pelo poder público não seriam 

entregues a solteiros. Os níveis de renda familiar do postulante precisavam ser baseados 

em um salário mínimo registrado na carteira de trabalho, pois pagaria cerca de 20% 
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desse valor mensalmente, necessitava ter minimamente 21 anos, residir em Natal há 

pelo menos 2 anos e estar com a situação militar regularizada
45

. 

O ponto relativo ao salário mínimo afastava vasta população da disputa pela casa 

própria, uma vez que, sendo necessário o ganho fixo registrado na carteira de trabalho, 

condição indispensável para que o novo proprietário arcasse com os custos do bem 

imóvel, aqueles que tinham ganhos abaixo desse valor e que eram trabalhadores 

informais estavam automaticamente excluídos. Ao que sabemos essa era a condição de 

diversos moradores das Quintas, onde a maioria das pessoas não recebia remuneração 

básica. Ali, apenas 402 pessoas recebiam o valor de Cr$ 13500,00 estipulado pelo 

Ministério do Trabalho. Se levarmos em consideração o dado de 2932 residências
46

 

existentes naquele bairro e que cada uma delas era constituída por uma família com 

minimamente duas pessoas, concluímos que o número é pequeno. Certamente, a julgar 

pelas casas de taipa igualmente existentes nesses outros locais, Mãe Luíza e Brasília 

Teimosa conheciam esse mesmo problema de renda. 

A despeito dessa questão, o governo do estado, então sob a administração de 

Aluízio Alves, iniciou o cadastramento da população interessada em possuir uma casa 

na Cidade da Esperança um ano após a criação da FUNDHAP.  Em decorrência da crise 

habitacional que grassava a cidade naquele momento a procura foi elevada e, passado 

um mês do início das inscrições, as cifras alcançavam 3000 mil famílias devidamente 

registradas
47

. Assim, para não acumular trabalho, a Divisão de Serviço Social iniciou o 

processo de triagem antes mesmo do encerramento dos cadastros
48

.  

A intenção do governo do estado era manter certa atmosfera de imparcialidade 

no processo de escolha dos interessados. Por isso, para essa pesquisa, foram designados 

dois especialistas na área: o sociólogo José Augusto de Souza Peres e a assistente social 

Débora Pereira. O primeiro, aliás, viera de Pernambuco exclusivamente para isso
49

, 

condição que reforçava o aspecto de neutralidade preterido pela fundação. Esses dois 

indivíduos foram a cada casa de cada interessado, principalmente nas Rocas e Quintas
50

, 

                                                           
45

 PLANO DE HABITAÇÃO Popular passa do planejamento à fase objetiva. Op. cit. 
46

 FREIRE, Arlindo. Quintas: fome, analfabetismo e doença. Op. cit. 
47

 PESQUISA SOCIOECONÔMICA da FUNDHAP. Tribuna do Norte, Natal. 19 ago. 1964.p.02. 
48

 PESQUISA SOCIOECONÔMICA da FUNDHAP começou ontem no bairro das Quintas. Tribuna do 

Norte. Natal, 19 ago. 1964.p.06. 
49

 PESQUISA SOCIOECONÔMICA da FUNDHAP, Op. cit. 
50

 PESQUISA SOCIECONÔMICA da FUNDHAP começa amanhã. Tribuna do Norte, Natal. 9 ago. 

1964.p.05. 



47 
 

locais com maior número de inscritos, para conhecer suas condições e necessidades, 

processo que reafirmava o caráter “eminentemente social, ou sociológico”
51

 da “seleção 

mais honesta e mais imparcial”
52

 dos candidatos.  

O objetivo era que os critérios técnicos predominassem sobre os demais e, por 

isso, durante o processo de seleção a Tribuna do Norte informou que as famílias seriam 

escolhidas independentemente de suas simpatias ou convicções político-partidárias
53

. 

Nos dizeres desse jornal, voz do governo do estado: “o grande objetivo não será 

conquistar votos, mas lançar os alicerces de uma nova estrutura social para o Rio 

Grande do Norte”
54

. O poder público, com essa postura, demonstrou estar alinhado com 

as demandas sociais que chegavam até ele e que se faziam presentes inclusive na 

imprensa, conforme mencionamos anteriormente.  Entretanto, essa conduta era também 

uma linguagem que ganhava significados em sua relação com um fato bastante 

difundido na época pelo grupo aluizista. 

Esse caso era relativo a uma fala de Dinarte Mariz expressa durante a campanha 

eleitoral de 1960, quando ele tentava eleger Djalma Marinho para o Executivo estadual, 

candidato pela UDN que fez contraponto à candidatura de Aluízio Alves, que saíra 

desse partido para pleitear a governadoria pelo PSD. O discurso, publicado no Jornal do 

Commércio de Recife, teve trechos reproduzidos pela Tribuna do Norte. Vejamos o que 

disse o então governador:  

Usarei toda máquina governamental, que está bem lubrificada para 

ganhar as eleições. Ninguém se engane comigo. Em vista do que eu 

pretendo e vou fazer, ainda não dei um passo em prol da vitória do 

meu candidato que é também o candidato do povo. Tudo tem o seu 

tempo. No caso da minha sucessão, eu sei não apenas o tempo, como a 

hora e o minuto exatos de descarregar o poder do meu prestígio no 

seio do meu povo e a força da máquina do Estado, em favor da vitória 

de Djalma e Vingt. Os outros usam e negam, eu não sou hipócrita, 

estou usando e o proclamo
55

. 

 

Esse trecho, que era uma fala literal de Dinarte, demonstrava sua admissão de um uso 

do aparelho de Estado para benefício particular, tendo em vista que o líder seridoense se 
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colocava na posição de um estrategista que no momento certo colocaria em prática o 

seus planos para angariar mais votos para seu grupo político. O que a Tribuna do Norte 

destacou em 1960, portanto, foi o uso privado daquilo que era público explicitado nesse 

discurso de campanha em um periódico de Recife que possuía uma influência regional 

significativa. 

 Naquele ano de eleições para governador, uma entrevista para o Jornal do 

Commércio com palavras que expressavam esse teor, portanto, soavam como uma 

ameaça para Aluízio Alves. Ainda assim, ele saiu vitorioso dessa disputa e, 

devidamente acomodado na governadoria, quando enfim ordenou a construção da 

Cidade da Esperança, o seu jornal continuou a relembrar o caso da máquina lubrificada 

do Estado. Explicitamente ou não, o grupo aluizista adotou essa fala para se constituir 

como um contraponto a ela, ou seja, os usos particulares do Estado feito por Dinarte 

Mariz não estariam presentes no governo da Esperança e, por essa razão, percebemos 

que durante o processo de seleção dos moradores do novo conjunto habitacional houve 

a adoção de certas práticas e de um discurso uníssonos. Em ambos, de acordo com a 

nossa principal fonte, o poder público era tratado enquanto tal, da maneira mais 

imparcial possível, procurando entender problemas sociais como sociais, jamais como 

questões políticas. Era, assim, uma questão de identidade e de diferenciação no campo 

político o que estava em jogo. 

 

3-Aluízio trabalha para quem trabalha 

Quando o edital de licitação para construção da Cidade da Esperança ainda 

sequer havia sido lançado e a empreiteira que iria erguê-la ainda não havia sido 

selecionada, Aluízio Alves foi visitar quatro casas que estavam em processo de 

edificação no conjunto habitacional e, na ocasião, o presidente da FUNDHAP, Agnelo 

Alves, foi visitado por Luiz Cavalcanti e por Aristides Benigno de Morais. Ambos 

eram, respectivamente, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Rio 

Grande do Norte e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da 

Construção Civil. Eles foram negociar com o irmão do governador a possibilidade de 

constituição de uma política que atendesse especificamente aos trabalhadores 

sindicalizados na Cidade da Esperança e, como resposta, ouviram que, em um momento 
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escolhido pelo referido gestor público, haveria uma reunião com absolutamente todos os 

sindicatos interessados na formulação de uma proposta dessa natureza
56

. 

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil havia sido 

bastante atuante durante o processo de redemocratização ocorrido a partir do fim do 

Estado Novo e, a despeito da destituição de Getúlio Vargas da presidência precisamente 

nesse período, os operários organizados naquela agremiação fizeram várias 

manifestações de apoio a esse líder carismático. Uma delas foi realizada em abril de 

1945 por ocasião do aniversário do chefe trabalhista
57

.  

Essa, entretanto, era apenas uma das facetas desse sindicato, pois o combate 

mais direto em defesa dos interesses de pedreiros e mestres de obras se fez sentir em 

uma paralização promovida durante o governo Aluízio Alves, em maio de 1963. Sobre 

essa ocasião, o jornal A Ordem nos oferece uma versão que pretendemos explorar
58

. 

Nela, os jornalistas do periódico explicaram ao leitor da época que o Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria da Construção Civil havia feito uma greve no ano anterior 

tendo como principal reivindicação o reajuste dos salários. Houve uma conciliação entre 

patrões e empregados, que assinaram um acordo ratificando a proposta dos grevistas e 

prevendo que se no decorrer do ano seguinte houvesse outro aumento salarial, dessa vez 

proposto pelo Ministério do Trabalho, esse valor seria acrescentado aos bolsos dos 

empregados. Isso de fato aconteceu e os trabalhadores receberam um segundo reajuste 

em menos de um ano
59

. 

As razões da greve, portanto, não estariam no descumprimento do acordo 

firmado entre as partes, mas no fato de que, mesmo com essas mudanças os valores 

recebidos pelos empregados eram insuficientes para que eles e suas famílias vivessem 

com dignidade, especialmente por causa da inflação, que solapava os aumentos. Sobre 

isso, disse um pedreiro grevista: “Seu moço, 9 dias que não vou em casa. Sustento dois 

filhos, meu pai, minha mãe e a mulher. Um dia um come outro dia não come. Vai 
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dormir sem comer. Assim vai passando. Só Deus sabe como”
60

. Para aqueles que 

promoveram a paralisação, então, havia argumentos para seguir reivindicando.  

A greve de 1963, portanto, esteve alinhada a um processo anterior e, conforme 

nos recorda Jailma Lima, a uma série de mobilizações sindicais existentes em Natal que 

envolveram intensas ações dos comunistas
61

. Durante essa paralisação, os trabalhadores 

e suas esposas pretendiam fazer uma marcha pela cidade a fim de chamar atenção para a 

sua causa e, por essa razão, a reportagem de A Ordem foi ao local de onde sairia a 

caminhada. Vejamos a cena construída pelo relato desse periódico a respeito: 

A reportagem de A Ordem no momento em que chegava a sede do 

sindicato dos trabalhadores, situado na rua Amaro Barreto, presenciou 

o sítio empreendido pela Polícia armada de metralhadora e baioneta, 

além de dois carros de bombeiro, colocou-se ao longo da avenida, 

impedindo que saísse à rua a passeata de reivindicação da qual 

participariam familiares dos operários (esposas, filhos, etc.). Por conta 

da afronta policial, presenciamos casos de desmaios de senhoras em 

estado de gestação. A reportagem apurou o nome da sra. Geralda 

Vicente acometida de distúrbio provocado pelo aparato da Polícia
62

. 

 

A repressão policial à manifestação citada acima foi bastante forte e procurou impedir 

pelo uso da força a expressão de insatisfação dos trabalhadores da construção civil com 

a situação econômica em que se encontravam. 

 A despeito dessa questão, o periódico explicou que a forma dura com a qual o 

governo do estado tratou os grevistas esteve relacionada ao que havia ocorrido no dia 

anterior, quando um grupo de operários favoráveis à paralização entrou em conflito com 

os policiais que resguardavam alguns trabalhadores nas Quintas que decidiram não 

aderir ao que faziam os demais sindicalistas. Por esse motivo, quatro agressores foram 

presos
63

. Essa série de tensões arrefeceu apenas após dez dias seguidos da deflagração 

da greve, quando foi assinado um contrato entre patrões e empregados que previa um 

acréscimo salarial de Cr$ 4000,00 para esses últimos
64

.  

 Procurando entender se essa greve era legal ou não e buscando as diferentes 

perspectivas sobre ela, os repórteres de A Ordem ouviram três opiniões. A primeira foi a 

do delegado do Trabalho, o senhor Benedito Antonio Aprioli, que afirmou que a 
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delegacia da qual estava à frente não tinha razões para julgar o referido movimento 

como ilegal. Dirceu Holanda, que era presidente do Sindicato da Construção e do 

Imobiliário e, portanto, representante do patronato, afirmou que seus assessores 

jurídicos asseguravam que a greve era ilegal porque o contrato de aumento salarial 

firmado em 1962 possuía validade de um ano e ainda não havia vencido. Além disso, os 

empregadores eram sensíveis aos problemas causados pela inflação e haviam agendado 

uma reunião com o sindicato para o dia 16 de maio, porém essa agremiação se adiantou 

e passou a realizar protestos já no dia 12. 

 A terceira opinião foi a do secretário de segurança, que, com voz firme, afirmou:  

Os trabalhadores não pleiteiam mais aumento. A Polícia Militar 

garante os que quiserem fazer greve e os que desejarem trabalhar. Não 

podemos aceitar, entretanto, é subversão da ordem. É notório que está 

havendo influência política na greve e nós estamos dispostos a 

garantir a tranquilidade no estado
65

. 

 

Para Jocelin Vilar, portanto, as lutas dos trabalhadores poderiam facilmente ser 

convertidas em caso de polícia caso o flexível conceito de ordem fosse abalada. Talvez 

por essa razão os quatro trabalhadores presos na região das Quintas quando buscavam 

impedir que seus colegas permanecessem laborando tenham sido enquadrados no 

Código de Segurança Nacional
66

, deixando claro como o governo Aluízio Alves poderia 

dialogar como os movimentos sociais. 

 Esses conflitos aconteceram em 1963. No ano seguinte, conforme mencionamos, 

um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil 

pediu a Agnelo Alves que algumas casas na Cidade da Esperança fossem destinadas 

especificamente para os membros daquela agremiação. Essa necessidade de obter 

residências no novo espaço que era criado na cidade pode ser explicada pelos baixos 

salários pagos para os empregados dessa área e, por isso, a iniciativa dos sindicalistas de 

buscar o poder público com essa finalidade era o prolongamento de dificuldades 

financeiras que se arrastavam há anos.  

O governador e o seu irmão, o presidente da FUNDHAP, de fato realizaram uma 

reunião com os sindicalistas, a qual foi concretizada sob a forma de um almoço 

promovido na Cidade da Esperança. Esse acontecimento, entretanto, provavelmente 
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desagradou os trabalhadores da construção civil, que esperavam exclusividade, mas 

foram diluídos em uma composição que contabilizava outros 34 sindicatos de diversos 

lugares do Rio Grande do Norte. Entre eles estavam o Sindicato dos Ferroviários de 

Mossoró, dos Salineiros de Macau e Areia Branca, Sindicatos Rurais de Campestre e 

Nova Cruz e o Sindicato dos Estivadores de Areia Branca
67

.  

A Tribuna do Norte procurou justificar a escolha do conjunto habitacional para 

essa reunião, tendo em vista que o local poderia ter sido o Palácio da Esperança, prédio 

oficial da governadoria, da seguinte maneira:  

A Cidade da Esperança, realização portentosa da Fundação de 

Habitação Popular, constitui um dos pontos altos do governo Aluízio 

Alves. Justo, portanto, que sua excia. a tenha escolhido para a reunião 

de amanhã, com dirigentes sindicais, em cujas entidades de classes já 

não se encontram os elementos que vinham desvirtuando os fins dos 

sindicatos classistas
68

. 

 

Um dos intuitos do governo Aluízio Alves era mostrar aos trabalhadores sindicalizados 

de todo o estado que ele estava construindo um espaço que era a própria representação 

do desenvolvimento e do progresso. Da mesma maneira, como era necessário receber 

pelo menos um salário mínimo para que uma família pudesse se tornar proprietária 

naquele novo lugar, os sindicalistas, trabalhadores formais, seriam candidatos fortes, 

diferenciados diante dos demais e, por isso, uma política específica para eles não se 

fazia necessário.   

 A intenção era que a Cidade da Esperança parecesse aos trabalhadores aquilo 

pelo que eles haviam lutado durante anos: estabilidade. Possuir uma casa própria 

servida de água, energia elétrica, próximo a uma escola e a um mercado público em 

uma cidade que, como vimos, carecia de boa parte desses elementos era usar o sonho 

dos trabalhadores para lhes apaziguar os ânimos de luta contra o Estado e contra os 

patrões. Por isso, não gratuitamente, uma das propagandas do governo envolvendo o 

novo conjunto habitacional era Aluízio trabalha para quem trabalha
69

. 

 Essa estratégia do governo estava articulada com outros problemas enfrentados 

em 1964, pois, anteriormente ao golpe civil-militar desse ano, diversas associações das 
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mais variadas profissões se envolveram em uma greve geral que, por seu turno, estava 

articulada a outra de nível nacional. Em nota publicada na Tribuna do Norte, o 

presidente do Comando Estadual dos Trabalhadores justificou a paralisação de apenas 

24 horas, expondo as motivações e convocando todos ao engajamento. Pelo seu teor 

subversivo, que explicitava as necessidades daqueles sujeitos históricos, vale à pena a 

longa citação: 

O Comando Estadual dos Trabalhadores, no firme propósito de 

expressar o pensamento da opinião pública natalense, convoca todos 

os trabalhadores e o povo em geral, para a grande luta que ora 

travamos, contra o alto custo de vida, pela baixa do preço da energia 

elétrica de “Paulo Afonso” e a rescisão do contrato do Estado de 

100% (cem por cento), pela reforma agrária e decretação imediata da 

desapropriação das terras próximas às ferrovias, rodovias e açudes 

públicos, pela reforma urbana, pela efetiva aplicação da lei de remessa 

de lucros para o exterior e contra as declarações insinuosas, golpistas e 

policiais do Presidente da UDN, pelas quais as organizações sindicais 

estariam recebendo armas do Sr. Presidente da República, declarações 

estas que repudiamos e condenamos. Pelas reivindicações e problemas 

acima expostos, o Comando Estadual dos Trabalhadores decreta a 

partir de zero hora do dia seis (6) e por vinte e quatro (24) horas, greve 

geral [...]
70

. 

 

A partir desse trecho podemos compreender as razões da presença de diversos 

sindicatos na Cidade da Esperança no almoço citado, pois, para a greve geral 

conclamada pelo Comando Estadual dos Trabalhadores meses antes foram convocados 

os empregados da Indústria da Construção Civil, da Orla Marítima (portuários, 

estivadores e ensacadores), os Ferroviários, os trabalhadores do Saneamento, das 

Indústrias do Calçado, da Indústria do Curtimento de Couros e Peles, da Indústria de 

Móveis e Serraria e os da Indústria de Fiação e Tecelagem
71

.  

O governo Aluízio Alves, conforme podemos notar, enfrentou forte atuação dos 

movimentos sociais durante a fase em que existiu sob o regime democrático, tendo em 

vista a variedade de profissões envolvidas nos protestos, o nível estadual da paralisação 

e o aspecto intensamente reformista das propostas, que contavam ainda com um 

aumento de 100% dos salários e a rescisão do contrato do Estado com a Companhia 

Força e Luz
72

. No caso, essa empresa era a responsável pelo abastecimento de energia 
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elétrica em Natal e era frequentemente acusada pela população de fornecer um serviço 

de baixa qualidade
73

. 

Por outro lado, durante o regime ditatorial, o intuito do governo Aluízio Alves 

ao reunir diversos sindicatos em um almoço era dialogar com todas as agremiações ao 

mesmo tempo na Cidade da Esperança, mostrando-a como uma síntese daquilo que eles 

almejaram em outros momentos. Por esse motivo, a cena descrita pelo jornal A Ordem 

envolvendo a marcha por Natal asfixiada pela Polícia Militar foi recriada durante o 

almoço em alusão. Estiveram lá praticamente os mesmos agentes que ganharam 

visibilidade na greve de 1963: o delegado do Trabalho, as forças armadas e os 

sindicalistas. Os nomes poderiam não ser precisamente os mesmos de outrora, pois 

Evlim Medeiros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção 

Civil, havia sido preso logo em seguida ao golpe de 1964. O delegado, que havia sido 

Benedito Antonio Aprioli, passou a ser Derval Bezerra Marinho
74

. Os indivíduos 

mudaram, mas as funções permaneceram. 

Essa cena, re-apresentada, passou a ter novos significados
75

, pois, embora o 

roteiro fosse semelhante, os trabalhadores tiveram seu poder de negociação diminuído 

pelo golpe de Estado. Isso fez com que o convite feito pessoalmente por Aluízio Alves 

aos comandos militares para seu comparecimento nesse almoço realizado na Cidade da 

Esperança
76

 parecesse uma atitude ainda mais feroz que o bloqueio à passeata de 1963. 

Os trabalhadores teriam que reorganizar suas estratégias de atuação e ceder em diversos 

pontos para obter um mínimo de benefícios sociais daquela reunião e, sabendo disso, 

Aluízio Alves convidou também diversos vereadores que iriam partilhar daquele 

momento
77

. Essa presença parecia bastante oportuna para esses legisladores porque os 

políticos que haviam representado aqueles empregados haviam sido cassados sob a 

justificativa de serem comunistas. Dessa maneira, o campo político passou a ter um 

capital político em disputa, que era o reconhecimento, ainda que sob relutância, dos 

trabalhadores.  
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A presença do grupo aluizista na Cidade da Esperança, por conseguinte, 

consistia em uma estratégia de captura desse apoio que havia se tornado órfão 

recentemente e que se encontrava em uma esfera de ação bruscamente reduzida. Por 

esse motivo, o conjunto habitacional foi instrumentalizado, transformado em um bem 

simbólico que serviria a uma troca entre o governador e os sindicalistas. Nesse caso, 

mesmo que as Forças Armadas ameaçassem com sua presença e por sua história em 

relação aos empregados que ali estavam, o poder de Aluízio Alves sobre aquelas 

pessoas alcançava também frequências mais sutis, valendo-se de outros tipos de 

violência que não a física. A cena do almoço, portanto, foi um momento em que uma 

nova economia simbólica
78

 passou a existir, pois as casas em construção foram 

colocadas como intermediárias entre o chefe do Executivo e os trabalhadores. 

Esses pontos nos levam a questionar a assertiva do professor Henrique Pereira, 

segundo a qual após as eleições de 1960, na qual Aluízio Alves havia recebido apoio de 

líderes de esquerda e de sindicatos, passou a haver um afastamento gradual do 

governador em relação aos setores populares, fato que alcançaria seu clímax depois dos 

acordos com a Aliança para o Progresso e com o golpe de Estado.  Nesse momento, de 

acordo com o referido pesquisador, foi desfeito o pacto populista
79

, que envolvia uma 

simples manipulação das massas, normalmente vistas por Aluízio Alves de maneira 

homogênea
80

. 

Os argumentos elencados por Pereira podem ser problematizados a partir 

daquilo que foi escrito por Jailma Lima, que defendeu que o termo populismo precisa 

ser historicizado e seus significados necessitam ser analisados de acordo com as 

maneiras que os sujeitos históricos o utilizaram, afinal, durante o período democrático 

brasileiro situado entre o Estado Novo e a Ditadura Civil-Militar o termo foi 

polissêmico. De acordo com ela, o conceito de populismo foi usado pela Tribuna do 

Norte nos anos 1950 com um sentido bastante negativo e era frequentemente utilizado 

para atacar a chapa Getúlio Vargas/Café Filho. Por esse motivo, o populismo era 

próximo do que foi denominado queremismo, que era o clamor do povo pelo retorno do 

líder da “Revolução” de 1930
81

.  Esse esclarecimento faz com que a aplicação do termo 
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feita por Pereira se torne de difícil sustentação, uma vez que aquele a quem ele chama 

de populista usava o conceito em tom de condenação de outrem. 

A historiadora Angela de Castro Gomes também problematiza a expressão 

“populismo”, chegando mesmo a propor seu abandono em decorrência de suas 

excessivas contradições e de sua reduzida capacidade analítica
82

. Em substituição ao 

termo, a pesquisadora prefere utilizar o conceito de trabalhismo para assim examinar 

um conjunto de ideias e práticas – em especial aquelas relativas aos sindicatos – 

inventadas a partir do Estado Novo
83

. Optamos, portanto, por aproximar nossa análise 

dessa concepção porque ela destaca um elemento geralmente obliterado pelo conceito 

de populismo, que é o aspecto de negociação entre o Estado e os trabalhadores, em 

detrimento da ideia de manipulação. 

Essa última, aliás, tem sido bastante cara aos trabalhos que analisaram o governo 

Aluízio Alves. Além do citado texto de Pereira, há outros, como o de Sérgio Trindade 

intitulado Aluízio Alves: populismo e modernização no Rio Grande do Norte
84

. Nele, o 

autor defende que o então governador possuía um poder de operar as mentes dos 

cidadãos através dos meios de comunicação que nos parece acima da realidade e, por 

isso, ele transforma uma relação entre duas partes em algo unilateral, sem benefícios 

mútuos
85

.  

Trindade defende ainda que a astúcia de Aluízio Alves seria inclusive capaz de 

ludibriar militantes históricos e bastante organizados, como os membros do Partido 

Comunista Brasileiro, que, enganados, apoiaram a campanha do personagem em 

questão para governador
86

. Antonio Montenegro e Taciana Santos, entretanto, revelam 

que essa organização participava de frentes populares desde os anos 1930. Isso ocorreu 

após a luta antifascista na Espanha governada por Francisco Franco
87

, o que implica no 
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fato dessa ser uma estratégia internacional do partido e não um fruto da ação 

manipuladora de Aluízio Alves. 

Da mesma forma, o pesquisador Willington Germano adotou o conceito de 

populismo para defender que o Estado burguês existente no período da gestão Aluízio 

Alves apenas adotou medidas benéficas para a população a fim de controlá-la
88

. 

Novamente, a ideia de manipulação compôs uma análise historiográfica, fazendo perder 

de vista a mobilização de certos grupos sociais em torno de questões que afetavam os 

seus cotidianos e a favor de seus interesses. Sem isso, houve também a perda da 

especificidade daquilo que o Estado oferecia aos trabalhadores, que deveria, para haver 

o alcance da legitimidade, estar articulado a demandas reais.  

Conforme foi possível notar a partir do exame do almoço realizado na Cidade da 

Esperança, portanto, o objetivo era negociar mediante as condições impostas pelas 

forças em disputa e pela conjuntura política do momento. A intensão do governador não 

era se afastar completamente dos trabalhadores, como defendeu Pereira, mas 

precisamente o contrário. Ele buscava uma aproximação que foi facilitada pelas 

repressões que se seguiram ao golpe de 1964 e que diminuíram as possibilidades de 

atuação daqueles agentes. Por isso, buscando afirmar a ligação entre ambos, a Tribuna 

do Norte relatou que a reunião havia sido “um verdadeiro teste de popularidade do 

governador Aluízio Alves entre operários e sindicalistas”
89

 em decorrência do histórico 

enfrentamento entre o governo do estado e aquelas categorias.  

Ainda assim, o sucesso daquela cena consistiria, na versão oficial, em uma 

“resposta da classe operária às calúnias e a maior prova foi o tom dos discursos dos 

oradores sindicais, todos de apoio a Aluízio”
90

. Como o periódico em análise defendia 

as posições governistas, as representações criadas em torno dessa reunião foram 

favoráveis a Aluízio Alves. Entretanto, tendo em vista a série de tensões tanto locais 

quanto nacionais que os sindicatos promoveram ao longo dos anos 1960, é difícil 

imaginar que a adesão às propostas do governo, que certamente não abarcavam 

igualmente a todos, tenham sido tão bem recebidas quanto foi expresso na Tribuna do 

Norte. 
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 Identicamente alinhada a essa intensão de se aproximar dos trabalhadores e 

dialogando o com o trabalhismo – maior herança de Getúlio Vargas –, o governador 

Aluízio Alves procurou se conciliar com um antigo adversário político, contra o qual 

empreendeu diversos embates quando era integrante da UDN. Tratava-se de Café Filho, 

que se distanciou das disputas eleitorais após exercer o cargo de presidente da 

República e ficou dez anos sem visitar sua terra natal, o Rio Grande do Norte. Ele 

apenas voltou a esse estado devido à comemoração do aniversário de nascimento de seu 

pai, que, caso estivesse vivo, completaria cem anos de idade
91

.  

O aparente caráter privado da visita, entretanto, conviveu com um aspecto 

oficial, pois o ex-presidente foi recebido por jornalistas, por membros das Forças 

Armadas e por Aluízio Alves, que foi pessoalmente ao aeroporto acolher seu antigo 

opositor.  A intenção era deixar claro que o governador possuía boa relação com Café 

Filho e que, além disso, admirava-o por ter sido o único norte-rio-grandense a ocupar o 

cargo máximo na carreira de um líder político. Por esse motivo, na Tribuna do Norte, 

apareceu uma fotografia em que ambos se cumprimentavam cordialmente, indicando 

que, embora eles tivessem batalhado em lados diferentes em outros momentos, estavam 

ali, juntos.  
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Figura 1: Aluízio Alves recepciona Café Filho, que não visitava o Rio Grande do Norte há dez anos. 

Fonte: Tribuna do Norte, 7 abril de 1965.p.01 

 

Dessa maneira, para sacramentar a união o periódico governista inseriu abaixo 

dessa imagem os seguintes dizeres:  

Recebendo o ex-presidente Café Filho em nome do governo e do povo 

do Rio Grande do Norte, o governador Aluízio Alves cumpriu menos 

um dever protocolar, mas uma afetuosa honraria que governo e povo 

prestaram ao único norte-rio-grandense que chegou às culminâncias 

da presidência da República. Aluízio e Café Filho companheiros de 

Constituinte em 1946 e por duas legislaturas seguidas na Câmara 

Federal. Ontem à tarde, em Parnamirim, foi mais um reencontro
92

. 
 

Com esses dizeres o jornal procurou identificar o governador e o ex-presidente, usando, 

para isso, o fato de terem ocupado o posto de deputados na Constituinte de 1946. As 

divergências entre ambos, por isso, foram completamente eclipsadas e transpareceu tão 

somente uma semelhança: estavam no mesmo lugar durante o mesmo acontecimento. 

 A presença de Café Filho no estado foi bastante rápida, e, nesse período, ele se 

recusou terminantemente a ceder qualquer entrevista, mesmo à Tribuna do Norte. 

Preferiu silenciar acerca de qualquer questão política ou a respeito de disputas que se 
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delineavam naquele ano eleitoral. Essa postura apenas se modificou razoavelmente após 

o ex-presidente ter aceitado visitar algumas obras do governo Aluízio Alves na capital e, 

dessa maneira, no momento em que ambos chegaram à Cidade da Esperança, o visitante 

emitiu a seguinte declaração: “Natal está muito mudada, quase não a conhecia. As obras 

que aqui estão sendo feitas, além de simpáticas, são impressionantes”
93

.  

  Essa fala foi articulada pela Tribuna do Norte a outras desse jornal a respeito 

daquilo que representava o governo Aluízio Alves, ou seja, ruptura com um passado de 

atraso social e econômico referente a governos anteriores. Dessa forma, a ausência de 

dez anos de Café Filho do Rio Grande do Norte serviu à ênfase da clivagem entre uma 

administração pretérita, a de Dinarte Mariz, e outra do presente, a de Aluízio Alves. Dez 

anos era praticamente o intervalo entre ambos os governos
94

 e, como o vice-presidente 

de Vargas mencionou, a transformação de sua terra natal em relação ao período em que 

nela habitara ajudou no processo de produção de capital político para o governador da 

esperança.  

As poucas falas consagradoras do ex-líder trabalhista, no entanto, poderiam não 

expressar uma simples impressão particular, uma vez que naquele momento ele ocupava 

o cargo de ministro do Tribunal de Contas do estado da Guanabara, governado por 

Carlos Lacerda, amigo íntimo de Aluízio. De qualquer forma, a figura de Café Filho 

possuía ainda um simbolismo profundo que poderia servir aos interesses do chefe 

potiguar, posto que o ex-presidente possuía uma história bastante vinculada às lutas 

trabalhistas que perpassou pelo menos três décadas. Desde a “Revolução de 1930” Café 

lutava por um modelo de sindicalização bastante próximo das propostas de Vargas, que 

previam soberanamente uma conciliação de classes e uma subordinação das associações 

de empregados ao Estado, diferentemente das propostas comunistas de luta de classes e 

autonomia política
95

. 

No período democrático posterior ao Estado Novo, ele foi um dos principais 

agentes fundadores do Partido Social Progressista, o PSP, no estado do Rio Grande do 

Norte e passou a lutar por causas trabalhistas, tais como diminuição do custo de vida 
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para as camadas populares, melhoria das condições econômicas para os funcionários 

públicos, ampliação dos serviços de assistência e saúde pública, criação de serviço de 

proteção à maternidade e à infância e difusão da instrução pública. No entanto, ele 

defendeu também propostas que vislumbravam o empresariado, como apoio aos 

produtos locais e desenvolvimento da indústria
96

. Além desses dois setores da 

sociedade, Café Filho igualmente apoiou Vargas no conflituoso processo de transição 

do regime ditatorial para o democrático e, por isso, o periódico O Jornal, de sua 

propriedade, passou a receber investimentos públicos do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, o DIP
97

. 

Esses fatores, somados a outros que não convém analisar no momento, 

converteram o líder trabalhista e o seu partido em uma grande força local. Isso se 

expressou, por exemplo, nas eleições para presidente, nas quais Yeddo Fiúza, candidato 

do PCB, foi o vitorioso em número de votos em Natal devido ao apoio do PSP
98

. Esse 

dado é relevante porque esse candidato era praticamente desconhecido na capital, local 

onde o PTB, defensor de propostas semelhantes às de Café, não se desenvolveu. Da 

mesma forma, esse dado foi apenas um pequeno ponto em toda a trajetória do PSP, que 

segundo Jailma Lima foi a agremiação política que mais cresceu no estado durante o 

período de redemocratização, tendo Natal e seus arredores como principal espaço de 

atuação
99

. 

Esses fatores fizeram com que a figura de Café Filho se tornasse central no PSP 

e também em todo o estado, pois esse partido fazia alianças em outros locais para além 

da urbe natalense. A forte expressão desse indivíduo no campo político daquele 

momento fez com que surgisse na época o termo cafeísmo para se referir aos seus 

correligionários e ao que foi denominado de sua ideologia. Esse era o capital político 

que estava em processo de transferência no almoço realizado na Cidade da Esperança e 

foi em nome dele que o governo Aluízio Alves foi receber o ex-presidente da República 

pessoalmente no aeroporto para, em seguida, levá-lo ao conjunto habitacional, local 

onde proferiu as citadas palavras acerca das transformações pelas quais havia passado o 

Rio Grande do Norte nos últimos dez anos. A presença de um líder trabalhista 

aposentado da militância política mais ativa no espaço que Aluízio procurou se conciliar 
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com os sindicalizados, por conseguinte, integrava a economia simbólica que começava 

a entrar em vigor. Os órfãos passavam a ter um padrasto.  

 Café Filho expressava aquilo que Aluízio almejava, ou seja, um modelo de 

sindicalização sob a égide da conciliação, jamais das lutas e tensões constantes. Um 

padrão que contemplava, ainda, a subordinação dos trabalhadores a um representante 

nominal, que, no caso, seria o próprio governador. O cafeísmo, por isso, foi mencionado 

quando da visita do ex-presidente: “Depois mostrou-se surpreso quando o repórter lhe 

perguntou sobre a influência do “cafeísmo” no atual governo. „E o que é 

cafeísmo[?]‟”
100

. Café Filho poderia negar a existência de uma herança, mas o chefe do 

Executivo potiguar sabia bem da existência dela e pretendia capturá-la antes que outro o 

fizesse. 

 Esses argumentos nos fazem retornar a um diálogo com o que foi defendido pelo 

professor Pereira. Para ele, o governo Aluízio Alves tratava a população como uma 

massa homogênea, conforme mencionamos acima. Entretanto, em nossa pesquisa, o que 

encontramos foi que setores sociais bastante específicos foram convidados a uma troca 

simbólica que tinha a Cidade da Esperança em seu centro. No caso, referimo-nos aos 

sindicalistas, que tensionaram o governo Aluízio Alves por anos durante o período 

democrático e que, durante o regime de arbítrio, foram despojados de diversas de suas 

estratégias de luta. 

Por essas razões, o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente 

por duas vezes - 1945 e 1950 - pela UDN e que veio na viagem junto com Café Filho, 

aproveitou a ocasião do encontro e conversou com Aluízio Alves a respeito dos 

problemas envolvendo a questão do sal, um dos principais produtos da economia local. 

O militar pediu esclarecimentos ao governador sobre os portos de Macau e Areia 

Branca, que ajudariam a exportar essa mercadoria, e sobre a estrada do sal, que também 

seria importante nesse processo. Preocupado com essas questões, portanto, Eduardo 

Gomes anunciou a encomenda pela Marinha Mercante de transportes para levar o sal de 

seu ponto de produção até os navios
101

. Esse diálogo sobre a economia potiguar está 

relacionado com a reunião ocorrida na Cidade da Esperança, quando se fez presente o 

Sindicato dos Salineiros de Macau e Areia Branca.  
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O governo havia anunciado durante a confraternização ocorrida no conjunto 

habitacional que residências semelhantes àquelas seriam erguidas também na cidade de 

Macau e em uma região salineira vizinha a Areia Branca, que era o município de 

Mossoró. Parecia existir um receio de que aqueles trabalhadores promovessem greves e 

paralisações que viessem a prejudicar a fabricação do sal na região que estava prestes a 

receber significativos investimentos. Novamente, as casas foram transfiguradas em um 

elemento de negociação, em um bem simbólico.   

A aproximação entre os trabalhadores sindicalizados e o governo Aluízio Alves 

foi buscada de tal forma que, para estimular a presença de um grande número de 

pessoas, a Tribuna do Norte anunciou antes do famigerado almoço na Cidade da 

Esperança que haveria uma surpresa para os que comparecessem. Provavelmente, como 

dizia o periódico, seria o sorteio de uma casa popular
102

. No entanto, acompanhando as 

notícias que se seguiram à reunião, não encontramos qualquer referência aos ganhadores 

de uma habitação. Localizamos falas nesse sentido apenas em maio de 1965, quase um 

semestre depois. 

Isso aconteceu por ocasião de um sorteio realizado pouco antes, exatamente no 

dia do trabalhador. Nele, duas senhoras chamadas Luzia Dilce Cunha e Apolônia 

Ribeiro ganharam cada uma sua residência no referido conjunto habitacional e, por isso, 

suas histórias de vida foram relatadas no jornal governista. Ambas eram viúvas e 

enquanto a primeira delas morava nas Quintas, a segunda habitava em Lagoa Seca. 

Dona Luzia, em quem a narrativa se centrou, era mãe de seis filhos, dos quais três eram 

casados, dois solteiros e um noivo e, dentre os que a ajudavam a se sustentar, dois deles 

trabalhavam na Fábrica de Pregos Jossan e um era eletricista. Ela era vinculada ao 

Círculo Operário das Quintas e viúva de Miguel Bertoleza Cunha, que ao falecer não 

deixou qualquer benefício financeiro pelo fato de não ser sindicalizado e de não 

contribuir para a previdência social
103

.  

De acordo com o relato governista, a situação de Dona Luiza, que era 

sindicalizada, era diferente daquela de seu marido, que por não o ser deixou sua família 

em situação difícil após falecer. Sua esposa, por seu turno, foi beneficiada pelo poder 
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público, que pelo seu ato de presentear alguém com uma casa demonstrava olhar com 

carinho para aqueles que fossem associados a agremiações que representassem certas 

categorias profissionais e que estivessem em harmonia com o Estado. Esses traços de 

trabalhismo integraram, portanto, uma economia de recompensas que foi posta em 

prática durante o simbólico dia do trabalhador, mesma data em que Vargas costumava 

beneficiar essa camada social. Para destacar esses aspectos relativos ao mundo do labor, 

a Tribuna do Norte centrou sua narrativa em Dona Luiza, eclipsando outros aspectos da 

vida de Apolônia Ribeiro, a outra sorteada, sobre a qual pouco sabemos. 

De qualquer maneira, é importante mencionar que a prática de presentear foi 

bastante comum por parte do governo Aluízio Alves. Ela acontecia desde antes da 

criação da Cidade da Esperança e prosseguiu durante ela. Essa práxis costumava ocorrer 

próximo ao período do natal, quando o governador levava a sua esposa, Dona Ivone, e 

entregava com as próprias mãos diversos brinquedos e roupas para as crianças. Às 

vezes, também era servido um lanche para elas, que se aglomeravam ao ponto de 

chegarem à cifra de 55 mil, ansiosas para receber seus brindes. O governador, então, 

tomava algumas nos braços, conversava com os pais, distribuía simpatias e construía 

sua imagem de homem bondoso
104

.  

O sorteio vencido pelas viúvas mencionadas acima, portanto, foi uma forma de 

incorporação do conjunto habitacional a uma das ações que compunham a identidade 

daquele governo. Da mesma maneira, foi um momento em que Aluízio Alves procurou 

expressar sua tentativa de aproximação dos trabalhadores sindicalizados, afinal, a faceta 

de si que ele inseriu nesse jogo de transferência de capital político foi a do sorriso, da 

bondade, do indivíduo que presenteia por reconhecer as necessidades dos governados. A 

força bruta, usada outrora, ficou apenas latente, ameaçando em silêncio.  

 

4-Várias casas e dois presidentes 

 A Cidade da Esperança também foi utilizada em um processo conturbado e 

longo, mas conhecido dos grupos políticos locais: a mudança de regime. Em nosso caso 

de análise, o fim do período democrático e o início do de arbítrio. Dessa maneira, 
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conforme nos indica a incipiente historiografia
105

, esses políticos possuíam uma 

experiência prática bastante eficiente na lida com transições dessa natureza, pois haviam 

enfrentado duas delas, que eram a da Primeira República para a Segunda e dessa para a 

Terceira. Na lida com essas mudanças, ao mesmo tempo em que apresentaram certa 

flexibilidade necessária ao processo de reacomodação, esses indivíduos conseguiram 

manter suas posições de líderes locais, sem os quais os comandantes dos novos regimes 

não governariam. 

 Esse jogo com a transitoriedade de sistema político, requisito necessário para a 

manutenção do posto de poder de Aluízio Alves, foi bem expresso pela repetição de 

duas ações semelhantes realizadas com presidentes de posturas bastante diversas. 

Tratava-se de João Goulart e de Castelo Branco, sendo o primeiro defensor de uma série 

de reformas sociais que beneficiariam diretamente os trabalhadores e solidificariam a 

democracia, ao passo em que o segundo era um representante de uma restrição a essas 

mesmas transformações. 

 Ambos receberam o mesmo tipo de convite por parte do governador do Rio 

Grande do Norte para visitar o estado, havendo entre eles cerca de um ano de intervalo. 

João Goulart viera em retribuição ao apoio oferecido pelo chefe potiguar ao retorno do 

presidencialismo votado por plebiscito em todo o país, contra o qual fora posto o regime 

parlamentarista
106

. Na ocasião, o líder federal passou apenas um dia nesse estado do 

Nordeste, mas foi o suficiente para que ele, acompanhado do líder local, ministrasse a 

última aula do programa de alfabetização sob o método Paulo Freire, em Angicos, e 

inaugurasse a pista de concreto do Aeroporto de Mossoró e a energia de Paulo Afonso 

no município Santa Cruz. Nesse lugar, eles mantiveram contato com Theodorico 

Bezerra
107

, vice-governador que possuía uma fazenda na região.  

Por outro lado, no início de julho de 1964 surgiram os primeiros rumores da 

vinda ao Rio Grande do Norte do então presidente militar Castelo Branco. O convite 

havia sido feito pelo próprio Aluízio Alves e fora aceito para o mês de agosto. Por isso, 

para a recepção dessa figura pública, o governo do estado fez diversos preparativos, a 

começar pela agenda a ser cumprida pelo chefe do Executivo federal, que envolvia, 
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cronologicamente, as inaugurações da energia de Paulo Afonso na cidade de Ceará 

Mirim e da estação captadora do Jiqui, que iria melhorar o sistema de abastecimento de 

água em Natal.  

Conforme podemos notar, o mesmo tipo de práxis de inaugurações de obras feita 

em companhia de um presidente do regime democrático seria realizada um ano depois 

sob um governo ditatorial, revelando o pragmatismo político de Aluízio. De qualquer 

maneira, os pontos que gostaríamos de enfatizar são aqueles relativos às implicações 

disso para a construção do conjunto habitacional que investigamos, afinal, a 

historiografia sobre as acomodações dos grupos locais durante as mudanças de sistema 

político no nosso recorte temporal inexistem, fato que serve de obstáculo a um 

aprofundamento do tema. 

Quando foi anunciada a agenda de Castelo Branco para a sua visita à terra 

potiguar, foi dito, além das inaugurações já mencionadas, que haveria o “provável [grifo 

nosso] lançamento da casa popular na Cidade da Esperança”
108

. Provável porque as 

residências sequer estavam erguidas. Isso fez com que a FUNDHAP saísse de seu posto 

de relativa inércia, pois ela havia sido criada há cerca de um ano e, no entanto, até 

aquele momento nenhuma residência havia sido erigida.  Por essa razão, como a 

intenção do grupo aluizista era fazer Castelo Branco passear por entre as habitações, 

tornou-se necessário começar rapidamente os trabalhos. Assim, a equipe técnica da 

fundação iniciou imediatamente suas ações no terreno destinado ao conjunto 

habitacional, promoveu uma limpeza da área e começou a construção de duas duplas de 

moradias. Uma teria duas casas de dois quartos, ao passo que a outra teria duas casas de 

um quarto
109

.  

No mesmo período em que a construção dos protótipos foi iniciada foram 

abertas as inscrições para os candidatos
110

 que seriam feitas pela Divisão de Serviço 

Social na Praça André de Albuquerque, bairro de Cidade Alta, onde ficava o escritório 

da fundação. Para isso, as assistentes sociais Débora Pereira e Amaurille Bezerra já 

estavam com os formulários concluídos, aguardando apenas o início da coleta de 
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informações dos pretendentes
111

. E as atividades foram de fato aceleradas em sentido 

amplo, pois apenas seis dias após o início dos cadastros, o periódico anunciou que os 

serviços de embasamento e fundação dos imóveis estavam concluídos
112

. 

Os impactos da vinda do presidente ao Rio Grande do Norte movimentaram a 

FUNDHAP não apenas em um sentido prático de construir imóveis, mas também em 

um sentido jurídico. Durante o mês de visita do presidente, quando as quatro 

residências-modelo estavam sendo erguidas pelo próprio governo, surgiram na Tribuna 

do Norte as primeiras falas acerca do edital de licitação para a construção da Cidade da 

Esperança
113

 e pouco depois ele foi enfim lançado
114

. Seria uma forma, portanto, de 

mostrar ao chefe do Executivo federal que a administração Aluízio Alves estava com 

todos os preparativos praticamente encerrados para erguer o conjunto habitacional, 

faltando apenas uma empresa ser selecionada para dar prosseguimento aos trabalhos.  

 Quando o edital foi enfim publicado, sua divulgação aconteceu no Rio Grande 

do Norte, em Pernambuco, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo
115

. Ele 

foi constituído a partir da experiência que o governo Aluízio Alves tinha com os editais 

do Hotel Reis Magos e do Instituto Presidente Kennedy
116

, essa uma instituição 

educacional. Esse documento possuía vários quesitos que deveriam ser cumpridos pela 

empreiteira vencedora e, em decorrência disso, constava nele diversos aspectos 

técnicos. Eles diziam respeito aos tipos de telhas a serem usadas, quais os tamanhos das 

paredes, quais delas teriam reboco, até que altura seriam revestidas de argamassa, 

números de ponto de luz, tamanho dos muros, tudo utilizando os materiais mais 

econômicos.    

A aceleração de formulação do edital de licitação, conforme mencionamos, 

estava aliada às articulações políticas do grupo aluizista. No entanto, a Cidade da 

Esperança era oriunda de um convênio entre a FUNDHAP, o governo do estado, a 
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Aliança para o Progresso e a SUDENE. Todas as partes, portanto, deveriam ser 

auscultadas a respeito de qualquer decisão tomada, especialmente envolvendo as 

condições de construção previstas oficialmente. Mas o governador da Esperança tinha a 

intensão de exibir um conjunto habitacional com as primeiras casas erguidas e uma 

empreiteira selecionada ao presidente da República e, por isso, lançou o processo 

licitatório antes de consultar a SUDENE. Isso provocou uma tensão entre as duas 

instâncias, a local e a nacional, que discordaram a respeito de alguns aspectos técnicos 

por terem compreensões diferentes acerca da qualidade do que deveria ser destinado à 

população. 

 O problema se desenvolveu e rendeu nota na Tribuna do Norte redigida pelo 

presidente do Conselho Central da Fundação de Habitação Popular. Nela, o presidente 

anunciava que a licitação fora cancelado a pedido da superintendência
117

. Os motivos 

eram de ordem técnica e econômica, demonstrando que havia acepções diferentes entre 

ambas as instâncias a respeito dos materiais a serem empregados. Por isso, a SUDENE 

mandou a Natal um de seus técnicos, Geraldo Borges
118

, que iria dialogar com os 

engenheiros e o arquiteto da fundação para, juntos, reformularem o documento, o que de 

fato aconteceu.  

 Ainda no mês de agosto, o edital de licitação foi republicado com algumas 

diferenças em relação ao primeiro
119

. As juntas das paredes, que no primeiro documento 

deveriam ter mais que 1,0 cm, não poderiam ter mais que 2,5 cm de espessura. Os 

caibros, ripas e linhas a serem utilizados na cobertura e que sequer haviam sido 

especificados anteriormente foram claramente definidos. Continuou a diferença entre 

paredes que seriam revestidas e outras que não o seriam. O banheiro e a cozinha, por 

outro lado, receberiam ladrilhos, o que não constava no primeiro edital. Surgiram ainda 

uma calçada do lado de fora da residência e um peitoril
120

.  

 A partir dessas tensões, podemos questionar a atitude do governo Aluízio Alves 

de formular o documento de licitação solitariamente, recorrendo à SUDENE não como 

instância companheira na construção do perfil das habitações, mas como uma mera 

instituição aprovadora do documento. O governador buscava empreender um uso 
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político da Cidade da Esperança, utilizando-a como uma das obras que iriam aproximá-

lo do presidente do novo regime. O reforço desse argumento é o fato de que, conforme 

mencionamos anteriormente, outros editais que passaram pelo crivo da SUDENE, como 

o do Instituto Presidente Kennedy, foram anteriores ao do conjunto habitacional. Aquela 

administração, portanto, conhecia a lida com os profissionais da superintendência com 

assuntos dessa natureza e, em outras palavras, a falta de experiência não foi a razão para 

esses conflitos.  

O encaminhamento de todas as dinâmicas mencionadas para a construção da 

Cidade da Esperança, embora tenham sido ativadas especialmente pela visita de Castelo 

Branco, seriam relativamente vãs para os intuitos políticos de Aluízio Alves, pois o 

presidente, ao final dessa trama, não realizou a prometida visita ao Rio Grande do Norte 

porque as inúmeras ocupações que se seguiram ao golpe de Estado impossibilitaram o 

cumprimento de sua agenda.  

Apesar disso, insistindo ou ao menos buscando manter em aberto o canal de 

negociação e procurando demonstrar sua boa relação com o chefe do Executivo federal, 

Aluízio Alves viajou à Bahia, onde se encontrava Castelo Branco, poucos dias após o 

seu anúncio de desistência de vir à terra potiguar. O governador foi a Salvador, onde 

fora participar das homenagens que os baianos prestaram ao marechal Castelo 

Branco
121

. Após sua chegada ao destino, ele se reuniu com o chefe federal e debateu 

assuntos administrativos do Rio Grande do Norte
122

. Essa viagem, conforme podemos 

perceber através das falas da Tribuna do Norte, tinha por intuito demonstrar, inclusive 

para a oposição, que a relação entre a liderança local e a nacional estava intacta e que o 

cancelamento da viagem possuía razões desvinculadas de conflitos políticos entre as 

partes
123

.  

A despeito dessas questões, o processo licitatório ocorreu e a vencedora foi a 

ECEL S/A (Escritório de Construção Sociedade Anônima)
124

. As tensões pareciam estar 

finalmente atenuadas, mas a escolha dessa empresa provocou novos embates, dessa vez 

com a oposição ao grupo aluizista. Isso aconteceu porque a ECEL S/A foi apenas a 

terceira colocada, fato que deveria tê-la excluído. Surgiram, então, acusações de 
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favorecimento, o que fez o Agnelo Alves, presidente da FUNDHAP, explicar na 

imprensa que a primeira colocada havia desistido devido às lutas do Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil, que com o seu histórico de greves e paralisações, 

certamente pediria aumento salarial ao longo das obras. Entretanto, como o engenheiro 

Arnaldo Neto Gaspar, representante da firma A. Gaspar Ltda, não conseguiu pleitear 

esse reajuste de pagamento com a fundação, o qual não estava previsto em edital, 

desistiu da empreitada
125

.  

A segunda colocada, por sua vez, foi a empresa Flávio Espírito Santo, 

desclassificada porque não possuía experiência com a construção de casas populares, 

diferentemente da ECEL S/A
126

. A essa última, por sua vez, caberia a edificação de todo 

o conjunto habitacional e, ao fim, ela deveria evidenciar quem fora o grande 

responsável pela edificação da obra. Para isso, estava pré-determinada a colocação de 5 

placas contendo os símbolos do governo do estado
127

, que consistiam em uma mão em 

sinal positivo com as letras “AA”, referentes às iniciais do governador Aluízio Alves.  
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CAPITULO 2 – A Cidade da Esperança como um microcosmo 

Literariamente, em que poderia resultar a noção de um ser composto 

de outros seres, de um pássaro (digamos) feito de pássaros? 

[...] 

Analogamente, na Monadologia (1714), de Leibniz, lemos que o 

universo é formado por ínfimos universos, que por sua vez contêm o 

universo, e assim infinitamente. 

Jorge Luís Borges
128

 

 

Neste capítulo, analisaremos as relações que o governo Aluízio Alves promoveu 

entre a Cidade da Esperança e outras iniciativas de sua administração, tais como as da 

esfera da energia elétrica, do abastecimento de água e da educação. Houve a inserção 

física de obras nessas áreas no conjunto habitacional que à época se encontrava em 

construção. No entanto, com elas, o grupo aluizista buscava algo mais que a atenção às 

necessidades básicas das famílias que habitariam na Cidade da Esperança. Ele almejava, 

conforme vimos anteriormente, produzir e transferir capital político para si e para seu 

grupo, princípio que também esteve presente na articulação das referidas obras.  Por 

isso, ao inserir no novo espaço da urbe diferentes iniciativas do governo, a 

administração de Aluízio não visava apenas ao atendimento das necessidades da 

existência na urbe, mas também responder aos imperativos da práxis do poder.  

 Para que isso fosse obtido, portanto, o governo Aluízio Alves procurou transferir 

para a Cidade da Esperança grande parte das obras de infraestrutura e educação que 

vinham particularizando-o. Elas haviam caracterizado aquela gestão como voltada para 

o provimento de direitos básicos e, durante o mandato do fundador da Tribuna do Norte, 

foram criadas algumas empresas estatais, como a Companhia de Águas e Solos 

(CASOL)
129

 e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN)
130

, que 

atuaram em variados locais do estado. Com a transferência dos serviços oferecidos por 

essas estatais para a Cidade da Esperança, portanto, foi promovida uma concentração 

das ações dispersas pelo território norte-rio-grandense em um espaço menor, em um 
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conjunto habitacional que em si já compreendia outro empreendimento daquele 

governo, no caso, a construção de casas populares.  

Com a iniciativa de reunir aquilo que se encontrava disperso, por conseguinte, o 

grupo aluizista ergueu uma espécie de microcosmo em que cada obra existente no 

interior da Cidade da Esperança remetia a um conjunto de atividades que era bem mais 

amplo e que poderia ser encontrado para além daquele minúsculo lugar, ou seja, em 

diferentes regiões do Rio Grande do Norte. Dessa maneira, foi criada uma teia de 

relações em que aquilo que aparentemente era um único trabalho – o conjunto 

habitacional – fazia, na verdade, menção ao estado inteiro, posto que, em ambas as 

espacialidades, havia elementos comuns que criavam um universo repleto de referências 

internas e rico em significados.  

Nessa etapa do trabalho, então, procederemos a um jogo de escalas 

geográficas
131

, por meio do qual pretendemos examinar o tipo de investimento 

simbólico e político promovido pela administração em foco ao articular, na capital do 

estado, algumas obras daquele governo. A alteração das escalas, então, possibilitar-nos-

á esquadrinhar a relação entre o micro e o macro espaço, entre o conjunto habitacional e 

seu entorno urbano, bem como dele com o estado, sempre objetivando analisar o que se 

pretendia com a junção de diversas frentes de ação do governo na Cidade da Esperança.  

Esse tipo de método compreende uma aproximação com o texto do historiador 

Renato Peixoto intitulado Espacialidade e estratégias de produção identitária no Rio 

Grande do Norte no início do século XX
132

. Nele, o pesquisador, em certo momento de 

sua escrita, esquadrinhou as razões que levaram o grupo familiar dos Albuquerque 

Maranhão, então responsáveis pela administração do estado, a construírem um novo 

bairro em Natal: a Cidade Nova, atualmente Tirol e Petrópolis. As ruas dessa localidade 

receberam nomes de presidentes da República e suas transversais se tornaram 

topônimos de rios potiguares. Isso, para Peixoto, foi a expressão, na capital, de uma 

nova relação poder-espaço inaugurada pelo novo regime, em contraposição ao 

Império
133

. 
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Os objetivos de nosso estudo se diferenciam daqueles mentalizados pelo 

supracitado professor, pois nos interessa, sobretudo, questões relativas às práticas 

cotidianas de outro governo, à produção de capital político, aos usos da produção de um 

espaço e às lutas no campo político. Ainda assim, o mencionado texto nos ajuda a 

refletir sobre como a fabricação de um novo espaço oficial em Natal pode estar ligada a 

algo que, caso seja procurado unicamente na cidade, talvez não seja encontrado. Assim, 

se para Peixoto a Cidade Nova estava relacionada à tentativa de um exercício de poder 

espacial pelos Albuquerque Maranhão em todo o território do Rio Grande do Norte, 

algo proporcionado apenas com a cristalização das fronteiras estaduais promovida pelo 

regime republicano, para nós a Cidade da Esperança foi um microcosmo e precisamos 

investigar o que isso significou naquele período histórico.  

Para que aquilo dito acima se torne possível, procederemos a um esfacelamento 

da Cidade da Esperança. Ela será desfigurada e sua face será arruinada, pois retiraremos 

dela a água, a luz e a educação para que assim possamos enxergar a heterogeneidade 

dos insumos que a compuseram. Faremos, portanto, uma de-sedimentação desses três 

elementos que compuseram o espaço em análise, vasculhando os locais do estado em 

que estiveram e que relações foram desenvolvidas em torno desses insumos. Essa 

implosão do conjunto habitacional, no entanto, distancia-se de uma mera destruição, 

tendo em vista que, em seguida à de-sedimentação iremos reunir novamente esses 

elementos na Cidade da Esperança de maneira a compreender o que a articulação deles 

significou. Em outras palavras, iremos juntá-los novamente para responder ao nosso 

interesse inicial, que é analisar os sentidos desse microcosmo. 

Isso nos levará alhures, a lugares além do estudado até aqui. Respiraremos ares 

diferentes, percorreremos temperaturas mais áridas que as do litoral, conheceremos 

novas pessoas. Ocorrerá, isto posto, uma viagem pelo Rio Grande do Norte recortado 

pelas obras do governo Aluízio Alves, um trânsito pelos espaços sobre os quais ele 

atuou e onde sua administração imprimiu suas marcas. Mas também Natal será re-

conhecida, pois nos deslocaremos por ela a fim de perscrutar em que recantos da mesma 

houve a presença dos trabalhos erigidos sob o signo da Esperança. Esses procedimentos 

serão primordiais para que possamos encontrar e examinar os interesses envolvidos no 

ato de criação da Cidade da Esperança e do fato dela haver recebido água, luz e 

educação daquele governo, infraestrutura necessária, mas também repleta de aspectos 

políticos. 
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Feitos esses esclarecimentos, precisamos ainda explicitar determinadas sutilezas 

acerca do termo microcosmo. O governo Aluízio Alves realizou outras obras de 

infraestrutura e outras atividades além das expostas acima. Poderíamos citar, nesse 

sentido, o asfaltamento de estradas, a assistência aos que sofreram com as enchentes no 

interior do estado e a criação do Hotel Reis Magos para receber pessoas da alta 

sociedade. A Cidade da Esperança não era, à vista disso, a cópia exata de absolutamente 

tudo o que fazia a administração do irmão de Agnelo Alves. Ela era, na verdade, uma 

síntese daquilo que aquela gestão queria dizer de si. Era o resumo da maneira como ela 

se representava, fato que explica nossa escolha da Tribuna do Norte para a análise desse 

processo.  

 

1-A Cidade da Esperança como um universo composto de universos 

 A Cidade da Esperança, da maneira como foi projetada pelo governo do estado, 

seria algo mais do que um conjunto habitacional preenchido tão somente por casas sem 

instalações básicas que lhes possibilitassem o uso ou mesmo sem o mínimo daquilo que 

uma população necessitasse para se estabelecer em um lugar. Dessa forma, todas as 

moradias ali situadas teriam energia elétrica, seriam abastecidas com água e, dentro 

daquela área, haveria uma escola para que os filhos e filhas dos futuros moradores 

pudessem estudar. Mencionar esses elementos se torna importante quando recordamos 

que cada um deles era, na verdade, uma frente de ação do governo Aluízio Alves por 

todo o território do Rio Grande do Norte, com planos de intervenção definidos, recursos 

delimitados, locais de aplicação escolhidos e objetivos políticos bem delineados. 

 O fato da Cidade da Esperança conter em si obras que também poderiam ser 

encontradas em todo o estado, portanto, torna imperativa a necessidade de analisar 

brevemente cada uma para que compreendamos com maior profundidade os 

significados da presença delas no conjunto habitacional em foco. Da mesma maneira, 

avaliar essa relação entre o micro e o macro espaço nos permitirá perceber as estratégias 

traçadas pelo grupo aluizista a fim de, fabricando um novo lugar com novas obras, 

produzir capital político. Logicamente, nosso interesse não será examinar os meandros 

de todas as iniciativas do governo pelo Rio Grande do Norte, afinal, esse não constitui 

nosso objeto de pesquisa. O intuito é tão somente lançar um olhar sobre algumas dessas 

intervenções a partir da relação que elas possuíam com a Cidade da Esperança, o que 
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constitui uma visão apenas parcial sobre a atuação do governo no interior do estado e 

em outros locais da capital. 

 

1.1-Sob a luz, trocando olhares 

 Um dos serviços de infraestrutura que seria fornecido às casas da Cidade da 

Esperança seria o de energia elétrica produzida de forma hidráulica pelo governo federal 

a partir da CHESF, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, na Bahia. Essa fonte 

energética foi uma das grandes novidades do momento e, em terras potiguares, recebeu 

a alcunha de energia de Paulo Afonso, tendo sua distribuição promovida tanto por uma 

empresa pública fundada pelo governo Aluízio Alves, a Companhia Energética do Rio 

Grande do Norte (COSERN), quanto por uma empresa particular que atuava no mesmo 

ramo há algumas décadas, a Companhia Força e Luz
134

. A primeira teve como área de 

atuação apenas o interior do estado, mas realizou alguns trabalhos na capital em regime 

de parceria com a Companhia Força e Luz que, por seu turno, forneceu energia elétrica 

apenas para Natal até 1968, quando foi estatizada
135

.  

 A respeito dessa divisão de tarefas, o próprio diretor-presidente da COSERN, 

Rômulo Galvão, teceu algumas considerações. Disse ele à Tribuna do Norte:  

Como se sabe, as instalações de distribuição de energia em Natal, 

precárias e deficientes, são da Companhia Força e Luz que, não por 

culpa de sua direção local, mas por injunções que todos conhecem, 

pouco ou nada tem podido fazer para melhorar os serviços
136

. 

 

Com essas palavras, o chefe da COSERN fez referência ao fato de que, na capital, o 

fornecimento de energia pela Companhia Força e Luz foi a razão de diversos protestos 

das camadas populares, as quais se reuniram através dos conselhos comunitários das 

Quintas, Dix-sept Rosado, Lagoa Seca e Rocas e entregaram um memorial ao 

governador. Nele, constava que a população solicitava a rescisão do contrato com a 

citada empresa
137

. 
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Nesse mesmo sentido, a Companhia Força e Luz foi o alvo dos grevistas 

organizados sob o Comando Estadual dos Trabalhadores, que, conforme vimos no 

capítulo anterior, teve como uma de suas pautas a rescisão imediata do contrato com a 

fornecedora de energia elétrica de Natal. O procedimento adotado por esses empregados 

foi o mesmo dos conselhos comunitários, ou seja, produziram um memorial repleto de 

assinaturas de pessoas descontentes com aquele serviço e entregaram-no ao 

governador
138

.  

Opinião semelhante era partilhada pelo empresariado, que, quando foi 

convocado por Agnelo Alves para formar um parque industrial na urbe natalense se 

recusou e optou por Parnamirim. A principal justificativa foi que o serviço de energia 

elétrica fornecido na capital iria prejudicar os negócios por ser irregular e de alto custo. 

O município vizinho, por outro lado, era abastecido pela COSERN, que oferecia a 

mesma fonte de energia de maneira mais regular e a baixo preço
139

. 

Por essas razões, o presidente-diretor Rômulo Galvão, ao mencionar a qualidade 

do serviço oferecido pela empresa pública em que trabalhava, destacou a superioridade 

de uma distribuidora em relação à outra, afirmando que no interior do estado os 

atributos da energia elétrica da COSERN se sobrepunham aos da capital. Dessa forma, 

enfatizou o servidor: 

A COSERN, embora absorvida com o trabalho de execução e 

implantação da energia de Paulo Afonso no interior do estado, não 

poderia deixar de colaborar nesse instante com a cidade do Natal, 

embora não fosse sua responsabilidade a implantação da nova linha de 

distribuição a ser inaugurada. O trabalho da Companhia se deve ao 

propósito do Governador Aluízio Alves de ver as instalações da 

capital em melhores condições para que a capital pudesse sentir, como 

as cidades do interior onde a COSERN tem poderes de concessão, os 

benefícios da energia de Paulo Afonso
140

. 

 

Na fala acima, além da hierarquia criada, o funcionário público também fez 

referência à inauguração de um trecho de ruas e avenidas de Natal que iria receber 

postes com lâmpadas a vapor de mercúrio. Eram elas as avenidas Hermes da Fonseca, 

Getúlio Vargas, Sylvio Pedrosa, Café Filho, as ruas Potengi, Nilo Peçanha e a Ladeira 
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Pinto Martins
141

. Esse trabalho foi realizado em regime de parceria, pois, conforme 

mencionado, a concessão do fornecimento de energia elétrica para Natal era da 

Companhia Força e Luz. A COSERN participou do processo apenas porque o referido 

segmento da cidade que seria melhor iluminado ligava pontos importantes da urbe a 

uma das obras do governo Aluízio Alves na capital: o Hotel Reis Magos, situado em 

uma área litorânea, em frente à Praia do Meio. A nova iluminação, portanto, era uma 

forma de valorizá-lo. 

 O diretor-presidente da estatal, então, buscou destacar o comprometimento da 

nova companhia com a população, afinal, mesmo não sendo de sua responsabilidade 

realizar atividades em Natal, ela o fazia a pedido de Aluízio Alves, o provedor que, 

segundo a fala de Rômulo Galvão, almejava uma capital melhor iluminada
142

. Esse 

intuito de aperfeiçoar o abastecimento na cidade, seguindo a lógica do discurso oficial, 

fez com que a Cidade da Esperança tivesse o seu plano de eletrificação formulado pela 

equipe técnica da COSERN
143

. Identicamente, o trabalho de ligação efetiva da rede 

elétrica no novo espaço urbano foi de iniciativa dessa empresa pública
144

, que assim 

alijou parcialmente a Companhia Força e Luz de sua função de prover luz a todos os 

locais de Natal.  

Isso aconteceu porque uma das intensões envolvidas nesse processo era levar a 

experiência adquirida com as instalações realizadas no interior do estado para a urbe 

natalense e, como desdobramento, houve a integração da COSERN com a FUNDHAP, 

tendo em vista que os técnicos formuladores do plano urbanístico da Cidade da 

Esperança participaram da equipe interdisciplinar que elaborou o plano de eletrificação 

do conjunto habitacional
145

. Além disso, a chegada da mencionada distribuidora de 

energia elétrica a Natal estava aliada à expectativa nutrida pelo governo federal de 

estatização da Companhia Força e Luz que era sugerida desde o segundo semestre de 

1964
146

. Como, caso a compra acontecesse, ela seria revendida ao Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte logo em seguida, isso faria com que a COSERN se tornasse a 
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única fornecedora de todo o estado. Precisamos, então, aprofundar essa relação entre 

ambas as empresas de distribuição elétrica em Natal para examinarmos mais 

detidamente os significados da chegada da estatal na cidade utilizando a Cidade da 

Esperança como uma das portas de entrada.  

Uma das regiões da mencionada urbe favorecida pelo serviço da Companhia 

Força e Luz era o bairro da Ribeira, que, aliás, tornou-se tema de uma das matérias que 

circulou na Tribuna do Norte. Nela, o articulista reclamou da falta de luz artificial nas 

ruas da localidade mesmo após a instalação da energia de Paulo Afonso
147

 pela referida 

companhia. Nesse período, a fonte energética vinda da Bahia era tratada pelo periódico 

governista como a grande redenção do Rio Grande do Norte, visto que, dentre outros, 

auxiliaria no processo de desenvolvimento do estado por ser um fator de atração de 

indústrias. A vinda delas havia sido uma das promessas de campanha de Aluízio Alves 

e, por isso, apesar da evidente insuficiência no ramo energético que, por sua vez, 

comprometia a situação de Natal como futuro polo industrial, o autor da matéria tratou 

de criticar ferozmente a Companhia Força e Luz, sugerindo, inclusive, que ela constituía 

um obstáculo à eficiência do serviço que prestava. 

O jornalista, em sua escrita ácida e governamental, afirmou que a companhia 

privada praticava racionamentos de energia a partir das 18h mesmo nas avenidas mais 

movimentadas da cidade, deixando-as, por isso, às escuras. Isso lhe parecia aceitável 

antes da chegada da energia de Paulo Afonso a Natal. Entretanto, após a ligação do Rio 

Grande do Norte com a hidroelétrica da Bahia, a Companhia Força e Luz apenas 

mostrou sua inoperância ao prosseguir com a privação de luz nas ruas da capital. Esse 

ponto causou revolta ao articulista que, entusiasmado em sua análise, afirmou que a 

referida distribuidora, com suas ações, estava apenas “desmoralizando a energia da 

CHESF, que todos esperavam ser cem por cento, abundante e barata, coisas que, 

desgraçadamente, ainda não tivemos oportunidade de constatar”
148

.  

Esse julgamento era uma forma de atacar o problema em Natal isentando a 

CHESF e aquilo que ela representava de qualquer responsabilidade, afinal, a energia de 

Paulo Afonso foi trazida pelo governo Aluízio Alves para as terras potiguares sob a 

promessa de ser tudo o que o articulista mencionou: uma verdadeira redenção. Por essa 
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razão, o jornalista exagerou em sua retórica e, em sua versão, construiu uma divisão 

abrupta entre a qualidade do serviço na seara da energia elétrica fornecido pela 

COSERN e aquele oferecido pela Companhia Força e Luz. Para ele, qualquer cidade 

pequena do interior era magnificamente atendida, ao passo que a capital vivia às 

escuras. Um espaço, aquele atendido pelo governo Aluízio Alves, era de luz, enquanto o 

outro, Natal, era a treva que atrasava a industrialização e o comércio.  

Com essa diferenciação, o articulista fez valer seu cargo no jornal governista e 

protegeu a COSERN e seu criador das críticas do momento ao estado de sombras em 

que se encontrava Natal, com seus constantes blackouts e seu racionamento. Por isso, a 

única menção explícita feita ao Poder Executivo foi a solicitação de uma fiscalização 

mais eficiente para impedir os abusos que ocorriam. Essa divergência no trato para com 

as duas empresas distribuidoras poderia estar relacionada à tentativa do governo de 

levar a estatal para a capital, pois, conforme especificamos, existia a possibilidade de 

compra da Companhia Força e Luz. Antes que isso acontecesse, no entanto, a Cidade da 

Esperança foi utilizada como uma das vias de entrada da COSERN na cidade e, como a 

Tribuna do Norte era protetora dos interesses oficiais, o jornalista, indignado diante de 

uma situação que se impunha, denegriu completamente o serviço da empresa privada e 

sugeriu nas entrelinhas a substituição de uma fornecedora pela outra. 

Transformar a Companhia Força e Luz em alvo de questionamentos, portanto, 

era uma maneira de blindar o governo do estado de qualquer julgamento depreciativo e 

de estabelecer diferenciações, dicotomias a serem percebidas pela população. Esse 

esforço por parte do articulista da Tribuna do Norte ganha ainda mais sentido quando 

recordamos o fato de Aluízio Alves se apresentar frequentemente como aquele que 

trouxe para o Rio Grande do Norte a energia de Paulo Afonso que, esperava-se, 

superaria em muito a qualidade do antigo fornecimento para o estado. Entretanto, se o 

abastecimento não era tão bom quanto nutriram as expectativas o governador estava 

isento dessa responsabilidade, posto que as adversidades estavam localizadas fora das 

fronteiras de atuação da COSERN.   

Por outro lado, mesmo procurando salvaguardar Aluízio, o jornalista citou como 

um dos locais que sofria com os apagões a rua Tavares de Lira e clamou pela 

interferência do poder público, como se até aquele momento ele tivesse se mostrado 

ausente, o que converge com os pedidos da população para a ruptura de contrato com a 
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Companhia Força e Luz. O autor da matéria informou que a falta de luz era comum e 

que o governador apenas não havia resolvido esse contratempo por não estar informado 

a respeito, o que parece bastante suspeito pelo fato da rua Tavares de Lira ser 

precisamente o local em que se situava a sede do jornal Tribuna do Norte. A solicitação 

de intervenção, no caso, envolvia o pedido de intensificação da fiscalização acerca das 

constantes quedas de energia. 

A insuficiência do serviço da CHESF era uma realidade, mas, ainda assim, era 

comum o enaltecimento da COSERN nessa seara da infraestrutura. Nesse sentido, a 

inauguração da energia de Paulo Afonso em Ceará-Mirim, município vizinho de Natal, 

ganhou destaque. Ali, tanto as famílias em suas residências quanto os empresários em 

suas indústrias de produção de açúcar seriam beneficiados, uma vez que durante a 

construção da Cidade da Esperança a COSERN estava finalizando os testes de 

verificação da capacidade de resistência das redes elétricas para então levar luz às 

moradias e às usinas do Vale do Rio Ceará-Mirim
149

. A ação apenas sofreu alguns 

adiamentos pelo fato das instalações da estatal no referido município terem sofrido 

algumas depredações por parte de pessoas desconhecidas que cortaram fios e quebraram 

lâmpadas
150

. Talvez elas pudessem ter agido por razões políticas, porém o jornal 

governista não apresentou essa possibilidade em sua versão. 

 A iniciativa de levar energia de Paulo Afonso até o município de Ceará-Mirim, 

por seu turno, não consistia em uma novidade para o estado do Rio Grande do Norte, 

pois, além da capital, conheciam-na há pouco tempo as cidades de Santa Cruz, Tangará, 

Serra Caiada e Macaíba
151

. Pouco depois de Ceará-Mirim, o município de Parnamirim 

foi contemplado
152

 e havia a intensão, caso a CHESF aumentasse a capacidade da 

estação de Natal e levasse linhas de transmissão até o Seridó, de suprir mais quatro 

localidades, tendo apenas a de Currais Novos sido explicitada
153

. 

Essas ações, todavia, não eram ilesas a estratégias políticas. Isso porque, para 

fazer funcionar o sistema de energia, o próprio Aluízio Alves ia a cada cidade e pousava 
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suas mãos sobre uma alavanca central. Em seguida, ele a movia com um sorriso feliz ao 

ver todas as luzes serem acesas simultaneamente e ao livrar a urbe da escuridão que 

destacava as estrelas. E seus dentes ficavam ainda mais visíveis quando aquela claridade 

lhe permitia enxergar a cerimônia de inauguração repleta de pessoas das mais variadas 

camadas sociais, de empresários a populares, visto que multidões costumavam 

comparecer e se portar de maneira apoteótica, com indivíduos que gritavam, sorriam, 

conversavam e muitos que queriam cumprimentar o responsável pelo benefício.   

Dessa maneira, a atitude do governador de ir pessoalmente aos locais que 

recebiam a energia produzida na Bahia o colocava em maior contato com aqueles que 

legitimavam seu governo, os que se transformavam em quantidade e eram revertidos 

automaticamente em apoio pela Tribuna do Norte, ainda que estivessem lá por motivos 

outros. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Parelhas, onde Aluízio foi inaugurar as 

instalações da COSERN
154

 e esse ritual foi fotografado e divulgado para demonstrar a 

popularidade desse gestor: 

 
Figura 2: Aluízio inaugurou as instalações da COSERN no município de Parelhas 

Fonte: Tribuna do Norte, 16 jan. 1966.p.01. 

 

 Em complementação a essa prática, a construção dessas obras bem como suas 

inaugurações permitiam a articulação do governador com os prefeitos de diversos 

municípios. Foi nesse sentido que se pronunciou a prefeita de Macaíba, Mônica Dantas, 
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quando assinou o convênio com o Banco do Nordeste e a COSERN para que a cidade 

sob sua administração recebesse a energia de Paulo Afonso. Disse ela: 

O povo de Macaíba se sentirá eternamente agradecido pela grande 

obra que o governador Aluízio Alves está realizando (...), procurando 

dentro do possível solucionar os mais graves problemas que afligem a 

comunidade potiguar, subdesenvolvida e cheia de interesses 

contrariados
155

. 

 

De acordo com esse discurso, a luz que chegava serviria para iluminar os caminhos do 

progresso no estado e romper com o atraso na seara da infraestrutura, o que consistia em 

uma referência velada ao governo anterior. Essa era, então, a expressão do 

reconhecimento de Aluízio Alves como administrador competente que passava a ser 

acolhido.  

Aumentar as regiões abastecidas pela rede elétrica, portanto, não se restringia a 

expandir um serviço básico. Era identicamente uma forma de ampliar as áreas sob a 

influência do governador, alcançando maior penetração junto à população e ao 

empresariado. Era também uma maneira de se articular com prefeitos locais, caso eles 

fossem aliados. Por isso, a presença de Aluízio Alves nos municípios era importante 

porque assim ele vinculava a sua imagem à obra quando, dentre outros, acionava a 

alavanca do sistema elétrico central, compondo uma estratégia de produção de capital 

político. 

Por outro lado, com o comparecimento do governador a diversas localidades do 

estado havia a finalidade de conquistar a simpatia dos cidadãos, ou seja, havia a 

intensão de evidenciar aos habitantes do Rio Grande do Norte que as obras da COSERN 

eram fruto da preocupação de Aluízio Alves com o povo e que, por isso, ele costumava 

inaugurá-las. A atitude estava repleta de interesses, pois, ao fazê-lo, o chefe do 

Executivo procurava ser reconhecido como um provedor do progresso e assim tentava 

constituir um suporte de legitimidade para seu governo. A aposta, no caso, consistia em 

fornecer aquilo que era de interesse das populações locais, as quais possuíam a 

expectativa de desenvolvimento bastante característica do Nordeste dos anos 1950 e 

1960
156

. 
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No mesmo sentido, era igualmente um dos intuitos de Aluízio Alves constituir 

um eleitorado que pudesse favorecer seu grupo político e assim fechar um acordo tácito 

com certas cidades que, por sua vez, tornar-se-iam o mais impenetrável possível para os 

candidatos da oposição. Destarte, como em uma savana, ele buscava formar e proteger 

seu território, onde pretendia exercer poder por meio de reconhecimento obtido pela 

expansão da rede elétrica.  

A ideia da constituição desses verdadeiros territórios políticos parece adequada 

pelo fato de ser bastante comum encontrar na Tribuna do Norte do ano de 1965 - 

período de eleição para governador e para prefeitos - diversas referências a cidades que 

apoiavam Aluízio ou a outras que estavam com Dinarte Mariz. Essa era uma das 

preocupações dos integrantes daquele campo político e se tornou alvo de suas principais 

ações estratégicas, revelando que expandir os serviços básicos compreendia uma 

maneira de empreender um arrebatamento do eleitorado fornecendo aquilo de que ele 

necessitava em sua cotidianidade. 

A intensão do governo de levar a COSERN até Natal, portanto, compunha 

também uma estratégia de poder que usaria a Cidade da Esperança como uma das portas 

de entrada e, naturalmente, Aluízio Alves faria aquilo que era uma de suas marcas: 

inaugurar a obra e dessa maneira intensificar sua ação sobre o espaço da capital. Isso 

seria possível pelo fato de haver uma troca de fornecimento de infraestrutura por 

legitimidade e reconhecimento do governador, compondo uma economia simbólica 

específica que movimentava o campo político e, como Aluízio Alves havia rompido 

com boa parte das forças que historicamente comandaram as iniciativas de formação de 

territórios políticos, cabia a ele (re)constituir seus próprios pontos de apoio. Era esse 

nicho que ocupavam tanto a rede elétrica quanto as demais obras que veremos, afinal, 

conforme Bourdieu, a práxis é necessariamente relacional e, no caso, o suprimento de 

serviços básicos era também uma forma de diferenciação do governo de Aluízio Alves 

em relação ao de Dinarte Mariz. 
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1.2-Água de beber 

 Além das ações na seara da energia elétrica, o governo Aluízio Alves também 

promoveu obras voltadas para o abastecimento de água potável que beneficiaram 

diversos locais, dentre eles a Cidade da Esperança. Entretanto, diferentemente do que 

ocorreu com a energia de Paulo Afonso, o serviço de água se concentrou bem mais na 

capital. Nela, houve pelo menos duas ações distintas que é necessário analisar para que 

possamos entender os seus significados e as suas finalidades. A primeira delas dizia 

respeito à captação de água da chuva e sua redistribuição por toda a cidade de Natal por 

meio da Lagoa do Jiqui, enquanto a outra iniciativa dizia respeito à perfuração de poços 

e à colocação de bombas de sucção em diversos bairros da referida urbe. 

 A Lagoa do Jiqui foi mais uma obra confeccionada com apoio da Aliança para o 

Progresso e, para que o contrato com a empresa vencedora da licitação fosse assinado, 

compareceram a Natal representantes das entidades envolvidas no empreendimento. 

Dessa maneira, fizeram-se presentes João Gonçalves, superintendente da SUDENE, 

Raul Barbosa, presidente do Banco Inter-Americano do Desenvolvimento – entidade 

financiadora – e pessoas ligadas ao programa estadunidense que não foram identificadas 

pela Tribuna do Norte
157

. Além desses, compareceu também o ministro do 

Planejamento Roberto Campos, que, dada a sua agenda requisitada, permaneceu apenas 

5h em Natal, inteirou-se de algumas questões e foi embora
158

. 

Durante a cerimônia de assinatura, o governador aproveitou para guiar as 

compreensões acerca do significado daquele trabalho e de outros cuja realização era 

iminente. Aluízio Alves disse que “estava vencida mais uma etapa de seu governo em 

levar a civilização e o progresso ao Rio Grande do Norte”
159

. Conjuntamente, a Tribuna 

do Norte divulgou algumas estatísticas que favoreciam o grupo aluizista naquilo que ele 

costumava celebrar: a ruptura em relação ao governo de Dinarte Mariz e dos demais 

antecessores. Elas informavam que, anteriormente, 40% das casas da urbe natalense 

passavam por racionamento diário de abastecimento de água. Entretanto, com o 

governador da esperança, a capital passaria de um abastecimento de 3 milhões de litros 

diariamente para 40 milhões de litros a cada dia, especialmente devido à Lagoa do Jiqui. 
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O intuito, com essa realização, era concretizar o projeto de atender a 100% da 

capital
160

, evitando problemas de abastecimento de água em quaisquer pontos da urbe 

que crescia. Para isso, foi designado o investimento da ordem de Cr$ 1,4 bilhões, 

embora seja importante mencionar que esse valor também seria destinado para o 

esgotamento sanitário de Natal
161

. Para essa outra iniciativa, que estava relacionada à 

higiene, os objetivos aparentavam ser menos ambiciosos, tendo em vista que seu 

alcance seria de 75% da cidade
162

. No entanto, de acordo com dados oficiais, o governo 

Aluízio Alves estava realizando outra importante ruptura, tendo em vista que, antes 

dele, 72% da cidade sofria com a carência de saneamento
163

. Os 3% de diferença entre o 

que seria feito e o que era necessário jamais foram explicados e revelavam a 

incongruência do cálculo. 

Ambos os trabalhos de abastecimento de água e de redes de esgoto seriam 

realizados pela Civilsa, uma empresa com sede em São Paulo. O contrato com ela foi 

assinado somente em outubro de 1964, porém, bem antes disso, em julho do mesmo 

ano, havia a intensão por parte do governo Aluízio Alves de que o presidente Castelo 

Branco passeasse pela futura Lagoa do Jiqui e a inaugurasse
164

. Provavelmente ela 

estaria inacabada, mas, como uma das principais práticas do governador consistia em se 

fazer presente em obras de sua gestão e, preferencialmente, levar alguém de relevante 

capital simbólico consigo, aquele local não necessitava estar funcionando perfeitamente 

para ser celebrado. O mais importante seriam as articulações a serem formuladas e o 

capital político a ser construído e pluralizado. A expectativa, no entanto, não foi 

atendida, pois o presidente viria na mesma ocasião em que inauguraria a Cidade da 

Esperança, o que identicamente não aconteceu. 

Os dois serviços acima referidos, juntamente com o citado conjunto 

habitacional, tornaram-se objeto de uma das matérias da Tribuna do Norte. Nela, foi 

dito que, com essas iniciativas, “o governador não teme nenhum problema político”
165

. 

Essas palavras eram uma referência ao temor das cassações que se alastravam com a 
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fixação do governo militar e que haviam vitimado inclusive o prefeito da capital. Por 

isso, com as obras de infraestrutura que promovia e conforme se aproximava do povo 

por esse caminho, a confiança do grupo aluizista em sua permanência à frente da 

administração do estado crescia.  

Essa sensação de segurança advinha da legitimidade que aquele governo 

constantemente buscava nas camadas populares e essa aposta de aproximação era 

tamanha que o jornal governista evidenciou que o chefe do Executivo não queria 

“desviar a sua atenção (...) para nenhum aspecto político-partidário”
166

. Em outras 

palavras, diante das perseguições iniciadas com a instauração da ditadura em 1964 e em 

um período em que os partidos políticos tiveram suas esferas de ação diminuídas, 

Aluízio Alves preferia aprofundar sua relação com a população para que isso pudesse 

mantê-lo à frente do Rio Grande do Norte.  

Para ele, uma boa relação com o povo seria aquilo que iria mantê-lo no cargo 

eletivo, posto que, apesar de ter apoiado o golpe de 1964, existiram falas sobre uma 

possível cassação que foram rebatidas na Tribuna do Norte
167

. Além disso, começavam 

a circular notícias de eliminação de partidos políticos, o que exigia outros tipos de bases 

de apoio para que alguém se mantivesse como liderança de determinada região, estado 

ou município. O periódico governista disse, inclusive, que aquela administração 

“considera a atual estrutura totalmente superada pela revolução não resistindo os 

partidos atuais por mais tempo ao impacto revolucionário”
168

, elucidando sua leitura dos 

fatos recém ocorridos e alcunhando-os de “revolução”. 

No caso do governo em questão, sua manutenção, diante da possibilidade do 

colapso dos partidos políticos, viria de seu respaldo nas camadas populares por meio 

das obras de infraestrutura. O abastecimento de água, portanto, foi realizado com esse 

embasamento político e as falas associadas a ele no jornal governista demonstravam 

essas intensões. Esse fornecimento seria uma forma do governo chegar a diversas áreas 

da capital, mesmo a bairros periféricos, e fazer sentir a presença do grupo aluizista em 

todas elas. Seria uma maneira de expandir a citada base de apoio, algo que era buscado 

pelo governador anteriormente, mas que se tornou urgente para aquele grupo político 

diante das novas regras do jogo formuladas a partir do golpe. Com as atividades na 
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seara da infraestrutura, por outro lado, seria posto em prática outro objetivo, que era o 

de alastrar a presença daquele governo na capital e assim tomá-la aos poucos, tendo em 

vista que em breve ocorreria a eleição para prefeito de Natal. 

As águas que percorreriam os encanamentos da cidade, por conseguinte, eram 

algo mais que o líquido mantenedor da vida orgânica. Elas representavam também os 

fluxos da vida política, do campo político em sua constituição complexa e incerta 

daqueles anos. Entretanto, é necessário fazer algumas diferenciações. Em nosso período 

de análise não encontramos menções explícitas à ligação entre a Cidade da Esperança e 

a Lagoa do Jiqui. As informações que encontramos faziam referência, na verdade, a um 

poço que seria perfurado na região do conjunto habitacional e que serviria para 

abastecer de água potável o novo espaço da capital
169

. Essa fonte seria esburacada pela 

ação de uma empresa estatal fundada durante o governo Aluízio Alves, a CASOL - 

Companhia de Águas e Solos – que não recebia ajuda dos Estados Unidos para suas 

atividades e que também construiria no conjunto habitacional uma gigantesca caixa 

d‟água
170

. 

A CASOL, fundada a partir de um acordo firmado com o Estado de Israel
171

, 

expandiu o abastecimento de água em Natal abrindo diversos poços em diferentes 

lugares, chegando especialmente às regiões periféricas da urbe. Significativa parte do 

público beneficiado, inclusive, foi das camadas populares de locais marginalizados e 

não raro distantes do centro. Exemplo disso foi a própria Cidade da Esperança, que 

recebeu um ponto de água em maio de 1965
172

 e, em seguida, uma grande caixa de água 

com capacidade de 80 mil litros para armazenamento e distribuição desse líquido para 

todos os moradores que ali habitariam
173

. 

 Outro caso foi o do morro de Mãe Luíza, que naquela época era frequentemente 

chamado de favela. Ali, foi construído um poço que, devido ao atraso em sua entrega, 

retardou o início das aulas em um grupo escolar erigido também pelo governo Aluízio 

Alves
174

 e, cerca de seis meses depois, o repórter Daniel Griffin, do jornal A Ordem, 
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subiu àquela localidade. Ele foi acompanhar os meandros dos trabalhos de estruturação 

urbana do bairro levados a cabo por seus próprios moradores com o auxílio da Igreja 

Católica e assim elaborar mais uma matéria da série O morro já tem vez.  

Em subsequência a sua chegada, o jornalista entrevistou um morador e o 

questionou acerca do problema com a bomba de sucção referente ao poço tubular 

perfurado durante a administração Aluízio Alves. Ela se encontrava quebrada e, por 

isso, o abastecimento de água estava comprometido. A resposta do entrevistado 

surpreendeu o repórter, pois, mesmo o equipamento tendo apresentado defeito 

decorridos apenas seis meses de sua instalação, o morador falou que “Aluízio é gente 

boa. Ele nos deu a bomba. Mas os governos são safados, não querem trabalhar, não 

querem botar a bomba em condições de funcionar”
175

.  

O espanto de Daniel Griffin foi expresso logo após ele haver citado a fala do 

habitante do morro de Mãe Luíza. Ele buscava entender como o responsável pela 

instalação do equipamento encarregado da sucção de água do subsolo não havia sido 

recriminado pela população pelos defeitos que surgiram nele de forma tão acelerada. O 

jornalista, com isso, lançou uma dúvida que revelava elementos da economia simbólica 

existente em Natal no período. Disse ele: “a facilidade com que dividem as 

responsabilidades entre governador e governo seria [de] interessante pesquisa para [um] 

técnico da sociologia”
176

. A fala, conforme se pode notar, faz menção à cognição dos 

membros das camadas populares. Para eles, mesmo para os que sofriam maior processo 

de marginalização, a pessoa do governador poderia ser destacada da instituição governo.  

Esse acúmulo de capital político era possibilitado por algumas práticas 

conhecidas e reconhecidas. Então, seguindo a linha de intensificar as ações do governo 

do estado sobre Natal, especialmente visando às eleições para prefeito, a CASOL ainda 

perfurou o lençol freático em Ponta Negra, Penitenciária de Igapó e em outro local 

recentemente erguido com financiamento da Aliança para o Progresso, a Barreira do 

Inferno, uma base de lançamento de foguetes
177

. Além desses, em um futuro próximo 

haveria idêntica perfuração em Areia Preta
178

. 
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 Como a CASOL era um órgão que abrangia todo o estado, ela também realizou 

suas atividades fora da capital. Essas, no entanto, não foram tão intensas quanto as da 

COSERN e poucos municípios foram beneficiados, dentre os quais podemos citar 

Mossoró, Baía Formosa, Açu e Baraúna. Havia, identicamente, a possibilidade de que 

João Câmara fosse beneficiado e de que a região da Mata Grande recebesse 15 fontes de 

água patrocinadas pelo poder público
179

. Essas ações estavam em consonância com a 

perspectiva aluizista de ampliar seu reconhecimento e usá-lo no campo político e, 

destarte, essa intensificação dos trabalhos aconteceu entre os anos de 1964 e 1965, 

sendo esse último período eleitoral. 

Em Natal, espaço de nosso maior interesse, as obras da empresa pública sob 

análise foram inseridas no moinho político do grupo aluizista que tudo triturava e que 

tudo convertia em ingredientes para suas disputas. Dessa maneira, Agnelo Alves, na 

situação de chefe da Casa Civil do governo do estado, conduziu um conjunto de 

vereadores pelas obras de água e esgoto erigidas pela administração de seu irmão e, 

durante essa oportunidade, o comboio visitou também a Cidade da Esperança
180

. A 

visita foi justificada pela intensão do governo do estado de que os legisladores 

conhecessem melhor aquelas e outras ações do governo Aluízio Alves para assim 

representarem melhor os interesses dos cidadãos natalenses. Em outras palavras, foi dito 

sutilmente que aquelas obras eram o que a povo almejava e que os vereadores, 

colocando-se na posição de representantes dos interesses populares, deveriam defendê-

las e se ligar a elas aderindo ao grupo aluizista.  

Nessa ocasião, ainda, foi feita uma menção ao “eleitorado”, que deveria ter os 

seus anseios atendidos pelos legisladores municipais. Essas referências, na lógica 

aluizista, remetiam à necessidade dos vereadores avaliarem a força com a qual o 

governador buscava arrebatar Natal ao seu projeto de poder conforme investia 

pesadamente nessa cidade. Por consequência, ficava o convite para que os membros da 

Câmara Municipal aderissem a essa arremetida. 

 

 

                                                           
179

 Idem. 
180

 AGNELO levou vereadores para ver obra de água e esgoto e também a Cidade da Esperança. Tribuna 

do Norte, Natal. 20 fev. 1965.p.06. 



91 
 

1.3-Educação 

 A educação foi uma das áreas em que o governo Aluízio Alves atuou de maneira 

mais forte. Foi, identicamente, uma das esferas que recebeu maior investimento 

estrangeiro e certamente a que ficou mais conhecida nacionalmente e 

internacionalmente, vindo a se tornar matéria, inclusive, de diversos periódicos 

alóctones, como The New York Times, The Time Magazine, Herald Tribune, Sunday 

Times e Le Monde
181

. A fama que circulou o mundo, apesar disso, eclipsou um pouco a 

figura do governador, tendo em vista que houve o enaltecimento, em maior escala, do 

educador Paulo Freire, que desenvolveu uma experiência de alfabetização em Angicos, 

cidade de nascimento de Aluízio Alves.  

 Localizado no Rio Grande do Norte, o pequeno município contabilizava elevada 

porcentagem de analfabetismo entre sua população, o que apenas refletia dados de todo 

o estado, o qual, de acordo com o secretário de Educação daquele período, chegava a 

80% de todos os habitantes do território potiguar
182

. Dessa maneira, foi para iniciar um 

trabalho de combate a essa situação que o educador Paulo Freire passou a orientar, de 

Recife, os alfabetizadores que foram para Angicos lecionar em turmas de jovens e 

adultos em um projeto ousado, pois era previsto o ensino da escrita, da leitura, da 

matemática e da crítica social em apenas 40 horas. Esse diminuto tempo era explicado 

pela necessidade de acelerar a aprendizagem da população e diminuir o mais 

rapidamente possível os índices que revelavam o atraso social do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, foram colocadas em prática ideias que vinham sendo desenvolvidas a partir 

de experiências que Freire realizava pela Universidade do Recife com domésticas e 

carregadores de areia no subúrbio da capital pernambucana
183

.  

Nessa experiência foram alfabetizados entre 300 e 400 jovens e adultos na 

cidade de Angicos em apenas 39 horas, pois na quadragésima o que houve foi uma aula 

final em que o professor foi o presidente da República João Goulart. Nela, o líder 

trabalhista mencionou a importância daqueles estudantes usarem a tecnologia da leitura 
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para conhecerem as leis, pois isso possibilitaria avanços sociais para os mais pobres e 

humildes
184

.  

 Essa iniciativa na seara da educação, como diversas outras da administração 

Aluízio Alves, foi fruto de um convênio entre o governo do estado, a SUDENE e a 

Aliança para o Progresso. O pesado investimento dos Estados Unidos nessa esfera 

social era justificado pela ânsia de combater o atraso econômico do Nordeste brasileiro 

para eliminar as condições que, na lógica estadunidense, geravam o comunismo. A 

instrução escolar, então, aparecia como um dos pilares do desenvolvimento econômico 

que iriam salvaguardar o mundo capitalista. A esse respeito, o próprio embaixador dos 

Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, explicitou que a Carta de Punta del Este, 

que selou o acordo de ajuda estrangeira, previa como um de seus objetivos:  

Eliminar o analfabetismo entre adultos do Hemisfério e, até 1970, 

garantir um mínimo de seis anos de instrução primária a toda criança 

em idade escolar, na América Latina; modernizar e ampliar os meios 

para o ensino secundário, vocacional, técnico e superior; aumentar a 

capacidade para a pesquisa pura e aplicada, assim como proporcionar 

o pessoal habilitado requerido pelas sociedades em rápido 

desenvolvimento
185

. 

 

 Existia, conforme é possível notar a partir dessa fala, uma preocupação em 

reorganizar a educação no país desde sua base, a alfabetização, até seu topo, o ensino 

superior. Foi dessa intensão que a experiência de Angicos se beneficiou, ainda que, para 

combater o comunismo, tivesse contraditoriamente à frente um professor de esquerda, 

como era o caso de Paulo Freire.  

 Com o sucesso que foram as 40 horas, que de fato alfabetizaram diversas 

pessoas, a sugerida reformulação da educação norte-rio-grandense passou a ser posta em 

prática e houve a elaboração de um Plano de Educação para sistematizar as atividades. 

Conjuntamente, a Aliança para o Progresso passou a inundar de dólares o estado sob 

análise e, convertidas, as cédulas verdes contabilizavam 5 bilhões de cruzeiros
186

. Dessa 

forma, o território potiguar passou a ser salpicado de turmas de alfabetização e de 

diversos grupos escolares que seriam destinados às primeiras etapas da vida estudantil, 

sendo a maioria patrocinada por dinheiro estadunidense. Algumas dessas pequenas 
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escolas, apesar disso, tiveram suas paredes erguidas por financiamento exclusivo do 

governo do estado e esse foi o caso do grupo escolar Raimundo Soares, edificado no 

interior da Cidade da Esperança e destinado às crianças do novo conjunto habitacional. 

O Raimundo Soares era insuficiente para que os pequenos a que ele era 

destinado concluíssem o ensino básico, pois ali inexistiam as últimas séries do processo 

educativo. No entanto, de acordo com o jornal católico A Ordem, esse problema foi 

sanado devido à construção de outra obra financiada pela Aliança para o Progresso, o 

Instituto Presidente Kennedy, situado próximo ao conjunto habitacional em referência e 

local onde as derradeiras etapas da vida escolar poderiam ser finalizadas
187

.  

 O Plano de Educação que o grupo escolar Raimundo Soares integrava forneceu, 

igualmente, treinamento aos professores para que eles dominassem melhor o ofício, 

tendo em vista o baixo nível de especialização existente na época. Em relação ao recorte 

temporal de nossa pesquisa, por exemplo, encontramos menção a um curso de formação 

realizado pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte entre os meses de janeiro 

e março de 1964
188

.  Nele, inscreveram-se cerca de 3 mil profissionais de municípios de 

diferentes regiões do estado, como Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Currais 

Novos, Angicos, Martins e São José de Mipibu
189

.  

Outra formação integrada por professores potiguares seria realizada nos Estados 

Unidos. Para essa, contudo, apenas 7 profissionais seriam deslocados
190

. De acordo com 

Manoel Vilaça, então secretário de Educação, esses professores fariam estágios durante 

o mês de fevereiro de 1965 em três estados daquele país: Michigan, Colorado e 

Tenessee
191

. O tom de exaltação diante desse acontecimento se fez sentir na Tribuna do 

Norte e, lá, o leitor da década de 1960 sentado no banco da praça ou em sua cadeira de 

balanço poderia ver escrito: “vale ressaltar – continuou – que a turma do Rio Grande do 

Norte foi a única em todo o Brasil a ser aprovada nos exames de seleção realizados pela 
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USAID”
192

. Certas nuanças de diferenciação e enaltecimento podem ser facilmente 

encontradas nessas palavras.  

Em outros momentos, é possível encontrar tentativas semelhantes de construir 

uma noção de ruptura em relação ao passado por parte daquele grupo político que 

ocupava o governo. Ele foi ensaiado, por exemplo, quando o periódico governista tratou 

da construção de 5 grupos escolares no município litorâneo de Areia Branca
193

. Essas 

instituições de ensino foram distribuídas entre os principais distritos da localidade e 

seriam relevantes porque a maioria deles era completamente desprovida de qualquer 

espaço escolar. Na lógica oficial, portanto, o progresso chegou àquele lugar. 

A perspectiva de que era o desenvolvimento que estava se expandindo com as 

atividades em Areia Branca foi ainda defendida pela Tribuna do Norte por meio de uma 

frase bastante sugestiva. Nela, foi dito que “as obras da SECERN se destacam como a 

única construção de alvenaria, vez que o modesto casario se ergue de taipa e algumas 

vezes de palha apenas”
194

. Em outros termos, as paredes de tijolos materializavam em 

sua rigidez um simbolismo que ganhava significados na relação com as casas de taipa 

ao redor e, para comprovar a existência da obra e para evidenciar que ela era de 

alvenaria foi veiculada uma fotografia do grupo escolar de Upanema, um dos distritos 

de Areia Branca. Em uma leitura iconográfica simples, no entanto, enxergamos nela 

apenas o prédio da escola, sendo impossível relacioná-lo ao que estava em volta. Esse 

recorte era uma forma de assegurar como verdadeira a afirmação do jornalista, autor da 

assertiva acerca do material das habitações. 
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Figura 3: Grupo escolar de Upanema, distrito do município de Areia Branca/RN. 

Fonte: Tribuna do Norte, 21 de agosto de 1964.p.06. 

 

 

 Como o provimento de progresso, no entanto, poderia ser fator de produção de 

capital político, a oposição resolveu agir e, na versão aluizista desses embates, 

constituiu diversos obstáculos à concretização do Plano de Educação. Nesse sentido, a 

Tribuna do Norte acusou explicitamente Dinarte Mariz e Djalma Marinho de 

procurarem impedir o início das ações que iriam beneficiar o povo, pois, quando o 

convênio entre o governo do estado, a USAID e a SUDENE para a área de educação 

estava prestes a ser assinado, Dinarte telegrafou a Celso Furtado, então à frente da 

superintendência, para que o acordo não fosse firmado
195

. O jornal-arma, então, chamou 

a essa prática de uma “maneira repugnante de fazer política”
196

 e comenta que essa era 

uma tentativa de prejudicar a população e o estado do Rio Grande do Norte.  

Esse tipo de práxis, de acordo com o periódico governista, era recorrente e, em 

uma sequência de acontecimentos semelhantes, o ex-ministro da Saúde Wilson Fadul, 

cassado pelo golpe, teria confessado que uma das poucas coisas das quais se arrependeu 

foi não ter equipado o sanatório Getúlio Vargas, situado em Natal
197

. Ele deixou de 

fazê-lo para atender aos pedidos do deputado Djalma Marinho
198

. Essas acusações 

ganharam densidade, ainda, com outra denúncia veiculada dias depois, informando que 

os udenistas receberam João Goulart no estado do Rio Grande do Norte na época em 
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que ele era presidente e pediram para que ele nada fizesse pela localidade, prejudicando, 

assim, a administração de Aluízio Alves
199

. Para os governistas, portanto, era necessário 

resistir a essas investidas para que as obras oficiais fossem erguidas; e as respostas não 

tardaram.  

Logo em seguida às acusações, que talvez tenham antecipado algo que fosse 

previsto acontecer, Aluízio Alves foi pessoalmente a Caicó e se reuniu com o prefeito 

local para encaminhar a construção de um instituto de educação semelhante ao Instituto 

Padre Monte, construído nas Rocas e principal símbolo do investimento em educação 

juntamente com o Instituto Presidente Kennedy. O educandário seridoense seria erguido 

em um terreno de 16 mil m² cedido pela prefeitura, o que, além de suprir às 

necessidades daquela população
200

, era uma forma de enfrentamento espacial, tendo em 

vista que o município em foco era o principal ponto de atuação de Dinarte Mariz. Essa 

interpretação ganha sentido na medida em que, no discurso aluizista, o líder seridoense 

era um dos responsáveis pelos obstáculos enfrentados pelo governo durante as tentativas 

de desenvolvimento educacional do estado. Invadir sua zona de atuação com as 

iniciativas que ele tentou vetar, portanto, consistia em um embate declarado ou, pelo 

menos, em uma resposta a essas disputas. 

Ainda nessa linha, o enfrentamento político que permeou o Plano de Educação 

podia ser percebido na formulação de um discurso de ruptura por parte do grupo 

aluizista. Nele, foi dito que Aluízio Alves, quando assumiu o governo, encontrou na 

capital apenas 10 grupos escolares, ou seja, um a menos que em 1935, quando havia 

onze deles. Dessa última data até 1961, apenas um novo grupo foi construído durante o 

governo de Sylvio Pedroza e, também nesse ínterim, duas dessas pequenas escolas 

foram cedidas para o funcionamento de faculdades públicas. Isso implicava que, para 

uma população de 40 mil habitantes em 1935, Natal dispunha de 11 grupos escolares e, 

em 1961, quando a população era de mais de 160 mil habitantes, havia apenas 10
201

. A 

Tribuna do Norte, então, vociferou: 

A monstruosidade dessa estatística avulta mais ainda quando se sabe 

que até hoje nenhum dos governadores que de lá para cá passaram 

pelo ex-palácio Potengi deram ainda qualquer explicação. Exceção 

apenas do sr. Silvio Pedroza em cuja administração com o professor  

Severino Bezerra à frente do Departamento de Educação, foram 
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construídos um Grupo Escolar, o Jardim de Infância Modelo, a Escola 

Normal e o novo prédio do colégio Estadual Atheneu, além de escolas 

isoladas
202

. 

 

 Essa “monstruosidade” que eram as estatísticas na área da educação 

anteriormente ao governo Aluízio Alves servia para atacar implicitamente Dinarte 

Mariz, que havia sido governador em um mandato imediatamente anterior e que havia 

continuado a inércia do poder público nessa seara. Foi construído em torno dessa 

iniciativa, assim como da energia elétrica e do abastecimento de água, portanto, o 

simbolismo do desenvolvimentismo, que foi bastante característico da década de 1960. 

Os historiadores Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes, em um livro intitulado 1964: 

o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a 

ditadura no Brasil
203

, defendem que a modernização do país a partir do capital nacional 

foi uma das principais pautas das lutas sociais no Brasil, muito embora seja preciso 

lembrar que o governo Aluízio Alves foi um questionador do lado nacionalista desse 

processo por sua ligação com os Estados Unidos.  

As esquerdas, especialmente aquela concentrada no PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro), defendiam o desenvolvimento socioeconômico e reuniam em torno de si 

diversos sindicatos e movimentos sociais. Em muitos momentos o PTB contou com o 

apoio do PSD (Partido Social Democrático), que havia sido formado com diversos ex-

interventores do período do Estado Novo e que possuía uma base de apoio diferente 

daquela dos trabalhistas, alcançando a classe média e o empresariado
204

.  

O PSD, portanto, havia incorporado o ideal desenvolvimentista e não se 

encontrava completamente alheio às propostas nacionalistas quando o assunto era 

economia. Esse ponto é relevante porque o PSD era o partido de Aluízio Alves e a 

fundação de empresas estatais no Rio Grande do Norte revela que certas dinâmicas 

nacionais produziram os seus ecos em solo potiguar. A CASOL e a COSERN estavam 

alinhadas aos discursos e às práticas políticas brasileiras da década de 1960 que 

incluíam a farta participação do Estado no processo de industrialização e de superação 

do atraso existente, tendo a Cidade da Esperança sido o espaço em que esse ideal foi 

reunido. 

                                                           
202

 Idem. 
203

 FERREIRA, Jorge; GOMES, Angela. 1964: o golpe que derrubou o presidente, pôs fim ao regime 

democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 
204

 Ibid., p.55-56.  



98 
 

2-Quantos tempos cabem no espaço? 

Conforme podemos notar a partir da análise anterior, as diversas obras que 

compuseram a Cidade da Esperança estavam dispersas por todo o território do Rio 

Grande do Norte. Cada um delas possuía uma história relativamente autônoma e seus 

próprios enlaces. Entretanto, existiu um esforço por parte do governo Aluízio Alves de 

oferecer a todas elas significados comuns, que eram os de trazer o progresso para o 

estado, o de incorporar o futuro no tempo presente, o caráter popular das atividades 

oficiais e o significado de ruptura com o pretérito representado por outros governos, em 

especial aquele de Dinarte Mariz. Por conseguinte, existiu identicamente um conteúdo 

político explicitado em diversos momentos por meio do enfrentamento.  

 Foram essas as valorações que o grupo político em foco buscou anexar às suas 

iniciativas. Dessa maneira, tendo em vista que a Cidade da Esperança foi composta por 

esses elementos – energia elétrica da COSERN, água da CASOL e escola ligada ao 

Plano de Educação – houve uma transferência desses significados de progresso, ruptura 

temporal, preocupação com as camadas populares e enfrentamento político para ela. Em 

relação aos sentidos relativos ao progresso especificamente essa transmissão foi 

possível porque também as casas que estavam em construção foram erguidas seguindo 

padrões da arquitetura moderna, como o da economia de materiais, a extirpação de 

ornamentos, o vasto volume de moradias fabricadas em um curto intervalo de tempo
205

. 

O conjunto habitacional sob análise, por conseguinte, potencializou a construção 

de representações que interessavam ao governo por servirem à formação de certa 

identidade, ou seja, à formulação da imagem de uma gestão que buscava o 

desenvolvimento por meio do suprimento de infraestrutura, que perseguia a urbanização 

e que possuía à sua frente uma liderança preocupada com o povo. Essa relação de 

carência e suprimento entre os diferentes setores sociais e o Poder Executivo era 

atraente para o governo porque possibilitava um reconhecimento que, por sua vez, 

poderia elevar e diversificar o capital político da Cruzada da Esperança, propriedade 

legitimada pela constituição da identidade do governo como provedor, como aquele que 

atendeu aos clamores populares.  

 A Cidade da Esperança, dessa maneira, foi o espaço em que todos os elementos 

físicos e seus respectivos simbolismos encontrados em nosso exame foram articulados, 
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formando um microcosmo da administração Aluízio Alves. Ela era, conforme nossa 

citação de Borges que consta no início do capítulo, o pássaro composto de pássaros, o 

universo formado por universos ou, em termos menos místicos, a obra composta de 

obras. Por esse motivo, o conjunto habitacional estava igualmente vinculado aos 

responsáveis por sua construção e a essa articulação entre um grupo político e certa 

parcela do solo urbano chamaremos de território
206

.    

 O entrelaçamento do conjunto habitacional ao grupo aluizista, a despeito da 

discussão feita até o momento, não foi possível apenas pela transferência de obras. Essa 

vinculação entre um grupo político e uma parcela do solo urbano foi possibilitada 

também pelos diferentes regimes de temporalidades existentes na cidade de Natal, 

afinal, conforme alternamos a escala de observação podemos perceber como o tempo 

pode influir na constituição de espaços
207

. Isso é possível na medida em que 

relacionamos os ritmos existentes em cada área, percebemos as diferenças entre eles e 

os significados dessa relação. Além disso, é precisamente essa distinção entre as 

temporalidades um dos componentes que recortam territórios no continuum que é a 

urbe. Dessa forma, podemos comparar duas localidades situadas em Natal que, 

concomitantemente, encontravam-se em processo de construção de casas e de 

provimento de infraestrutura para seus respectivos pontos da cidade. Eram elas a Cidade 

da Esperança e Mãe Luíza. 

As atividades de construção da Cidade da Esperança foram noticiadas diversas 

vezes na Tribuna do Norte e, em alguns momentos, pelo jornal A Ordem. Comumente, 

houve a explicitação do ritmo que aquelas ações seguiram, que era sempre acelerado. 

Essa velocidade alucinante pôde ser percebida em certas falas daqueles periódicos e 

algumas delas diziam respeito à contratação de pedreiros para erguer as casas
208

. Elas 

podiam ser encontradas tanto no início das obras, em 1964
209

, quanto no período de sua 

conclusão, em 1966. Nesse último caso, era possível ler que:  

Cerca de trezentos operários (pedreiros, ajudantes, pintores, 

eletricistas, encanadores etc.) trabalhando em vários turnos e atacando 
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as mais diversas tarefas dão a Cidade da Esperança a tonalidade do 

“ritmo de Brasília”
210

. 

Nesse período, o conjunto habitacional estava em vias de ser inaugurado e, para 

que todas as habitações previstas e constantemente anunciadas pelo poder público 

fossem entregues antes do fim do mandato do governador Aluízio Alves, houve uma 

aceleração das atividades. O número de turnos de trabalho foi elevado e os operários 

poderiam ser encontrados até mesmo à noite colocando cimento nos tijolos e 

encaixando-os uns aos outros, dando forma ao que seria um dia um lar.  

Para que a tarefa de entrega dessas residências fosse cumprida no prazo 

adequado, a edificação da Cidade da Esperança contava com 350 operários
211

. Eles 

foram os braços que tornaram concreta a planta do conjunto habitacional, porém, para 

isso, foram coagidos a trabalhar em uma temporalidade bastante rápida, em “ritmo de 

urgência urgentíssima”
212

. E de fato, a quantidade de operários e a intensidade de seus 

labores foram bastante elevadas, pois a primeira casa do conjunto habitacional em 

análise foi erguida em novembro de 1964
213

 e, em dezembro do mesmo ano o periódico 

governista anunciou que 140 residências estavam completamente concluídas
214

.  

 Nesse mesmo período também surgiu uma fala mencionando que a Cidade da 

Esperança estava sendo construída “em ritmo de Brasília”
215

, ou seja, de maneira rápida, 

eficiente e moderna. A possibilidade da Tribuna do Norte fazer uso da capital do país 

como referência foi aberta pelo labor veloz e pela arquitetura moderna à Le Corbusier, 

que envolvia a extirpação de ornamentos para a diminuição dos custos, a produção de 

residências em larga escala e a concepção da casa como espaço meramente funcional
216

.  

Outro elemento que possibilitou a comparação entre a construção do conjunto 

habitacional em alusão e Brasília foi o fato da empresa escolhida para erguer as 

residências em Natal ter sido a ECEL S/A, que havia ganhado uma licitação para erigir 
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300 casas populares na cidade do cerrado brasileiro
217

. Como ela foi inaugurada em 

1960 sob vasta empolgação nacional, os enlaces de sua construção ainda estavam bem 

vivos no período que estudamos. Ela foi, portanto, um dos horizontes buscados na 

edificação do conjunto habitacional que investigamos e, comparando ambas as ações 

nos dois espaços, podemos imaginar a coação sofrida pelos pedreiros da Cidade da 

Esperança se recordarmos aquilo que Vesentini falou sobre os candangos, ou seja, de 

seu trabalho extenuante e com elevado nível de exigência decorrente  da necessidade de 

entrega em determinado prazo
218

. 

O professor Vesentini, em sua análise da construção de Brasília, examinou, em 

certo trecho, a superexploração sofrida pela mão-de-obra que ergueu a capital do país. 

Dessa forma, ele apresentou fontes como jornais e depoimentos que mencionavam o 

ritmo de trabalho naquela urbe. Elas apontavam a rotina das obras, que ocorriam com 

grande intensidade e em turnos integrais, ou seja, havia labor pela manhã, à tarde e à 

noite. Os operários, portanto, costumavam praticar as chamadas “viradas”, em que 

certos dias da semana eles trabalhavam de um dia até o seguinte, praticamente sem 

dormir
219

.  Esse mesmo ritmo bem como o turno integral também foram praticados na 

Cidade da Esperança. 

 Conforme A Ordem, a velocidade inicial das obras, que era elevada, aumentou 

ainda mais no intervalo situado entre a segunda metade de 1965 e o começo de 1966, 

período em que houve eleições para prefeito de Natal e para governador, bem como foi 

o momento de finalização da administração de Aluízio Alves. Quando isso aconteceu, 

Agnelo Alves, presidente da FUNDHAP, havia se afastado dessa instituição para 

disputar o cargo de prefeito e era José Dias quem se encontrava à frente da construção 

da Cidade da Esperança. Com ele, segundo o periódico católico, houve uma aceleração 

das atividades. Dessa maneira, era possível encontrar notícias como essas: 

A Cidade da Esperança continua os seus trabalhos em ritmo acelerado, 

para dar concluída tão marcante obra no próximo dia 30 do corrente. 

[...] 

O dr. José Dias, diretor Presidente da FUNDHAP, diariamente 

comparece às obras da Cidade da Esperança, incentivando os 
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trabalhos e discutindo com os engenheiros a maneira mais rápida de  

concluir os trabalhos sem prejudicar a obra. 

[...] 

Na última quarta feira o dr. José Dias discutiu a possibilidade de 

serem iniciados os trabalhos de construção da praça com engenheiros; 

estes prometeram que a pracinha teria seu início breve, e que seria 

concluída antes de 30 de janeiro
220

. 

 

 Conforme essas falas, podemos notar que, com a aproximação do dia 30 de 

janeiro de 1966, as atividades foram agilizadas e o novo presidente da FUNDHAP se 

fez presente cotidianamente na Cidade da Esperança para estudar formas de possibilitar 

essa celeridade. Esse comparecimento àquele lugar, no entanto, também possuía o 

intuito de pressionar os trabalhadores para que, até a mencionada data, tudo fosse 

entregue. Essa pressa poderia ser explicada pelo fato de que o 30 de janeiro de 1966 era 

o dia em que o governo Aluízio Alves terminaria sua administração de maneira gloriosa 

inaugurando a Cidade da Esperança. Essa seria uma eficiente maneira de vincular seu 

nome e o seu governo a esse espaço, pois, mesmo com o governador seguinte, Walfredo 

Gurgel, sendo de continuidade em relação ao seu, essa celebração seria uma maneira de 

produzir capital político para sua própria gestão. 

Essa estratégia de vinculação entre um governo e um espaço, essa 

territorialização, essa forma de fabricação de capital político clareiam as razões de 

algumas obras dentro da Cidade da Esperança terem sido deixadas por último, tendo 

suas edificações sido deixadas para os momentos finais da administração Aluízio Alves, 

sob o risco de serem concluídas apenas por Walfredo Gurgel. Entre elas estavam uma 

praça e um posto de saúde
221

. A primeira seria apenas um espaço de passagem no 

interior do conjunto habitacional, sendo voltada para os moradores. Estava 

desencaixada, portanto, de planos políticos maiores.  

A segunda obra, embora fizesse parte das ações na área da saúde pública, estava 

identicamente deslocada de projetos maiores, como aqueles da educação, energia 

elétrica e abastecimento de água. Por consequência, havia nela um interesse 

institucional menor, possibilitando assim que ela fosse deixada para um momento mais 

conturbado da construção, pois, caso ficasse inconclusa, constituiria um prejuízo 
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político mais moderado para o grupo aluizista. Isso não significa, contudo, que as ações 

do poder público na área foram nulos, pois houve a construção de um hospital na 

capital, o Hospital Varela Santiago, e a equipagem do Sanatório Getúlio Vargas. No 

interior do estado foi erguido o Hospital Maternidade de Lages e o Hospital Regional de 

Açu
222

. Nenhuma dessas iniciativas, no entanto, consistia em atividades sistemáticas no 

que tange à questão dos postos de saúde, que se localizam sobretudo nos bairros e que 

visam à descentralização dos atendimentos. Dessa forma, quando foi enfim inaugurada, 

a Cidade da Esperança não tinha o posto de saúde prometido. 

Conforme podemos notar, por conseguinte, houve um esforço bastante grande 

do poder público de não apenas promover a celeridade do empreendido como também 

de representar as atividades como rápidas. Apesar disso, quando foi enfim aberta para a 

moradia das primeiras cinquenta famílias selecionadas para habitar no local, a Cidade 

da Esperança contava com apenas 400 casas
223

 das 570 previstas em seu edital de 

licitação. Isso aconteceu porque a ECEL S/A solicitou um aumento do valor da obra que 

a FUNDHAP se negou a pagar
224

, o que levou à rescisão do contrato entre as partes. 

Especialmente por isso, houve uma desaceleração das construções, cujo ritmo esteve 

distante de ser linear durante nosso período de estudo. Esses problemas, contudo, foram 

atenuados por Aluízio Alves com a explicação de que o novo governador era seu 

correligionário e sua administração seria de continuidade. Por isso, caberia a Walfredo 

Gurgel o desígnio de finalizar as 170 habitações restantes bem como as 96 residências 

para funcionários públicos ligados ao IPE
225

, o Instituto de Previdência do Estado 

A continuidade da edificação de habitações na Cidade da Esperança pelo padre 

Walfredo Gurgel, entretanto, compreende uma etapa histórica que extrapola os limites 

de nossa pesquisa, afinal, esse empreendimento contou com o financiamento do Banco 

Nacional de Habitação e com a Companhia de Habitação Popular (COHAB). Ela 

compreende, portanto, uma série de outros processos e de outros jogos políticos em 

decorrência da ditadura civil e militar. Por essas razões, passaremos agora à análise de 

outro tipo de construção de habitação popular em Natal na década de 1960. 

                                                           
222

 ALUÍZIO ENTREGARÁ AO POVO quatro hospitais dia 7 de setembro. Tribuna do Norte. Natal, 4 

ago. 1965.p.03. 
223

 CIDADE DA ESPERANÇA MARCARÁ INÍCIO de uma nova era para os humildes. Tribuna do 

Norte. Natal, 4 jan. 1966.p.04/06. 
224

 CIDADE DA ESPERANÇA FOI SONHO que vai ser realidade a 30 de janeiro. Tribuna do Norte. 

Natal, 9 jan. 1966.p.07. 
225

 TRIBUNA POLÍTICA. Tribuna do Norte. Natal, 12 jan. 1966.p.04. 



104 
 

2.1- Mãe Luíza e o regime de autoconstrução 

O bairro de Mãe Luíza sofreu uma atuação mais tímida por parte do governo 

Aluízio Alves, que ali somente ergueu um grupo escolar e perfurou um poço para o 

abastecimento de água. Essas ações foram insuficientes para suprir todas as carências 

daquele bairro que, constituído por uma população bastante pobre, possuía ruas sem 

asfaltamento onde buracos se abriam
226

, casas de taipa
227

, doença, fome, 

analfabetismo
228

 e mesmo falta de água devido à quebra da bomba que sugava esse 

líquido do subsolo para a superfície
229

. Existia, ainda, o problema do saneamento 

básico, pois, das cerca de 2500 habitações que ali havia, apenas 100 eram saneadas
230

. A 

Igreja Católica, então, assumiu o comando de uma série de atividades que visavam 

suprir essas privações, especialmente por temor de uma subversão urbana provocada 

pelo espetáculo da pobreza.  

Essas ações ficaram conhecidas como Frentes de Trabalho João XXIII e foram 

iniciadas no ano de 1965, mas tiveram o auge de suas ações em 1966
231

. Elas 

funcionavam da seguinte forma: a Igreja fazia arrecadação de alimentos e de materiais 

de construção, enquanto a população empenhava a sua mão-de-obra a serviço da 

comunidade. Os trabalhadores recebiam um pequeno soldo
232

 que não se constituía 

enquanto um salário. Era apenas uma ajuda de custo, pois diversos dos pedreiros 

dedicados a essas atividades estavam desempregados. As Frentes, portanto, seriam uma 

forma de evitar que essa parcela da população permanecesse ociosa, tornando-se 

“campo fácil à prostituição e à iniciativa ao crime”
233

, elementos da desordem social.  

A Igreja Católica, por esse motivo, levou esse projeto para além de Mãe Luíza, 

chegando também a Aparecida, a Morro Branco, ao Carrasco, a Nova Descoberta e ao 

Juruá
234

. Entretanto, o primeiro local citado foi onde as ações foram mais intensas, 

inclusive pelo número de trabalhadores envolvidos, pois, enquanto em Mãe Luíza cerca 
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de cem pessoas se ligaram a essas ações
235

, cada um dos outros espaços tinha menos de 

quinze
236

. Esse foi o principal motivo que nos levou a selecionar esse território com 

maior quantidade de operários, afinal, esse volume pressupõe uma maior dinâmica no 

labor desempenhado, permitindo uma aproximação maior com as iniciativas na Cidade 

da Esperança. Outra razão para essa escolha foi o fato dessa iniciativa ser 

contemporânea ao nosso objeto de pesquisa. 

Perscrutando as folhas amareladas do jornal A Ordem, por conseguinte, 

pudemos encontrar dizeres como este acerca das Frentes de Trabalho João XXIII: 

O número de trabalhadores varia de dia em dia, porque o que recebem 

não é um salário que faça concorrência com os da indústria e comércio 

locais. Assim, quem descobre trabalho remunerado „cai fora‟, 

voltando quando desempregado
237

. 

 

Por meio dela podemos perceber que o número de pedreiros nessa série de atividades 

era algo mais problemático do que o dado que expomos acima, ou seja, o número deles 

era flexível, uma vez que a remuneração era bastante baixa, constituindo-se enquanto 

um subsalário. Dessa forma, quando aqueles trabalhadores encontravam uma 

oportunidade melhor abandonavam o labor em sua comunidade para assim garantirem 

melhores condições de vida para si e para as suas famílias. Identicamente, podemos 

perceber que esse desligamento ocorreu muitas vezes para se buscar setores distintos 

daquele da construção civil, em especial o do comércio, tendo em vista que inexistia um 

parque industrial em Natal naquele período. Essas saídas de operários, portanto, 

comprometeram o andamento dos trabalhos em Mãe Luíza. 

 O ritmo que foi desenvolvido naquele território identificado como espaço da 

pobreza, do desemprego, do crime e da prostituição em potencial foi mais lento do que 

aquele produzido na Cidade da Esperança, especialmente pela questão do trabalho, pois, 

enquanto no conjunto habitacional havia prazos determinados por razões políticas, no 

alto do morro os interesses eram mais comunitários e as atividades seguiam a cadência 

da solidariedade. Isso implicou em outras relações com o tempo, havendo como 

consequência uma despadronização das atividades, conforme podemos notar a seguir: 
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Às 17 horas vão para a casa, na maioria, com a satisfação de um dia 

útil, de um dia passado como homem, fazendo algo de importante e 

dando a comer à família. Alguns ficam até mais tarde – uma equipe 

que está lutando com o buraco na Guanabara, onde muito carro já 

ficou atolado trabalham altas horas. Uma noite esta semana estavam lá 

até a madrugada; mas isso é exceção. Normalmente vão para a casa às 

18 ou 19 horas
238.  

 

O periódico católico evidenciou, conforme era seu intuito, a dedicação daqueles 

moradores ao labor, ainda que desempenhado em horários irregulares. Essa foi uma 

estratégia do jornal para desconstruir a imagem que se tinha daqueles moradores
239

, mal 

vistos na cidade pelo local em que habitavam e associados aos riscos sociais da 

ociosidade.  

 Essa metamorfose que a Igreja Católica buscou fazer daqueles moradores tinha 

por intuito garantir as doações de alimentos e materiais de construção de que careciam 

as Frentes que atuavam em Mãe Luíza. Por isso, a despeito do discurso de aceleração 

das ações naquele local, podemos encontrar falas que apontam em outro sentido, 

revelando, na verdade, que as atividades paravam em alguns momentos devido à 

escassez de tijolos, argamassa, ferramentas: 

Em Mãe Luíza, lugar dos melhoramentos mais dramáticos nas 

estradas (um trabalho de mais ou menos cem homens), há também os 

trabalhos de construção do centro social, que estão, por sinal, quase 

parados por falta de material e principalmente de água, apesar da 

bomba nova instalada pelo governo estadual. 

[...] 

A campanha de Frentes de Trabalho já encontrou um problema 

bastante grande: o de material [...]. Mas é claro que as comunidades – 

escolhidas, aliás, pela vontade de trabalhar e a necessidade dos 

projetos – não tem meios para fornecer também piçorro, a água, os 

tijolos e as pedras... sem falar no cimento, que é um drama em toda 

parte da cidade
240

. 

 

Nesses trechos podemos perceber que as atividades em Mãe Luíza perderam bastante de 

sua velocidade pelo fato de dependerem demasiadamente dos corações caridosos e de 

certos serviços oferecidos pelo poder público que funcionavam deficitariamente, como 

o abastecimento de água. 
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Da mesma forma, o autor da matéria destacou a escassez de cimento, 

apresentada como uma deficiência que atingia a todos. De fato, encontramos referência 

a isso na Tribuna do Norte. Na matéria destinada a esse assunto foi dito que a falta de 

argamassa atingia tanto as iniciativas particulares quanto as públicas e que essa 

insuficiência durou meses, levando a uma mobilização da Associação do Comércio e do 

governo do estado, que pediu a ajuda da Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste, a SUDENE. A escassez de cimento era explicada na Tribuna pelo fato das 

fábricas de João Pessoa e de Recife, as principais fornecedoras do Nordeste, terem 

destinado a maior parte de sua produção para obras do governo federal na região. Essas 

eram principalmente a construção do açude de Banabuiú, situada no Ceará, e da 

barragem de Boa Esperança, localizada no Piauí. Além dessas, havia outras obras do 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) que demandavam bastante 

argamassa
241

. 

A escassez de cimento foi noticiada por cerca de três meses, de novembro de 

1965 a janeiro de 1966. Esse foi precisamente o período de conclusão da Cidade da 

Esperança e é bastante provável que isso tenha sido outro fator de desaceleração das 

obras, além da quebra de contrato entre a ECEL/SA e a FUNDHAP. O governo, embora 

evitasse inicialmente se pronunciar a respeito para tentar impedir especulações e 

apropriações políticas da questão, deixava transparecer a sua preocupação e chegou a 

admitir que algumas obras públicas estavam completamente paradas devido ao 

problema em alusão
242

. Por essas razões, a administração Aluízio Alves procurou ajuda 

não somente da SUDENE, mas também do próprio governo da Paraíba, em cujo solo se 

localizava uma das poucas fábricas de argamassa do Nordeste. O diálogo, entretanto, 

solucionou apenas parcialmente o problema, pois das 15 mil sacas necessárias somente 

2 mil foram obtidas
243

. 

Essa questão se tornou grave de tal forma que surgiu até mesmo um mercado 

negro de cimento e a marca Zebu poderia ser encontrado em algumas lojas pelo valor 

ilegal de Cr$ 4500,00, embora os órgãos públicos responsáveis pelo tabelamento de 

preços defendessem que esse produto valia o equivalente a Cr$ 3480,00 e que apenas 
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em janeiro esse preço poderia ser alterado. Havia ainda a suspeita de que alguns 

comerciantes tinham o produto, mas o escondiam a fim de forçar uma elevação dos 

preços:  

Acredita-se que em alguns casos existe estocagem do produto 

constituindo a “falta” apenas um jogo de interesse de determinados 

setores revendedores, para os quais a diminuição de produção e a 

distribuição das cotas constituem ótima oportunidade para lucros 

fáceis
244

. 

 

As dificuldades de abastecimento, portanto, envolveram a todos e o oportunismo tornou 

a situação ainda pior. Esse problema afetou o ritmo de construção da Cidade da 

Esperança, assim como atingiu o de Mãe Luíza. 

A insuficiência de abastecimento de argamassa, portanto, foi apresentada na 

Tribuna do Norte como um descompasso entre a capacidade produtiva das fábricas do 

Nordeste e a grande demanda aberta pelo governo federal, algo que atingia a todos. 

Entretanto, as formas como os dois espaços sob análise sofreram os impactos dessas 

adversidades foram bastante diferentes, uma vez que o abismo que os separava em 

termos de poder financeiro era profundo. Essa diferenciação existia porque, ao passo em 

que os habitantes do morro careciam de doações para encaminhar suas atividades, o 

conjunto habitacional recebia financiamento do governo estadual e de um programa de 

auxílio dos Estados Unidos denominado Aliança para o Progresso, que investiu Cr$ 

400.000.000, 00 dos Cr$ 1.200.000.000,00 que aquela obra custou
245

. 

A Aliança para o Progresso, conforme o historiador Henrique Pereira, foi um 

programa do governo estadunidense desenvolvido, sobretudo, a partir de 1959, quando 

houve a Revolução Cubana e Fidel Castro e Che Guevara passaram a governar a 

referida ilha caribenha. Dessa maneira, temeroso de que processos semelhantes 

ocorressem em outros lugares, o Estado americano passou a investir em diversos países 

da América Latina a fim de livrá-los das condições de pobreza que haviam gerado as 

guerrilhas em Cuba. Um dos países que recebeu esses investimentos foi o Brasil e um 

dos principais locais para onde esses dólares fluíram foi o Rio Grande do Norte
246

. 
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No período, pensando a partir de Jorge Ferreira e Angela Gomes e de José 

Evangilmárison Leite, havia correntes da esquerda nacionalista que rechaçavam a 

presença estadunidense no Brasil, pois, ainda que ela se fizesse sentir por meio de 

investimentos que poderiam desenvolver o país e em especial o Nordeste, havia o temor 

de que isso fosse mais uma forma de dominação americana. A Aliança para o Progresso 

muitas vezes foi atrelada, portanto, ao que era comumente denominado de imperialismo, 

ou seja, seria apenas mais uma forma dos Estados Unidos espraiarem seu poder pelo 

mundo
247

. A despeito disso, o governo Aluízio Alves recebeu uma generosa quantia, 

com a qual passou a investir em diversas áreas, dentre elas a de habitação popular. A 

Cidade da Esperança, em termos financeiros, contou com significativos valores, 

correspondentes a acerca de 33,3% do investimento total. Por isso, a despeito de possuir 

relação com o discurso desenvolvimentista – este com forte veio nacionalista – esse 

espaço tensionou a relação de Aluízio com o espectro político da esquerda. 

Com a fonte de recursos mencionada, a escassez de cimento foi sentida no 

conjunto habitacional de forma mais atenuada em relação ao que aconteceu no morro de 

Mãe Luíza, que dependia tão somente de doações. Isso revela, portanto, que a despeito 

de haver dois espaços na cidade de Natal que buscavam atender à demanda por moradia, 

um recebeu mais atenção do que o outro por parte do Estado. A margem aberta por essa 

instituição, portanto, fez com que outra, a Igreja Católica, preenchesse-a sob a alegação 

de que a população habitante do morro poderia oferecer perigos sociais bastante sérios 

caso permanecesse ociosa e vivendo em condições indignas. A defesa de que os 

católicos iriam atuar no veio não fechado pelo Estado em termos de construção de 

casas, inclusive, foi um ponto mencionado no jornal A Ordem, revelando, portanto, que 

o pensamento da Igreja ao montar as Frentes de Trabalho João XXIII era atuar nas 

fendas deixadas pelo Estado
248

. 

 Essa possibilidade existiu porque a assistência do governo do estado ao bairro de 

Mãe Luíza foi mínima e, em grande parte por isso, os ritmos que ali foram 

desenvolvidos foram mais lentos que aqueles do conjunto habitacional. Além disso, 

podemos perceber que o cimento, escasso em Natal de uma forma geral, desacelerou as 
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atividades na Cidade da Esperança durante cerca de três meses, mas o problema contou 

com intervenção direta do governador e com fontes de recursos mais abundantes. Isto 

posto, concordamos com Wesley Silva quando ele afirma que o território constituído 

pelo governo na referida urbe era um espaço formal, ao passo que a ocupação situada no 

alto do morro foi um espaço informal
249

. Entretanto, precisamos identicamente 

reconhecer que, no estudo desse historiador, as preocupações com as temporalidades 

existentes em cada uma dessas localidades e os territórios que elas formam não 

compuseram seu interesse analítico. 

 Essas colocações nos permitem retornar aos nossos questionamentos iniciais, 

voltados para a ligação tempo-espaço e as relações entre a Cidade da Esperança e Mãe 

Luíza. Ambos os espaços serviram à solução dos problemas habitacionais em Natal. 

Entretanto, eles foram destinados a grupos sociais diferentes e, da mesma maneira, a 

participação do governo Aluízio Alves em cada um deles foi bastante distinta, o que 

pode ser explicado por razões políticas. O conjunto habitacional representava, na 

capital, tudo que aquela administração buscava dizer de si, em especial a parte relativa 

ao progresso.  Ela concentrava as principais frentes de atuação daquele governo e seria 

um de seus símbolos. Por essa razão, a ela foi dada atenção especial. Mãe Luíza, por seu 

turno, foi ocupada por pessoas bastante pobres, era uma povoação irregular, dependeu 

de donativos para se estruturar e, a despeito de ter recebido algumas obras por parte do 

poder público, ficou alheia à aceleração das atividades existente no outro espaço urbano.  

 Isso nos leva a pensar que, na gramática urbana daquele período, a relação entre 

esses dois lugares foi o que possibilitou a constituição de significados para ambos. Com 

isso, foi também a heterogeneidade de temporalidades existentes nesses dois espaços, 

todos destinados a suprir o déficit habitacional, que houve a constituição de 

territórios
250

. Cada espaço possuía seu tempo, o que os distinguia e delineava. Esses 

ritmos, portanto, eram representantes de seus lugares, de seus agentes, de suas maneiras 

de funcionamento e dos interesses nas edificações. Essas distinções poderiam ser 

percebidas tanto pela contemporaneidade das ações na Cidade da Esperança e em Mãe 

Luíza quanto pelo fato delas estarem presentes na cultura jornalística da cidade, sendo 

divulgados sistematicamente. O conjunto habitacional apareceu cotidianamente na 
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Tribuna do Norte, ao passo que a ocupação no morro foi o alvo de uma série de matérias 

do hebdomadário A Ordem, especialmente daquelas intituladas O morro já tem vez. 
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CAPÍTULO 3 – Agnelo Alves e a Cidade da Esperança: como se faz um candidato 

Toda a minha vida acompanhei Agnelo à distância, admirando sua 

inteligência, sua ironia sem amargura (às vezes até doce) e sua 

sagacidade política. É um homem honrado, ímpar, de feitos brilhantes.  

Diógenes da Cunha Lima
251

 

 

 O trecho acima foi retirado de um livro intitulado Agnelo Alves: oito décadas, 

escrito por Antonio Nahud Júnior. Publicado no ano de 2012, o intuito era celebrar os 

80 anos completados por Agnelo Alves. Por isso, marcando essa data, a obra é 

permeada por exaltações à figura do jornalista e, na fala supracitada, podemos notar a 

profusão de adjetivos como “honrado”, “ímpar” e de feitos “brilhantes”. Da mesma 

maneira, as memórias de diferentes personagens são evidenciadas e, nelas, o irmão de 

Aluízio é sempre pintado em cores vibrantes, sendo apresentado como um forte que 

lutou contra a tuberculose nos anos 1940, necessitando, para isso, mudar-se para o Rio 

de Janeiro
252

; como o jovem jornalista que trabalhou em vários periódicos, como a 

Tribuna da Imprensa, o Diário Carioca, o Jornal do Brasil e a Agência Meridional
253

; 

como o homem prejudicado por Dinarte Mariz pela cassação sofrida em 1969 que, 

décadas depois, perdoou-o e ordenou, enquanto prefeito, a construção de um busto 

homenageando o seridoense em uma praça de Parnamirim
254

.   

 Conforme podemos perceber, então, o livro Agnelo Alves: oito décadas consiste 

em uma biografia de um homem que teve sua história atrelada ao jornalismo e à vida 

política. Nesse sentido, Nahud Júnior possui uma maneira bastante peculiar de narrar, 

optando por capítulos que compreendem cada uma das oito décadas vivenciadas pelo 

personagem referido, iniciando seu ponto de origem em 1932, o nascimento, e 

finalizando em 2012, o aniversário de 80 anos. A ligação entre esses dois marcos é 

linear, sem clivagens temporais significativas.  

Identicamente, buscou-se trazer pessoas conhecidas para depor sobre o 

octogenário, estratégia para elevar seu prestígio. Uma delas foi José Sarney, cujas 

palavras de saudação estão fixadas nas dobras da capa do livro e, em um trecho, 

afirmam que Agnelo “também tinha em suas veias os sangues de jornalista e político”. 

Com isso, o maranhense busca vincular geneticamente os afazeres Agnelo Alves aos do 
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irmão. Por outro lado, ao longo da obra, o administrador da FUNDHAP é 

frequentemente colocado ao lado de Aluízio Alves, representado como aquele que 

iniciou Agnelo na vida política e, nesse sentido, aparecem exemplos dele adolescente, 

aos 13 anos, ainda não podendo votar, ao lado do futuro governador da Esperança 

quando esse era candidato a deputado federal nas eleições realizadas ao fim do Estado 

Novo
255

. 

A fala de Sarney e a narrativa do livro, portanto, estão em contradição na medida 

em que a primeira produz uma naturalização biológica das duas atividades 

desempenhadas pelo sujeito histórico em menção (jornalismo e política), ao passo que a 

segunda apresenta certos condicionantes para a irrupção de Agnelo Alves no campo 

político. Essa última colocação parece mais próxima do discurso acadêmico e, embora 

Antonio Nahud Júnior tenha trabalhado essas questões apenas implicitamente, pois sua 

obra visa tão somente à exaltação daquela figura pública, será justamente essa a 

problematização que faremos neste capítulo e a qual buscaremos responder.  

Essa etapa do trabalho, portanto, tem por objetivo analisar de que maneira a 

gestão da Cidade da Esperança contribuiu para que Agnelo Alves, que jamais havia 

exercido um cargo de mandato eletivo, viesse a se tornar candidato a prefeito de Natal 

no ano de 1965. Interrogamo-nos, portanto, em que medida um conjunto habitacional 

frequentemente representado como popular e como símbolo do progresso foi relevante 

para que aquele responsável por sua construção se destacasse dentre uma série de 

concorrentes especulados pela Tribuna do Norte e pela A Ordem e fosse, enfim, o 

escolhido. Na mesma direção, é de nosso interesse examinar como Aluízio Alves 

contribuiu para a indicação do jornalista ao pleito. 

Nessa análise procederemos de maneira relativamente diversa daquela realizada 

por Jailma Lima em sua tese intitulada Partidos, candidatos e eleitores: o Rio Grande 

do Norte em campanha política (1945-1955)
256

, pois, nesse trabalho, a historiadora 

procurou examinar as eleições em si. Portanto, foi do interesse da autora estudar a 

confecção de alianças, o papel da Justiça Eleitoral, a inserção da propaganda nas 

campanhas, as transformações urbanas quando desses eventos, aquilo que atraía os 

eleitores, as relações entre os partidos em níveis nacional, estadual e municipal, dentre 
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outros. Nossa pesquisa, por outro lado, segue um caminho fronteiriço, mas diferente. 

Nosso intuito é analisar o momento imediatamente anterior ao da eleição, ou seja, 

verificar o que fazia de alguém um candidato. No caso, interessa-nos, sobretudo, o que 

tornou Agnelo Alves concorrente a um dos cargos mais importantes do estado em um 

sentido geopolítico: o de prefeito da capital. 

O presente capítulo, conforme é possível notar, detém um tom biográfico. 

Entretanto, ele se distancia do caráter de exaltação existente no livro Agnelo Alves: oito 

décadas, afinal, conforme nos recorda Jailma Lima em seu trabalho, esses textos 

memorialísticos de homens políticos necessitam ser problematizados, jamais 

reproduzidos. Essa autora realizou esses questionamentos em sua tese ao esquadrinhar 

livros desse caráter de Café Filho, Aluízio Alves e Dinarte Mariz, por exemplo. Para 

tanto, ela adotou como método procurar nas fontes aquilo que foi dito nas obras e, 

encontrando dados diferentes daqueles expostos pelos seus escritores sobre suas 

próprias histórias, questionou-os, construindo contra-narrativas.  

Nossa maneira de trabalhar, embora contemple um processo semelhante em 

certos momentos, tem por intuito examinar as fontes à luz de três textos: A ilusão 

biográfica
257

, de Pierre Bourdieu, As metáforas da família na transmissão do poder 

político: questões de método
258

 e Herança na política ou como adquirir disposições e 

competências necessárias às funções de representação política (1945-1964)
259

, ambos 

de Letícia Bicalho Canêdo. 

No primeiro deles, o sociólogo francês nos convida a rejeitar a biografia como 

uma mera sucessão de fatos encadeados cronologicamente. Essa percepção faria com 

que o analista apenas reproduzisse e legitimasse as versões biográficas oficiais. Por isso 

ele sugere, como contraponto, que examinemos a vida de um indivíduo buscando 

investigar os deslocamentos sofridos conforme ele adotou variadas estratégias de busca 

pelo capital que está em jogo nos diferentes campos
260

. Em outros termos, o biografado 

pode se comportar de maneiras diversas conforme muda de instância social porque em 

cada um desses espaços existem certas condições para que ele alcance reconhecimento. 
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Essa abordagem, ainda, permite-nos pensar que as condutas individuais são sociais e 

históricas, pois cada agrupamento constitui as suas regras, as quais, por seu turno, 

podem variar no tempo. 

Nosso intuito ao mencionar a palavra biografia, portanto, exclui abordagens 

individualizantes. Não visamos isolar Agnelo Alves do jogo político, de suas regras e da 

perfuração que o espaço social realizava sobre o campo político. Por isso, cabe 

mencionar identicamente que nosso olhar sobre as dinâmicas da vida do irmão de 

Aluízio Alves almeja promover recortes, tendo em vista que passa ao largo de nosso 

interesse investigar a vida do presidente da FUNDHAP desde sua infância até a idade 

adulta.  

Nossa finalidade consiste, na verdade, em examinar como a posição de gestor da 

construção de um conjunto habitacional popular permitiu a Agnelo Alves se tornar 

candidato a prefeito de Natal. Dessa forma, insistindo sobre um recorte biográfico, 

excluiremos as atividades e disputas desse jornalista na Associação Norte-rio-grandense 

de Imprensa e na chefia da Casa Civil do governo Aluízio Alves, pois, mesmo 

reconhecendo que as lutas e alianças constituídas no interior dessas instâncias 

contribuíram para o lançamento da referida candidatura, elas extrapolam nosso objeto 

de pesquisa. O tracejado que fazemos é igualmente relevante porque a Cidade da 

Esperança colaborou para as eleições de maneira bastante específica, pois era uma obra 

que oferecia um apelo popular mais vibrante. Por esse motivo, objetivamos estudar 

neste capítulo como uma demanda social por habitação possibilitou a produção de 

capital simbólico-político
261

 bem como a formação de condições para a transferência 

desse capital do governador para seu parente.  

Os dois textos da professora Canêdo, por sua vez, convergem para a proposta 

acima explicitada. A historiadora, além de adotar um universo conceitual que bastante 

se assemelha ao nosso, auxilia-nos a pensar as especificidades brasileiras acerca de 

como a constituição de capital político, em especial nos períodos democráticos, costuma 

ser possibilitada pela aprendizagem de um fazer político que é incorporado no seio de 
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determinadas famílias com tradição de embates e acomodações nessa seara social
262

. 

Para ela, a práxis política é inculcada na cotidianidade, através de observação, renúncia 

a certos prazeres em nome do trabalho, convivência com as camadas populares e na 

assimilação de um conjunto de ações que passam a sugerir, tanto no campo quanto no 

eleitorado, uma noção de competência. Essa série de práticas, então, passa a ser 

reproduzida pelo fato de possuir eficácia, constituindo aquilo que podemos chamar de 

habitus
263

, embora devamos reconhecer que a citada professora não usa o termo.  

Apontar esses processos se faz relevante para a análise da Cidade da Esperança 

porque, à frente desse empreendimento, Agnelo Alves pôde colocar em ação um métier 

semelhante ao de seu irmão, o que lhe possibilitou certo reconhecimento e abriu 

perspectivas para a construção e transferência de capital político. 

 

1-Agnelo Alves trabalha para quem trabalha 

 A professora Canêdo, em um de seus estudos, afirmou que muitos dos políticos 

de Minas Gerais, mesmo sendo filhos de famílias com forte atuação nessa seara social e, 

portanto, herdeiros de líderes renomados, costumavam construir uma carreira no interior 

da máquina administrativa do Estado antes de passar pelo crivo eleitoral. Ela era 

iniciada em patamares mais baixos e ascendia conforme o indivíduo demonstrasse sua 

competência e sua capacidade de aprendizagem diante dos desafios cotidianos que se 

impunham. Por esse motivo, essas pessoas eram vistas nas secretarias trabalhando, 

recebendo chefes políticos, servindo o tempo todo ao público e apenas após essa lida 

diária, que envolvia uma profissionalização bem como uma capacitação, esse indivíduo 

iria galgar patamares mais elevados dentro da hierarquia, chegando a disputar 

eleições
264

. 

 Caminho semelhante foi traçado por Agnelo Alves. Entretanto, divergindo 

sutilmente do caso dos políticos de Minas Gerais, ele não teve no início um cargo de 
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pequena importância e, em seguida, ascendeu gradualmente. Ele ocupou, como primeiro 

cargo público de sua vida, o de chefe da Casa Civil do governo Aluízio Alves e, 

posteriormente, foi nomeado presidente da FUNDHAP, ocupando ambos os postos 

simultaneamente. Por outro lado, ainda com essa diferenciação relativa aos mineiros, 

Agnelo poderia ser encontrado nas folhas da Tribuna do Norte como um incansável, 

alguém que se dedicava constantemente ao trabalho. A formação dessa imagem do 

jornalista será melhor examinada nesse tópico e será possível porque o periódico 

governista possuía o hábito de divulgar a agenda diária do irmão de Aluízio Alves, 

conforme registramos na introdução de nosso trabalho.  

 Na Tribuna do Norte, Agnelo Alves poderia ser encontrado em suas viagens 

oficiais e extra-oficiais, em suas visitas à Cidade da Esperança, em seus encontros com 

vereadores, deputados, prefeitos do interior do estado, em reuniões com técnicos da 

FUNDHAP, em conferências em Recife com a SUDENE, em seus raros diálogos com 

técnicos da Aliança para o Progresso, enfim, em todo o seu empenho em levar adiante 

as obras do governo de seu irmão e oferecer a elas, em especial ao conjunto 

habitacional, a concretude necessária à produção de capital simbólico. Houve, portanto, 

a construção de certas imagens do jornalista e um encaixe de sua figura a um dos 

slogans da citada administração, que era Aluízio trabalha para quem trabalha
265

. Será 

isso que examinaremos pelo fato dessa representação estar associada à fabricação do 

homem competente, capacitado para gerir a res publica, ou seja, a coisa pública.  

 Uma das principais formas de produção de um Agnelo Alves que se empenhava 

em nome dos interesses populares foi por meio de suas frequentes viagens, a maior 

parte delas feita para Recife. Nesse local ficava a sede da SUDENE, onde o jornalista ia 

realizar diversas atividades, como debates entre os técnicos da FUNDHAP e os da 

superintendência, deixar planos de construção da Cidade da Esperança, entregar 

relatórios da edificação do conjunto habitacional e clamar pela liberação do dinheiro da 

Aliança para o Progresso. Todas essas práticas costumavam ser relatadas pela Tribuna 

do Norte como maneira de fazer conhecer a sua árdua diligência. 

Diversos dos enlaces ocorridos em relação à SUDENE e que envolviam 

diretamente Agnelo Alves e a Cidade da Esperança costumavam ser cotidianamente 
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abordados pelo periódico governista. Essa prática foi bastante comum especialmente 

nos meses que antecederam o início da construção física do conjunto habitacional e 

poucos meses após o princípio das edificações. Em outras palavras, essas viagens 

abundaram especialmente entre os períodos de julho de 1964 a janeiro de 1965, 

intervalo em que variados percalços burocráticos precisaram ser desbravados para a 

liberação de verbas.  Por isso, conforme nossa proposta para este capítulo, podemos 

notar que o empenho do referido jornalista foi tornado frequentemente público em uma 

época crucial da passagem dos planos arquitetônicos abstratos para as obras iniciais 

concretas.   

Para que isso fosse possível, entretanto, o trabalho necessitou ser dividido com 

uma série de técnicos. Alguns deles haviam realizado parte de seus estudos na 

CEPAL
266

 e todos eles costumavam ter seus nomes e labores publicados cotidianamente 

nas páginas da Tribuna. Nessa prática jornalística, esses indivíduos eram associados à 

juventude – como sinônimo de impetuosidade e ousadia inovadora – e à competência.  

Foi dessas pessoas que Agnelo se cercou e foram precisamente eles que elaboraram o 

chamado Plano Geral da FUNDHAP, que envolvia uma série de elementos da 

infraestrutura da Cidade da Esperança e que era constituído por um entrelaçamento de 

projetos: Plano Urbanístico, Plano de Aplicação de Recursos, Plano de Eletrificação e 

Plano de Saneamento e Abastecimento de Água
267

.  

Para o treinamento dessa equipe, uma viagem foi realizada à Guanabara no 

período em que essa localidade passava por uma intensa reformulação urbana, logo após 

ela haver perdido a sua condição de capital do país para Brasília. Então governada por 

Carlos Lacerda, a Guanabara estava passando por um processo de remoção de favelas e 

de construção de habitações populares, o que havia sido um dos elementos defendidos 

pelo plano urbanístico de Constantino Doxiadis
268

. Agnelo Alves e sua equipe foram 

para esse local a fim de estudar o funcionamento da recém-formulada Companhia de 

Habitação Popular
269

, a COHAB
270

. Esse momento foi bastante importante para a 
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qualificação tanto do jornalista quanto de seus técnicos, pois os membros da 

FUNDHAP puderam experienciar o cotidiano das obras e adquirir certos saberes 

teóricos e práticos para a construção da Cidade da Esperança. 

O conhecimento para erguer habitações populares adquirido no Sudeste, 

portanto, foi trazido para as terras potiguares. Esse processo é bastante relevante porque 

pouco depois o governo da ditadura civil-militar nacionalizou os programas 

habitacionais em torno de uma única política habitacional, solapando as iniciativas dos 

governos estaduais e entregando-as ao Banco Nacional de Habitação e às COHABs. 

Notamos que a troca de saberes técnicos entre construtores de diferentes partes do 

Brasil, todavia, antecedeu a nacionalização das políticas habitacionais. 

Dessa maneira, na primeira viagem de Agnelo e sua equipe ao Rio de Janeiro, os 

especialistas da FUNDHAP passaram uma semana observando as técnicas utilizadas e 

procuraram trazer para o Rio Grande do Norte as plantas e os planos de construção que 

eram utilizados lá
271

. A respeito disso a Tribuna do Norte informou que: 

O sr. Agnelo Alves, que se preocupou, nos seus contatos no Rio, em 

estudar acima de tudo, o funcionamento da COHAB e a maneira de 

fazer construir, no mais curto espaço de tempo, o programa da 

Fundação, no Rio Grande do Norte, garantiu, ao regressar a Natal, que 

o plano potiguar oferece diversas vantagens sobre o da Guanabara, 

começando pela própria estrutura administrativa.
272

 

 

Essa fala nos permite perceber que o alvo dessa viagem foi a assimilação de 

possibilidades da engenharia e da arquitetura para que o processo de construção do 

conjunto habitacional natalense fosse o mais rápido e eficiente possível. Ele deveria ser 

identicamente de baixo custo, conforme era a tônica da arquitetura moderna, e a 

presença, na comitiva norte-rio-grandense, de Roosevelt Garcia
273

, economista da 

Fundação de Habitação Popular, sugere esse objetivo.  

A experiência na Guanabara contabilizava a construção de cerca de 12.483 

residências – dentre casas e apartamentos  - e incluía locais como a Cidade de Deus, 
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Vila Kennedy e Vila Esperança
274

. Essas iniciativas receberam diferentes 

patrocinadores, dentre eles a Aliança para o Progresso, tal qual o conjunto habitacional 

potiguar.  Por isso, pelo seu volume de edificações e pela gestão do capital 

estadunidense, outro ponto observado pela comitiva norte-rio-grandense no sudeste foi 

o funcionamento administrativo da COHAB. Isso revela que a experiência natalense em 

muitos aspectos se assemelhou à carioca e esses saberes adquiridos por Agnelo Alves e 

sua equipe serviram para que eles fossem representados como profissionais qualificados 

pela Tribuna do Norte. Eles estavam em contato, afinal, com programas habitacionais 

promovidos em uma das cidades mais populosas do Brasil, na mais recente ex-capital 

do país e acompanhando um volume de construção vinte e uma vezes maior do que 

aquele que seria erguido em Natal. 

As experiências dos conjuntos habitacionais da Guanabara bem como da Cidade 

da Esperança, no entanto, não estavam atomizadas no tempo. Em outras palavras, elas 

faziam parte de um processo de duração maior que havia sido iniciado durante o Estado 

Novo com os Institutos de Aposentadoria e Pensão
275

 e que produziria seus ecos nas 

ações do BNH, até a década de 1970, segundo o pesquisador Nabil Bonduki
276

. Esse 

paradigma de residências fornecidas pelo Estado que vigorou por pelo menos três 

décadas era formado pela casa própria, unifamiliar, construída com materiais de baixo 

custo, sem ornamentos, produzida em grandes quantidades para a redução de gastos e, 

fato que a historiografia critica em relação ao Banco Nacional de Habitação, sem grande 

variedade tipológica.  

 O Agnelo que trabalhava para quem trabalhava, portanto, era aquele que viajava 

tanto para desatar entraves burocráticos quanto para adquirir os conhecimentos 

necessários à empreitada a que se destinava. Por esse motivo, também os nomes dos 

especialistas e seus afazeres apareciam frequentemente no jornal. Dentre os mais citados 

estavam Ubirajara Galvão, o arquiteto da FUNDHAP que elaborou o Plano 
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Urbanístico
277

; o economista da fundação Roosevelt Garcia, que estudou na CEPAL
278

 e 

que recebeu uma bolsa para estudar os problemas econômicos dos países 

subdesenvolvidos nos Estados Unidos
279

; Benivaldo Azevedo à frente do Plano de 

Recursos; o engenheiro Livino de Carvalho, diretor-técnico da COSERN, como 

responsável pelo Plano de Eletrificação por sua experiência com a energia de Paulo 

Afonso em todo o estado e o engenheiro Marcelo Deodato, do Departamento de 

Saneamento do Estado, como incumbido do Plano de Saneamento e Abastecimento de 

Água
280

.   

 A representação da Cidade da Esperança como uma obra técnica era bastante 

cara ao governo Aluízio Alves, que em muitos momentos assim se apresentava para se 

diferenciar de seu antecessor. Isso acontecia porque Dinarte Mariz era constituído pelo 

discurso aluizista como aquele que apadrinhava, que selecionava parentes e amigos para 

o preenchimento de cargos públicos, como aquele que fazia da governadoria uma 

instituição privada. Outro motivo da relevância do governo Aluízio Alves se apresentar 

como técnico era o fato disso significar o planejamento estatal e consequentemente a 

busca pelo progresso.  Por essas razões, no início dessa administração, foi fundado o 

CED, Conselho Estadual de Desenvolvimento, que visava resolver os problemas do 

estado de forma científica e apolítica
281

. Agnelo Alves à frente da FUNDHAP, então, 

estava alinhado a esse processo e sua imagem de homem trabalhador foi vinculada a de 

homem técnico cercado de outros especialistas. 

 Ainda acerca da construção da imagem de Agnelo como um trabalhador assíduo, 

houve também o uso de fotografias alinhado a esse processo. Em uma delas, o jornalista 

apareceu ao lado de Aluízio Alves, que se fez presente na Cidade da Esperança quando 

ela ainda estava sendo erguida. Nessa ocasião, o governador compareceu acompanhado 

de seu parente para analisar o andamento das obras, ouvir explicações dos engenheiros, 

examinar o ritmo dos trabalhos. Vejamos: 
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Figura 4: Aluízio e Agnelo Alves visitam a Cidade da Esperança. 

Fonte: Tribuna do Norte, 14 de julho de 1965.p.01. 

 

Nessa imagem, os irmãos foram registrados cercados de pessoas e aparentavam estar 

debatendo questões acerca das obras, interpretação sugerida pelo que sabemos do estado 

em que se encontrava o conjunto habitacional no período e pelo fato de Agnelo Alves 

estar segurando um objeto que aparenta ser um tubo ou um pedaço de madeira. Nessa 

fotografia, ainda, os personagens estavam se entreolhando, denotando uma atitude de 

concentração. Por esse motivo, o ato comum de endereçar a vista para o foco da câmera 

não aconteceu, o que é significativo.  

Se colocarmos essa iconografia em séries fotográficas, conforme nos aconselha 

o historiador Ulpiano Menezes
282

, encontraremos ao menos duas delas. A primeira teve 

seus exemplares desde antes da construção da Cidade da Esperança e compreendia as 

imagens em que aparecem exclusivamente as obras do governo Aluízio Alves, como 

escolas, reservatórios de água, casas. Nessas, as pessoas estão completamente ausentes. 

Na segunda aparecem funcionários públicos, em especial os irmãos Alves, trabalhando, 

inaugurando obras, aproximando-se da população. Vejamos: 
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Figura 5: José Dias, substituto de Agnelo Alves à frente da FUNDHAP, inspeciona os trabalhos na 

Cidade da Esperança. 

Fonte: Tribuna do Norte, 9 de janeiro de 1966.p.07. 

 

 

 
Figura 6: Aluízio Alves inaugura abastecimento de água em diversas cidades. 

Fonte: Tribuna do Norte, 20 de janeiro de 1966.p.01.  
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Figura 7: Vitorioso nas eleições para prefeito, Agnelo Alves visitou a Cidade da Esperança. 

Fonte: Tribuna do Norte, 4 de janeiro de 1966.p.01. 

 

 

 

 

 
Figura 8: Inauguração da Cidade da Esperança prestes a acontecer. 

Fonte: Tribuna do Norte, 21 de janeiro de 1966.p.01. 
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Figura 9: Com a iminência da inauguração, operários trabalham em ritmo acelerado para finalizar o 

reservatório de água da Cidade da Esperança. 

Fonte: Tribuna do Norte, 21 de janeiro de 1966.p.01. 

 

 Conforme pudemos perceber, essa série de imagens que apareceu na Tribuna do 

Norte mostrou diferentes ocasiões envolvendo a Cidade da Esperança ou obras que 

estiveram presentes nela. Nessa iconografia, os indivíduos costumavam ser 

representados com seus olhos destinados a focos alheios àquele da máquina fotográfica. 

Essa prática de registro foi bastante utilizada porque a intensão era captar a 

cotidianidade daqueles sujeitos históricos e revelar para os leitores do periódico 

governista o que os funcionários do poder púbico habituavam fazer. Essas imagens 

procuravam, à vista disso, emitir um tom de flagra, como se o fotógrafo tivesse apertado 

o botão de seu equipamento em um momento aleatório do dia e, ainda assim, houvesse 

encontrado aqueles homens trabalhando.  

A produção de significação desse material, portanto, esteva diretamente 

relacionada ao recalcamento da teatralidade, característica da fotografia
283

. Em outros 

termos, as pessoas fotografadas apareciam como se não houvessem adotado poses, 
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lugares para onde olhar e por as mãos, debatido com quem iriam aparecer e em que 

atitude. O objetivo era que os registros parecessem frutos de certa naturalidade, como se 

aqueles indivíduos estivessem em seu labor diário, condição em que poderiam ser 

encontrados em qualquer momento de seu expediente, e assim houvessem sofrido um 

flagrante. Por isso, os olhares eram sempre desviados do fotógrafo. (Simulava-se que) 

não se sabia que ele estava lá. 

 Essas imagens, no entanto, eram confeccionadas por um profissional contratado 

pelo jornal governista e, por esse motivo, podemos supor que o grupo aluizista escolhia 

precisamente a forma pela qual queria se fazer ver pelos leitores do periódico
284

. Nesse 

caso, aquilo que enxergamos na citada série é aquilo que o grupo aluizista queria que 

fosse visto, ou seja, a articulação entre o trabalho incansável, a decorrente edificação de 

prédios e o provimento de infraestrutura. Por essa tentativa de vincular aqueles homens 

a certas iniciativas, as fotografias os mostravam ou a seus operários e técnicos em 

cenários específicos, que eram as obras em construção ou enfim inauguradas. O 

fotógrafo visava não apenas as pessoas, mas especialmente o tipo de relação delas com 

as edificações, ou seja, havia um esforço de atribuir a paisagem às pessoas registradas, 

produzindo uma identificação entre ambos.  

 Retornemos à fotografia inicial (figura 3). Ela revelava, ao mesmo tempo em 

que constituía, uma relação de proximidade entre Agnelo e Aluízio Alves. Segundo a 

construção identitária da Tribuna do Norte, esses dois indivíduos possuíam habitus 

semelhantes, ou seja, eles desempenhavam os mesmos aglomerados de práticas que, no 

caso, consistiam no trabalho constante, na visita e inauguração de obras de relevância 

social, no trabalho técnico competente, na dedicação para desenvolver o Rio Grande do 

Norte. Essa associação entre o fazer do presidente da FUNDHAP e o fazer do 

governador do estado foi uma das condições para a escolha de Agnelo Alves como 

candidato a prefeito pela Cruzada da Esperança. Da mesma maneira, a metamorfose do 

jornalista em defensor voraz da res publica produziu uma identificação com o seu 

parente que seria fundamental para a transferência de capital político durante as eleições 

e, conforme podemos notar, a transfiguração de um no outro teve a Cidade da Esperança 

como um de seus possibilitadores.  
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Por outro lado, além das imagens explicitadas, outras menções ao cotidiano do 

presidente da fundação foram feitas pela Tribuna do Norte. Nas páginas desse periódico, 

ele poderia ser encontrado trabalhando na confecção do edital de licitação para a seleção 

da empresa que edificaria a Cidade da Esperança
285

, discutindo problemas relativos ao 

andamento das obras
286

, recebendo visitas interessadas em conhecer o projeto, dentre 

outros. Por esse volume de trabalho, Agnelo Alves passou a dedicar uma parcela maior 

de seu tempo ao conjunto habitacional e, em seguida ao início das obras, foi anunciado 

que o presidente da FUNDHAP cumpriria seu primeiro expediente pela manhã na Casa 

Civil e o segundo à tarde na fundação
287

. Isso aconteceria em todos os dias da semana, o 

que revela a importância que as construções assumiram dentro do governo Aluízio 

Alves, afinal, o homem mais destacado daquela administração passaria a dedicar metade 

de seus afazeres à edificação das habitações.  

 

2-Da clausura do gabinete para braços do povo 

 A posição de Agnelo Alves à frente da FUNDHAP e o respectivo 

engendramento da Cidade da Esperança abriram perspectivas para que ele se fizesse 

presente em variados programas de rádio e tivesse suas falas publicadas em diferentes 

jornais impressos que o convidavam a fim de que esclarecesse os meandros do 

programa habitacional. Alguns desses veículos integravam o patrimônio particular da 

família Alves, mas outros compunham outras cadeias de comunicação. Essa 

multiplicidade de médios, por conseguinte, viabilizou uma maior penetração do irmão 

de Aluízio nos meios populares, tendo em vista os diferentes públicos que cada gazeta 

visava e atingia. A construção do conjunto habitacional, portanto, tornou o presidente da 

fundação mais conhecido e mais reconhecido. 

 A Rádio Cabugi pertencia à família Alves e, por isso, foi um dos primeiros 

espaços abertos a Agnelo Alves enquanto líder da edificação da Cidade da Esperança. 

Nele, o jornalista compareceu antes mesmo que as casas fossem construídas e ali 

respondeu a diversas perguntas sobre a viagem que havia feito à Guanabara, que 
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analisamos anteriormente. Naquele local, conforme a Tribuna, o programa da 

FUNDHAP “teve suas bases desenvolvidas”
288

. O convite do canal radiofônico, 

portanto, ocorreu em um momento inicial das atividades e foi útil para que os cidadãos 

melhor compreendessem no que consistia a nova obra do governo.  

 Para que a população ficasse ciente da existência e dos percalços desse 

empreendimento, por conseguinte, foram informados a data, o horário e em qual 

programação Agnelo explicaria o que seria o conjunto habitacional: 

Sábado, às 12h05m, na Rádio Cabugi, no programa “Disque e 

Pergunte”, o presidente da Fundação de Habitação Popular o jornalista 

Agnelo Alves será entusiasmado sobre plano de construção de casas 

populares e sua recente viagem ao Rio de Janeiro para tratar do 

assunto, inclusive pondo-se à disposição dos ouvintes de casa para 

responder a qualquer pergunta
289

. 

 

De acordo com esse trecho, o parente do governador seria entrevistado em um quadro 

da rádio denominado Disque e Pergunte
290

, que possuía um formato que favorecia o 

contato direto com a população, uma vez que as perguntas iniciais eram formuladas 

pelos profissionais do canal, mas os questionamentos seguintes seriam feitos pela 

audiência, que poderia participar através de ligação telefônica. A Tribuna do Norte, 

inclusive, indicava dois números úteis ao estabelecimento do contato. 

 O referido programa foi um dos momentos em que o presidente da FUNDHAP 

necessitou lidar ao vivo com o público. Para isso, no entanto, ele possuía uma vasta 

experiência, posto que havia sido jornalista político por alguns anos em Brasília e no 

Rio de Janeiro
291

. Nesses lugares adquiriu um conhecimento prático e sem fartas 

teorizações, que, na situação em que se encontrava, à frente da Cidade da Esperança, 

seria bastante proveitoso. Logo, tendo em vista sua profissão, ele deveria se sentir à 

vontade próximo aos microfones e dentro de um estúdio. 

Nesse ponto específico, a biografia de Agnelo Alves se diferencia daquela dos 

mineiros estudados pela professora Canêdo, pois, segundo ela, a aprendizagem para a 

vida política naquele ponto do Sudeste era bastante intensa nas escolas e faculdades, 

onde eram formados laços de amizade e encontros favoráveis ao amadurecimento de 
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ideias e práxis sobre a referida seara social. Os currículos, segundo a professora, pouco 

influíam nesse sentido
292

. O irmão de Aluízio Alves, por seu turno, contraiu tuberculose 

durante a tenra infância, migrou por diversas cidades em busca da cura e foi 

bruscamente afastado dos colegas de estudo para evitar o contágio dos mesmos
293

. Isso 

revela, portanto, a importância do jornalismo político conhecido e exercido na 

cotidianidade como espaço de formação pedagógica daquele indivíduo.  

 Ainda acerca do Disque e Pergunte, dizia a Tribuna do Norte: “Disque e 

Pergunte, programa lançado há algumas semanas em problemas e fatos de maior 

evidência na cidade e no Estado através de pessoas diretamente ligadas a eles”
294

. A 

proposta do quadro, à vista disso, esclarece que seriam as autoridades estatais que 

frequentemente seriam convidadas para dialogar diretamente com a população sobre as 

dificuldades e avanços que permeavam o Rio Grande do Norte. Então, pelo fato dos 

meios de comunicação em análise se afastarem de uma pretensa imparcialidade no 

período sob investigação e deles estarem entrelaçados com o governador, a presença de 

Agnelo Alves como convidado rejeita qualquer surpresa.  

Iniciadas as obras das casas populares, Agnelo Alves foi convidado pelo 

programa Grandes Reportagens
295

, do jornalista Gutemberg Marinho. Ele era 

apresentado na Rádio Trayri e pertencia a uma cadeia de comunicação alheia àquela da 

Rádio Cabugi. Assim, anteriormente à realização da entrevista, a Tribuna do Norte 

explicitou sobre o que versaria Agnelo Alves: “Responderá sobre a construção da 

Cidade da Esperança e sobre todos os assuntos que lhe forem interrogados pelo 

jornalista diretor daquela emissora”
296

. A veiculação desse trecho era igualmente um 

convite feito pelo periódico governista para que seu público prestigiasse a fala do 

presidente da FUNDHAP e pudesse tanto compreender com maior perspicácia o que era 

a Cidade da Esperança quanto vislumbrasse o desempenho do jornalista nas respostas 

aos questionamentos. 

A preocupação com esse último ponto era importante para o grupo aluizista 

porque revelaria o quanto o homem de maior confiança do governo Aluízio Alves 
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estava preparado para gerir a coisa pública. A presença de Agnelo em uma emissora 

entrelaçada a outros interesses e os problemas que isso poderia implicar seriam 

reveladores, ainda, da capacidade desse indivíduo público em articular seu discurso, 

esclareceriam sua maneira de lidar com assuntos polêmicos, diriam se ele era 

competente em traçar estratégias de produção de capital simbólico a partir de temas que 

escolheria enfrentar e de outros dos quais deveria se esquivar. Não bastasse tudo isso, 

seu irmão, o governador, era conhecido pela sua brilhante retórica e dificilmente aqueles 

que lhe admiravam esperariam menos daquele que também carregava o sobrenome 

Alves. 

Por esse motivo, após a reportagem, a Tribuna do Norte disse que: “As 

perguntas giravam inicialmente em torno do Programa de Habitação Popular, mas 

terminaram abordando o problema político. Todas as perguntas tiveram respostas 

imediatas [grifo nosso]”
297

. Chama atenção a fluidez da passagem do tema habitacional 

para o do poder, pois, como veremos adiante, muitas foram as especulações de nomes 

de prefeitos para as eleições vindouras e a questão da moradia frequentou as 

plataformas políticas. Desconfiamos, identicamente, que essa entrevista foi avaliada em 

debate interno da FUNDHAP, posto que, nesse mesmo período, foi divulgada a seguinte 

nota: “Conselho Central da Fundação Habitação Popular aprovando ontem a ação e 

administração do jornalista Agnelo Alves e visitando em seguida a Cidade da 

Esperança”
298

. É digno de questionamento o comportamento dessa instituição de avaliar 

a conduta de seu presidente exatamente no mesmo momento da entrevista dele a uma 

rádio local. De qualquer forma, na versão governista, o pupilo obtivera êxito no teste. 

Nessa linha de frequentar diferentes espaços midiáticos, o irmão de Aluízio 

Alves também foi convidado pelo jornal impresso A Ordem para difundir para a 

população quais eram os condicionantes necessários para que uma família pudesse se 

cadastrar no programa habitacional. Prontamente, o jornalista atendeu ao pedido e 

elencou todos os critérios, os quais exploramos no nosso primeiro capítulo. 

Seguidamente, ele falou sobre prazos de entregas das moradias e fez menção aos 

objetivos da criação da Cidade da Esperança. Sobre isso, o hebdomadário católico nos 

conta que: 
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A reportagem, em conversa com o presidente da FUNDHAP jornalista 

Agnelo Alves, procurou saber dos objetivos mais urgentes daquele 

órgão, que são os seguintes: 1) Atender parte do déficit de habitações 

das camadas de baixa renda; 2) Contribuir para a estabilização dos 

custos locativos e melhoria na oferta regular de casas; 3) Possibilitar 

que o incremento da renda resultante da estabilização dos gastos per 

capita com habitação, seja dirigido para a elevação dos padrões de 

vida; 4) Controlar a execução de uma experiência pioneira cujos 

efeitos, a curto prazo permitirão formular um progresso habitacional 

dinâmico, que reduza as pressões originárias desse setor
299

. 

 

Nesse fragmento, podemos perceber uma dialética reveladora. Agnelo Alves traçou os 

objetivos da fundação que presidia e ofertou a ela um aspecto de forte engajamento 

social. Em seu discurso, havia prioridade para as questões sociais, como o 

enfrentamento da especulação imobiliária, um dos principais fatores da crise 

habitacional pela qual passava Natal. Da mesma forma, o jornalista demonstrou a 

preocupação da FUNDHAP com a diminuição da renda dos trabalhadores decorrente 

dos custos com aluguéis.  

 Nesse ponto, o texto de Bourdieu apresentado no começo de nosso capítulo é de 

importante valia, em especial no trecho em que trata da problemática da ilusão 

biográfica. Acompanhando mais proximamente o jornal A Ordem, percebemos que esse 

periódico possuía intensas menções a problemas sociais existentes na capital, abarcando 

no interior delas a questão habitacional. Dessa maneira, ali, é possível encontrar 

inclusive uma crítica à Cidade da Esperança feita consecutivamente à apresentação da 

família de Adelson Araújo. Ele, sua esposa e filho habitavam em um vagão de trem 

abandonado e eram o exemplo de que a especulação imobiliária era atroz e que o 

conjunto habitacional em construção poderia não atender a todos
300

. 

 Identicamente, a historiografia que examinou o periódico religioso à luz de 

questões urbanas nos aponta que outros casos acerca de dificuldades de moradia foram 

tratados criticamente. Dentre eles esteve a de famílias que habitavam em carcaças de 

carros abandonados, embaixo de árvores ou que, por serem mendigos, dormiam 

próximo ao mercado da Cidade Alta
301

. Dessa maneira, seguindo o sociólogo francês 

citado, notamos que, conforme Agnelo variou de canal de comunicação ele alterou seu 

discurso de maneira a se acomodar às demandas que um público específico lhe 
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impunha. A favor desse argumento pesa o fato de que era rara a oportunidade dele falar 

diretamente aos católicos por meio do periódico em alusão, e, nela, ele destacou 

precisamente aquilo que lhes interessava. Provavelmente, esse tipo de estratégia de 

produção de capital simbólico havia sido aprendida em sua práxis jornalística e no caso 

em análise se manifestou de maneira sutil.  

 Ao referir que a FUNDHAP trataria prioritariamente de questões sociais, 

destarte, o parente do governador estava imerso em uma expressiva dialética, uma vez 

que, ao atribuir à fundação esses aspectos, atribuía-os, simultaneamente, a si mesmo por 

ser a figura máxima dentro da instituição, aquele a quem a imprensa convocava quando 

seu público clamava por esclarecimento. Além disso, a forma como Agnelo tratou o 

problema da habitação no jornal A Ordem destoava da forma como ele era tratado na 

Tribuna do Norte, onde o jornalista tinha poder decisório. O combate à especulação 

imobiliária e a estabilização do preço dos aluguéis eram temas irrelevantes no periódico 

da Esperança, onde a questão da moradia era tratada de maneira técnica, falando-se em 

31% de déficit de residências, e simultaneamente política.  

 A presença de Agnelo em diferentes jornais, no entanto, não era avessa a tensões 

e sua conduta diante de situações ásperas foi posta à prova. Nessa mesma reportagem 

feita pelo jornal A Ordem, ele foi convidado a explicar o estranho fato de que a terceira 

classificada na licitação para construção da Cidade da Esperança foi a derradeira 

contratada. O esclarecimento era relevante porque havia a oposição ao governo defendia 

que a firma ECEL S/A havia sido favorecida
302

. Explicar fatos aparentemente obscuros 

publicamente, portanto, foi uma tarefa exigida dele em decorrência do cargo que 

ocupava na administração Aluízio Alves. 

 As tensões entre o grupo aluizista e os médios católicos, no entanto, não se 

restringiram ao jornal impresso. Agnelo Alves foi igualmente convidado pelo programa 

Mesa Redonda, da Rádio Rural, e consecutivamente a essa reportagem a Tribuna do 

Norte publicou uma matéria criticando ferozmente o quadro que havia recebido, em 

momentos anteriores, personagens como Aluízio Alves e Dinarte Mariz. Na versão do 

periódico da Esperança, o canal religioso havia perdido a sua imparcialidade, uma vez 

que as variadas perguntas de distintos públicos que haviam caracterizado a Mesa 

Redonda foram eclipsadas e convergiram para o único caminho da ofensa, tendo 
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inclusive a equipe do programa adotado semelhante tom de injúria. A mídia governista, 

portanto, criticou a ausência de pluralidade na participação dos ouvintes e o teor dos 

apresentadores
303

. Por essa razão, a julgar pela reação da Tribuna, nessa oportunidade 

Agnelo foi trucidado. 

 O jogo político naquele momento, no entanto, era complexo e, quando enfim 

chegou o período das eleições e o presidente da fundação se tornou candidato a prefeito 

de Natal, ele retornou ao programa Mesa Redonda. Dessa vez, no entanto, a tarefa seria 

de outra natureza, pois haveria então um debate entre ele e seu respectivo concorrente, o 

médico Pedro Lucena. O conteúdo das falas também seria diferente, uma vez que a 

principal pauta a ser defendida por Agnelo Alves seria o Plano Diretor que iria instaurar 

caso saísse vitorioso do pleito
304

. A presença do irmão do governador em diferentes 

meios de comunicação, nesse momento, não era mais relativa ao fato de ser presidente 

da FUNDHAP, entretanto, chama-nos atenção a menção que ele continuou a fazer à 

Cidade da Esperança. O esforço de vincular o homem e o espaço, portanto, produziu 

seus ecos durante as eleições para prefeito, quando as pautas de atuação sobre a cidade 

deveriam ser mais amplas do que a criação de um conjunto habitacional. 

 Essa relação da pessoa com o espaço, no entanto, tinha suas razões de ser dento 

do discurso aluizista. Nele, o Plano Diretor ganhava legitimidade pelo fato de Agnelo 

Alves e sua equipe conhecerem bem a capital por haverem trabalhado na construção da 

Cidade da Esperança e na reforma de casas nas Rocas. Isso lhes teria oferecido uma 

larga experiência acerca da situação da urbe natalense e havia possibilitado a coleta de 

informações que seriam destinadas à elaboração do Plano Diretor
305

. O conjunto 

habitacional, então, deixava de ser fim para ser um meio, ou seja, a partir dele seria 

possível criar um Plano Diretor e a experiência prática adquirida naquelas edificações 

passava a servir como base de legitimação para a legislação sobre a urbe, que era 

apresentada na campanha como o maior empreendimento da administração de Agnelo à 

frente da prefeitura, caso vencesse. 

 Essas falas estavam em restrita coerência com as pessoas escolhidas por Agnelo 

para trabalhar consigo quando enfim venceu o pleito. Dentre os selecionados estiveram 
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dois técnicos da FUNDHAP que apareceram nas páginas do periódico aluizista: 

Roosevelt Garcia foi escolhido para a Coordenação e Planejamento e Benivaldo 

Azevedo ficou com as Finanças
306

. Entretanto, o principal deles foi Ernani da Silveira, 

que havia sido assessor jurídico da Fundação de Habitação Popular
307

, se tornou 

candidato a vice-prefeito e, com o êxito nas eleições, passou a exercer o cargo. Esses 

profissionais, por sua vez, eram dotados de experiências adquiridas durante a construção 

da Cidade da Esperança que, como vimos, envolveu o conhecimento da experiência da 

COHAB carioca, debates com técnicos da SUDENE, estudos na CEPAL e negociações 

com os membros da Aliança para o Progresso. 

O Plano Diretor, uma das principais propostas de campanha de Agnelo Alves, 

contaria, dentre outros, com essa composição técnica. Da mesma maneira, para a sua 

formulação, Agnelo prometeu uma diminuição da distância entre a população e a 

prefeitura. Em outros termos, ele iria ouvir as reivindicações do povo acerca dos 

problemas urbanos e iria incorporá-las ao referido documento
308

, transformando-o, 

assim, em uma legislação democrática e participativa. Nesse sentido, ainda durante a 

disputa eleitoral, foi realizada a prática de ir aos locais mais afastados da cidade 

conversar com os moradores de lugares como Quintas, Rocas, Dix-sept Rosado, 

Conceição e Nova Descoberta
309

. 

O significado em jogo era referente à chegada da Prefeitura aos bairros 

periféricos, caso Agnelo vencesse. Dessa maneira, ele iria continuar a obra do irmão em 

nível municipal e iria calçar ruas, escavar poços para o abastecimento de água, fornecer 

energia elétrica.  Essa expansão geográfica da atuação do poder público, no entanto, já 

era posta em funcionamento pela fundação que originou a Cidade da Esperança. A sua 

sede ficava no bairro da Cidade Alta, mais precisamente em frente à Praça André de 

Albuquerque. Apesar disso, durante a gestão de Agnelo, um escritório da FUNDHAP 

foi levado para as Rocas a fim de acompanhar o andamento das reformas promovidas 

naquele local e, passada a campanha para prefeito vencida pelo irmão de Aluízio Alves 

e mesmo com as obras ainda em andamento, o escritório em alusão foi estranhamente 

retirado daquele bairro. Para isso, foi dada a seguinte explicação: 
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Considerando que o escritório de autoreconstrução ora sediado nas 

Rocas, é vinculado diretamente a presidência e tecnicamente a Divisão 

de Obras e Fiscalização. Considerando ainda que o plano de 

prosseguimento das obras atingirá outras áreas da cidade, a partir de 

segunda-feira dia 25, o prefalado escritório passará a funcionar no 

prédio, que serve de sede a FUNDHAP, sita à Praça André de 

Albuquerque 554, ficando as dependências das Rocas para depósito de 

material
310

. 

 

 A presença de um escritório da fundação no bairro das Rocas certamente serviu 

ao acompanhamento das atividades e à orientação da população que, com suas próprias 

mãos, reestruturava as suas casas com material de construção fornecido pelo poder 

público. Entretanto, a isso foi imbricada a extensão geográfica de um órgão cujo chefe 

era o irmão do governador, que se fazia ali presente ou que tinha o seu nome vinculado 

à instituição que dirigia. Era uma forma, portanto, de produção de capital simbólico.  

Essa aproximação com os moradores da urbe revela de que maneira o grupo 

aluizista se inseria na arena política. O seu habitus, ou seja, o aglomerado de práticas 

que lhe oferecia uma identidade envolvia o contato direto com a população e essa 

relação foi explorada durante a campanha eleitoral. Mas o movimento existente não era 

apenas aquele do poder público em direção aos cidadãos, pois também esses foram em 

busca de compreensão acerca do que era o conjunto habitacional em edificação. Nesse 

caso, essa dinâmica abarcou as escolas particulares mais conceituadas da capital e 

contou com visita in loco e com comentários favoráveis ao que foi visto.  

Nessas ocasiões, Agnelo apresentou a Cidade da Esperança a certos visitantes 

que compareceram ao local das obras a fim de conhecê-las. Tratava-se de professores e 

alunos de três escolas privadas frequentadas por grupos sociais privilegiados: o Instituto 

Maria Auxiliadora, a Escola Doméstica e o Colégio Santo Antônio Marista
311

. Eles 

passearam por entre as casas em edificação e, ao fim do percurso, os docentes emitiram 

suas opiniões acerca do que viram. O irmão Francisco Celso foi um deles e disse:  

A Cidade da Esperança superou completamente todas as nossas 

expectativas. Como educador, alguém que pensa na comunidade e 

seus problemas, é uma satisfação sentir de perto este esforço titânico 

dos nossos líderes de promover a pessoa promovendo o Estado, este 

outro Rio Grande do Norte que surge
312

. 
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Para esse professor, portanto, a obra vista representava a preocupação do governo 

estadual com os problemas sociais e simbolizava uma ruptura em relação ao passado. 

 Para a irmã Margarida Falcão, do Instituto Maria Auxiliadora:  

A Cidade da Esperança constitui realmente uma esperança para a 

grandeza e progresso do Rio Grande do Norte. Que esta experiência 

seja realizada em outros Estados da federação é o que desejamos
313

. 

 

A educadora interpretou a criação do conjunto habitacional como um alinhamento do 

estado no caminho para o progresso. Na concepção dela, ainda, aquela obra era exitosa 

de tal maneira que merecia ser expandida para outras unidades federativas. 

 Por sua vez, a professora Margarida Cunha, da Escola Doméstica, falou:  

É deveras surpreendente o que vimos aqui na Cidade da Esperança. O 

plano atual e a realização futura que nos foi transmitida pelo sr. 

Governador Aluízio Alves e sr. Agnelo Alves, é realmente arrojado. 

Desejamos que a concretização dessa obra admirável encontre sempre 

o apoio de todos que tiverem conhecimento do que se está fazendo 

aqui para que muito em breve se possa usufruir os benefícios futuros 

que certamente hão de vir para o Rio Grande do Norte
314. 

 

A opinião dessa docente, conforme é possível notar, convergia com as demais 

supracitadas, tendo em vista que identicamente ela faz menção a um futuro que seria 

alterado por aquela iniciativa e por outras que surgiriam. Margarida Cunha citou 

nominalmente, ainda, aqueles que seriam os responsáveis pelo que ela e seus alunos 

viram. Isso suscita que essas visitas punham em maior evidência os irmãos e que gerava 

o seu reconhecimento por parte dos professores e ao menos o conhecimento desses 

homens públicos por parte dos estudantes. 

 A prática de levar integrantes de estabelecimentos de ensino à Cidade da 

Esperança se repetiu poucos dias depois da ida dessas três instituições e, dessa vez, 

compareceram àquele local o colégio particular Imaculada Conceição e a tradicional 

escola pública Atheneu Norte-Rio-Grandense. Acerca desse último, sabemos apenas 

que as visitantes foram meninas dos cursos clássico e científico. O primeiro, por outro 

lado, foi acompanhado por Agnelo Alves, que expôs para as meninas o Plano de 
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Habitação Popular e sua necessidade diante de uma crise de provimento de moradias 

existente na capital
315

. 

 A presença de diferentes instituições de ensino, sendo a maioria de caráter 

privado e que atendia a uma clientela com bons recursos financeiros, demonstra que 

havia uma tentativa de aproximação das escolas e seus respectivos públicos do conjunto 

habitacional. Da mesma forma, era interessante para o grupo aluizista que o novo 

agrupamento de casas fosse conhecido e frequentado antes mesmo de sua inauguração, 

o que auxiliaria na constituição de sua legitimidade. Essa aproximação entre a 

população e o poder público através dessa obra, por conseguinte, foi bem avaliada pela 

Tribuna do Norte, que publicou em tom de simpatia que: “[...] a Cidade da Esperança 

que cresce vertiginosamente e já se constitui um dos bons passeios aos domingos à 

tarde, em Natal”
316

. 

  

3-Eis a Cidade da Esperança 

 Além daquelas pessoas ligadas ao universo educacional, outras também 

acompanharam Agnelo Alves em visitas ao conjunto habitacional. Esses indivíduos 

eram ligados a diferentes esferas sociais e tiveram o presidente da Fundação de 

Habitação Popular como guia que os conduziu por entre as desconhecidas obras ainda 

em edificação. Dentre eles estiveram vereadores, prefeitos, deputados, militares, 

empresários e mesmo artistas que se prontificaram ou foram convidados pelo gestor 

público para conhecer a grandiosa obra que era a Cidade da Esperança. 

 Esses passeios abriram a possibilidade do jornalista em referência manter 

contato direto com sujeitos bastante influentes do campo político e com setores do 

empresariado. Essa condição permitiu que Agnelo Alves se inserisse em uma teia social 

composta pelas elites econômica, política e militar da capital e do Rio Grande do Norte. 

Obviamente, ele conseguia essa condição como chefe da Casa Civil, mas com a sua 

posição de presidente da FUNDHAP ela era de natureza diferente, tendo em vista que 

propiciava uma relação mais direta com a população e, por isso, permitia a construção 

de um tipo específico de capital simbólico. 
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 Determinados vereadores de Natal se interessaram pela Cidade da Esperança. 

Por isso, de vários deles vieram diferentes elogios a essa realização do governo do 

estado, o que sugere a possibilidade deles serem ligados à Cruzada da Esperança. Esses 

foram os casos de Raimundo Nobre Barreto, que festejou a suposta ausência de 

barreiras para aquele que almejasse se tornar candidato a uma moradia, e de Demétrio 

Viveiro, que celebrou a velocidade das edificações e assumiu publicamente o apoio do 

PSD para as intempéries que surgissem
317

. José Godeiro, por seu turno, poderia ser 

encontrado na FUNDHAP tanto em visitas informais
318

 quanto acompanhado de outros 

vereadores em debates oficias
319

. Conforme é possível notar, portanto, o conjunto 

habitacional também serviu a uma atualização e manutenção dos laços entre o 

governador e os seus correligionários devido à aceitação popular da obra, o que era 

bastante importante para o momento eleitoral que se aproximava.  

Também nesse sentido, contribuindo para essa aproximação entre as partes, o 

vereador Antônio Felix solicitou ao presidente da Câmara Municipal - Raimundo 

Elpídio, ligado à Cruzada da Esperança – que fosse feita uma articulação com o 

presidente da FUNDHAP para que todos os legisladores da cidade visitassem o 

conjunto habitacional
320

. Essa era uma maneira dos vereadores rearticularem o grupo 

aluizista – reatualizando laços – e uma forma de se inteirarem de uma obra que estava 

em edificação na cidade para a qual eles disputariam o pleito em breve. Por isso, houve 

a aceitação do pedido por parte da Câmara Municipal e por parte do Executivo e a visita 

aconteceu. 

 Agnelo Alves conduziu os edis dois meses depois do que foi exposto acima. 

Nessa ocasião, o jornalista aproveitou o momento para formular alianças eleitorais 

demonstrando que a Cidade da Esperança
321

, por atender a uma quantia superior a 

quinhentas famílias, era de interesse popular e poderia ser determinante para a vitória no 

pleito. Os vereadores que pretendessem estar ao lado do novo prefeito, portanto, 

necessitavam demonstrar apoia àquela obra e ao seu suposto idealizador, o governador 
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Aluízio Alves. Nesse período, o candidato da Cruzada da Esperança ainda não havia 

sido escolhido, mas esse momento foi crucial para a montagem de uma articulação que 

seria utilizada posteriormente na campanha. 

Essa aproximação dos legisladores municipais - que incluía ainda outros 

nomes
322

 - com o poder Executivo sugere que no escritório da fundação, onde Agnelo 

Alves cumpria seu expediente e onde recebia diferentes pessoas, era dialogada uma 

profusão de assuntos de cunho político. Ali, eram traçadas estratégias e formadas 

alianças, suscitava-se recompensas e, provavelmente, falava-se sobre as eleições e sobre 

quem seriam os candidatos. Esses indícios revelam que, além do necessário 

reconhecimento popular, naquele órgão público diversas relações foram montadas para 

que o irmão de Aluízio disputasse o cargo de prefeito. 

As práticas dos vereadores citadas acima nos auxiliam a reparar na 

complexidade das práxis em análise. Era bastante comum que, antecedendo ou 

sucedendo o passeio pelo jardim de casas, os visitantes fossem até a fundação, situada 

na Praça André de Albuquerque, dialogar com Agnelo. Isso aconteceu inúmeras vezes 

e, dentre um desses casos, esteve o do coronel Norton Chaves. Ele promoveu certo 

esforço no sentido de conhecer a edificação da Cidade da Esperança. Seu interesse era 

decorrente do fato de ser comandante do Batalhão de Engenharia
323

 e, de acordo com o 

periódico governista, ele “interessou-se vivamente pelo plano urbanístico e pelo projeto 

das casas populares”
324

.  

Por essa razão, ele pretendia levar àquele local os seus subordinados, os 

membros do Setor Técnico
325

 de sua Divisão, com o objetivo de lhes oferecer uma 

experiência prática em seu próprio ramo profissional. Isso fez com que Norton Chaves 

comparecesse algumas vezes à sede da FUNDHAP para dialogar tanto com o seu 

presidente quanto com seus arquitetos e engenheiros antes da efetiva visita
326

. Processo 

semelhante ocorreu, por exemplo, com o deputado Álvaro Mota, que, poucos dias após 
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um longo diálogo com Agnelo Alves em seu gabinete de trabalho
327

 foi à Cidade da 

Esperança ao lado de outro deputado, Ezequiel Ferreira. O vice-governador Theodorico 

Bezerra, identicamente, após sua visita ao grupo de habitações, reuniu-se com o irmão 

de Aluízio
328

. 

Essa prática de se reunir com o presidente da FUNDHAP antes ou depois de se 

fazer presente no conjunto habitacional era recorrente porque, conforme exploramos no 

nosso segundo capítulo, a Cidade da Esperança foi convertida em um território 

vinculado a Aluízio e a Agnelo Alves. Por esse motivo, as pessoas que pretendessem 

caminhar por ele se sentiam no dever de solicitar autorização àqueles que detinham o 

controle da acessibilidade
329

 àquele espaço. Em outras palavras, os irmãos Alves 

exerciam um poder sobre aquele espaço que foi construído à revelia de leis ou forças 

armadas. Ele foi constituído com base em práticas e símbolos que conferiram identidade 

àquele lugar e, por isso, apenas os credenciados, aqueles que eram conduzidos pelo 

governador ou pelo presidente da FUNDHAP, sentiam-se à vontade para vislumbrar a 

Cidade da Esperança. 

Essa condição de poder sobre o espaço, essa territorialização também foi 

formulada midiaticamente na medida em que a agenda de visitas diárias de Agnelo ao 

conjunto habitacional foi tornada pública especialmente em uma coluna denominada 

Tribuna Política. Ela não possuía página fixa no jornal, podendo aparecer um dia na 

segunda folha, outro dia na terceira ou quarta, mas jamais na primeira. A Tribuna 

Política era composta por notas curtas a respeito de acontecimentos restritamente 

ligados ao campo político, por exemplo: “Duarte Filho visitando ontem a Cidade da 

Esperança com o jornalista Agnelo Alves”
330

. Nessa coluna era possível encontrar todas 

as pessoas com quem visitaram a Cidade da Esperança, mas a condição de condutor do 

passeio era sempre atribuída ao presidente da fundação. Essa coluna contribuiu, assim, 

para a vinculação de Agnelo ao território.  

A Tribuna Política mencionou diversos nomes além daqueles que exploramos, 

mas, como o teor era semelhante ao que analisamos, preferiremos evitar a formação de 

uma simples lista. Apenas outra visita além das que examinamos parece se destacar das 
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demais por estar relacionada ao acréscimo de valor estético ao espaço que estudamos. 

Isso aconteceu porque foi feita por pelo menos dois artistas renomados, Newton 

Navarro e Dorian Gray. Ambos estiveram ligados à produção de imagens pela pintura, 

artes plásticas e, em especial o último deles, por tapeçarias que ficaram bastante 

famosas no exterior. Por essa razão, ao fim do passeio por entre as habitações, eles 

teriam emitido um juízo sobre a “(...) beleza arquitetônica, bom gosto, simplicidade e 

rapidez”
331

 com a qual o governo edificava a Cidade da Esperança. Preferimos manter o 

elogio sob suspeita, pois Newton Navarro escrevia diversos textos literários nas páginas 

da Tribuna do Norte. 

O artista Dorian Gray, por sua vez, parece ter sido marcado pelo que viu, porque 

meses depois escreveu um texto sobre aquilo que tinha presenciado e sobre como aquela 

obra marcara seu coração: 

O que antes era chão árido e deserto, é hoje casa, rua, cidade. Para que 

isso acontecesse, mas do que fundamentado na realidade dos dias 

atuais, o governo Aluízio Alves deu testemunho de seus propósitos 

determinando a história e fazendo-se história. Baseada em novas 

diretrizes, estruturou uma mentalidade mais autêntica e mais atuante. 

Acreditou no homem e no seu destino, cada hora que passa a sua 

experiência e o que lhe foi dado possível perceber e compreender está 

a serviço de muitos para salvaguardá-los em suas esperanças, para 

salvá-los do tédio do dia a dia, para ajudá-los contra a pobreza, 

ampará-los em suas vertigens e estar com eles em suas dores, 

propiciando-lhes casa, quarto, pão. E só assim entendemos as grandes 

vocações políticas. Pois para isso se fizeram, para a participação e a 

fé, para a redenção e a luta. A hora que passa desenha o perfil desta 

cidade da Esperança, aos olhos de cada um e de todos o de uma 

grande realização
332

. 

 

Esse texto foi publicado próximo ao período de escolha do candidato a prefeito de 

Natal, momento que envolvia dinâmicas de formação de alianças, escolhas de nomes e 

intensos debates. Nesse mesmo ínterim, o autor, artista renomado, não poupou elogios 

ao realizador da obra, o governador Aluízio Alves. A ele foram atribuídas diversas 

qualidades, como o de protetor dos mais humildes e de iniciador de uma nova 

mentalidade política, discurso que se coadunava com as falas oficiais. Apresentar a 

Cidade da Esperança a diversos segmentos sociais, conforme podemos perceber, rendia 

uma legitimidade proveitosa. 
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 Essa prática foi igualmente exercida com os membros do Rotary Clube. Nesse 

caso, no entanto, verificamos que os componentes daquela instituição não tomaram a 

iniciativa de ir até a FUNDHAP dialogar com Agnelo Alves. Ele é que passou a fazer 

palestras e reuniões naquela associação para explicar no que consistiria a Cidade da 

Esperança, que ainda se encontrava em processo rudimentar de edificação. Por esse 

motivo, o irmão de Aluízio iria adotar um teor bastante pedagógico, a julgar por essa 

matéria:  

Na oportunidade explanará para os rotarianos detalhes da implantação 

de todo o programa, desde a elaboração do primeiro plano, pelo antigo 

CED, à viagem do Governador Aluízio Alves, estágio de funcionários 

na Venezuela, contatos com USAID – BRASIL e SUDENE e 

finalmente instalação da FUNDHAP e construção dos primeiros 

quatro casas, já quase concluídas, na futura Cidade da Esperança. A 

palestra do jornalista Agnelo Alves está sendo aguardada com vivo 

interesse, pelo oportuno do tema
333

. 

 

Pela forma como a Cidade da Esperança apareceu no Rotary Clube, sendo apresentada 

pelo presidente da FUNDHAP em uma palestra, em contraponto à busca de seus 

componentes por Agnelo no escritório daquele órgão público - como ocorria com 

integrantes de outras esferas sociais -, imaginamos que o jornalista teve que se 

empenhar em seduzir aquela plateia que parecia desinteressada a priori naquelas casas 

populares. 

 Os dons retóricos de Agnelo surtiram efeito, tendo em vista que dias depois de 

um almoço
334

 aconteceu uma visita informal dos membros do Rotary Clube à Cidade da 

Esperança que, como de costume, foi conduzida pelo gestor público mencionado
335

. 

Essa associação possuía mais de uma unidade e, meses depois dessa caminhada pelo 

conjunto habitacional, seria a vez do Rotary Clube do Alecrim, ao qual Agnelo era 

associado
336

. Essa condição, aliás, pode ter sido crucial para a aceitação de sua primeira 

palestra e está vinculada a uma prática dos irmãos Alves que não pretendemos analisar 

em profundidade. Apenas a título de elucidação, verificamos que ambos os parentes 

procuravam se filiar ou ocupar postos de elevada hierarquia dentro de diversas 

instituições no período em que analisamos. Assim, Aluízio Alves se filiou ao Instituto 
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Histórico e Geográfico no ano de 1964
337

 e Agnelo Alves disputou e venceu a eleição 

para presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Imprensa (ANI), derrotando o 

prestigiado editor do jornal A Ordem, Otto de Brito Gerra
338

. 

 O aparente desinteresse inicial dos membros do Rotary Clube pela Cidade da 

Esperança talvez se devesse ao fato dessa associação ser composta por diversos 

empresários cujos funcionários não tinham perspectivas de obter uma casa naquele 

local. No entanto, conforme analisamos no presente capítulo, o conjunto habitacional 

era um dos principais elementos a permitir a mobilidade de Agnelo Alves entre 

diferentes grupos sociais e entre instituições, como a Câmara dos Vereadores. Por esse 

motivo o presidente da FUNDHAP, à semelhança daquilo que fez em sua entrevista ao 

jornal católico A Ordem, adaptou seu discurso a sua audiência e articulou o 

agrupamento de casas a outra iniciativa que certamente interessaria ao empresariado. 

Ele passou a falar em uma Cidade Industrial
339

.  

 A intensão era que houvesse uma convergência entre o capital privado e o poder 

público visando à instalação de um conjunto de fábricas que iria, pela geração de 

emprego e renda, desenvolver o Rio Grande do Norte e arrefecer as migrações do estado 

para a região Sudeste. No caso, aqueles trabalhadores que normalmente viajavam para o 

sul em busca de melhores condições de vida passariam a ser os operários dessas novas 

indústrias. A arquitetura da ideia parecia perfeita, e, para melhor alicerçá-la, Agnelo 

colocou a Cidade Industrial ao lado de uma Cidade Operária, que era precisamente a 

Cidade da Esperança
340

.   

Essa relação seria útil para os empresários em dois sentidos. O primeiro seria 

pelo fato do conjunto habitacional ter feito surgir uma mão de obra especializada na 

área da construção civil, capacitada, portanto, para edificar a nova urbe
341

. A segunda 

seria que a Cidade da Esperança seria o espaço de moradia do futuro proletariado e, por 

esse motivo, a proposta do jornalista era que a Cidade Industrial e a Operária ficassem 
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uma ao lado da outra
342

, uma maneira eficiente de evitar gastos com transporte de 

pessoal.  

Essa proposta do presidente da FUNDHAP foi realizada apenas no período 

próximo à escolha dos candidatos para a disputa do pleito. Era, portanto, o último 

semestre do mandato de Aluízio Alves e, ainda que a iniciativa caminhasse a passos 

céleres, dificilmente ela ultrapassaria a demarcação dos terrenos e a colocação dos 

primeiros tijolos. Esse projeto, consequentemente, só poderia ser implantado por outra 

administração, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, tendo em vista a 

necessidade de convergência de esforços coerentes com a dimensão da iniciativa. O 

discurso de Agnelo Alves no Rotary Clube, então, foi uma estratégia para angariar 

interessados no setor do empresariado, utilizando, para isso, outra obra em vias de 

concretização, que era o conjunto habitacional. 

 Apresentando a Cidade da Esperança como solução para o fornecimento de mão 

de obra, Agnelo criou uma plataforma para administrações futuras, deixando evidente 

que essa proposta seria defendida pela Cruzada da Esperança nas eleições para prefeito. 

O trabalho do jornalista, portanto, consistiu em disseminar a intenção de confecção 

desse projeto e empolgar os possíveis financiadores. Por isso, ele fez palestras sobre 

esse assunto não apenas no Rotary Clube, mas também no Clube de Diretores 

Lojistas
343

. Essa era uma forma de costurar apoio para o projeto que, embora frisasse o 

desenvolvimento econômico, era identicamente um projeto político defendido por certo 

grupo que buscava se diferenciar de outro – ligado a Dinarte Mariz – por meio de um 

programa específico.  

Essas ideias precisavam ser aceitas pelos maiores interessados, mas elas 

enfrentaram certa resistência. Os empresários rebateram alguns pontos colocados por 

Agnelo, pois enquanto esse defendeu que as fábricas deveriam ficar na área urbana de 

Natal, os empresários argumentaram que em municípios vizinhos, especialmente em 

Parnamirim, algumas condições eram mais favoráveis às indústrias. Neles, 

diferentemente de Natal, havia energia da COSERN, que era mais abundante, de custo 

mais baixo e com maior estabilidade que a da capital. Além disso, Parnamirim 
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especificamente oferecia isenção de impostos
344

. A tarefa de mobilizar os integrantes 

daquele setor da economia, conforme podemos perceber, seria árdua para Agnelo e 

convém notarmos que a Cidade da Esperança foi utilizada nesse sentido. 

Os empresários das associações citadas, no entanto, jamais iriam aderir a um 

projeto apenas em decorrência das virtudes retóricas de Agnelo. Para que isso ocorresse, 

seriam necessários dados concretos que evidenciassem que o investimento proposto 

bem como o seu modelo de instauração eram seguros e não iriam gerar prejuízos. Nesse 

sentido, precisamos recordar que a administração Aluízio Alves estava em restrita 

relação com as dinâmicas nacionais que visavam à industrialização e ao 

desenvolvimento socioeconômico. O próprio posicionamento da iniciativa pública 

diante desses imperativos durante o governo em alusão esteve próximo do modelo 

desenvolvimentista que contou com intensa participação do Estado e que foi bastante 

forte durante os anos 1960, tendo o PTB como um de seus maiores defensores. De 

acordo com Lucília Neves, esse partido foi um dos principais influenciadores de outras 

associações no que tangia àquelas pautas
345

. 

O governo Aluízio Alves, então, passou a adotar uma linha política semelhante à 

do PTB no sentido de tentar conciliar patrões e empregados
346

, ao menos em sua 

construção imaginária de uma cidade que se pretendia tornar real. Nesse sentido, a 

Cidade da Esperança seria tanto um lar, do ponto de vista do trabalhador, quanto uma 

reserva de mão-obra, para os empresários das futuras indústrias. Também as outras 

obras daquela administração mudavam de sentido. Elas eram apresentadas, quando o 

público era de investidores em potencial, como de infraestrutura básica para a 

montagem de fábricas e, por sua vez, como benefício para os moradores e suas 

residências quando a fala era direcionada aos cidadãos mais humildes.  

Nessa direção, pouco depois da eleição de Agnelo Alves e antes dele assumir 

efetivamente o cargo, a Tribuna do Norte emitiu o seguinte texto que revelava esse 

caráter agregador e essas mudanças de significado de um mesmo significante conforme 

a mudança de público:  
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Aproveitando a infraestrutura deixada pelo governador Aluízio Alves 

– energia elétrica, água, esgotos, telecomunicações e estradas – 

Agnelo vai empunhar a bandeira da industrialização para o 

desenvolvimento econômico e social de Natal e, consequentemente, 

do Rio Grande do Norte. Acredita o prefeito eleito que se o Poder 

Público postergar mesmo por mais pouco tempo as providências 

incentivadoras e atrativas para os investimentos industriais, estaremos 

em definitivo, relegados no terceiro plano no processo de 

desenvolvimento econômico do Nordeste
347

. 

 

Havia no Rio Grande do Norte, portanto, uma preocupação de ligar o estado ao que 

ocorria nacionalmente, sob risco de atraso socioeconômico.  Para se alcançar esse nível 

de desenvolvimento, portanto, a estratégia adotada foi convidar os empresários e 

apresentar alternativas, dentre as quais a disponibilidade de mão-de-obra.  

 A resistência dos investidores a montarem suas fábricas em Natal devido às 

vantagens apresentadas por Parnamirim também foi objeto de preocupação de Agnelo 

Alves. Ele passou a debater juntamente à Associação do Comércio a possibilidade de 

oferecer isenção fiscal
348

 e chegou a participar de um seminário montado 

excepcionalmente para debater questões sobre o tema da industrialização. Esse evento 

recebeu o nome de I Seminário de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte e também 

contou com a presença do governador do estado, Aluízio Alves. Nesse encontro, 

investidores do ramo do comércio procuraram examinar as melhores estratégias de 

aplicação de capital no setor fabril e avaliaram que os trabalhos do poder público para a 

concretização dessa ideia consistiam em um “esforço enviado no sentido de assegurar 

um mínimo de infraestrutura, ponto de partida para o oferecimento de condições à 

iniciativa.”
349

. 

 O empresariado, portanto, reconhecia a participação da administração Aluízio 

Alves na montagem de uma estrutura urbana imprescindível à construção de um parque 

fabril. Entretanto, alguns desses investidores haviam participado da recém-encerrada 

eleição e os ânimos ainda estavam exaltados especialmente porque a oposição procurou 

inviabilizar judicialmente as vitórias aluizistas. Por isso, para que o esforço econômico 

se sobrepusesse às tensões políticas, Agnelo Alves fez o seguinte pronunciamento em 

seu encontro com os membros da Associação do Comércio: 
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Venho aqui – disse – depois de uma campanha apaixonada e 

apaixonante, mas com o coração limpo de qualquer ódio e com a 

confiança voltada unicamente para o prosseguimento do nosso 

progresso, pela implantação de um processo de industrialização. A 

ideia que trago aos senhores foi a única maneira objetiva [de] criar 

raízes de riquezas para dar trabalho e consequentemente salários 

compatíveis à condição humana desta cidade que ansiosamente espera 

por uma boa oportunidade
350

. 

 

Conforme é possível notar, havia o interesse de que a formação de um distrito industrial 

fosse compreendida como um esforço suprapartidário, pois apenas o somatório de 

energias poderia gerar essa ruptura histórica.  

 Existiu, de acordo com as falas explicitadas, um estímulo por parte do poder 

público à industrialização do Rio Grande do Norte e, mais especificamente, de Natal. 

Nesse caso, o então governo procurou dotar a capital de uma infraestrutura básica, com 

energia elétrica, abastecimento de água, estradas e, conforme nos interessa notar, abrigo 

para os moradores que seriam os futuros operários. A Cidade da Esperança fez parte 

desse processo imaginado pela administração Aluízio Alves, que tomou a iniciativa de 

convidar os investidores e de lhes oferecer insumos para a empreitada. Da mesma 

forma, Agnelo Alves apareceu como um articulador desse processo na medida em que 

havia sido o gestor do conjunto habitacional, conhecia bem seus meandros e sabia a 

quem ele atenderia. Ele também foi o articulador do encontro entre poder público e 

poder econômico na medida em que se fez presente em associações, clubes e em outras 

instituições ligadas a empresários. 

 Essa intermediação do Estado entre os trabalhadores e o empresariado era uma 

herança do varguismo, mas assumiu em solo potiguar as suas especificidades. Quando 

Agnelo expôs primeiramente essa proposta no Rotary Clube, conforme analisamos 

anteriormente, os potenciais investidores propuseram Parnamirim como o local mais 

adequado para a iniciativa, citando as isenções de impostos e a energia da COSERN, 

mais eficiente e de menor custo. No entanto, com Agnelo Alves eleito, os 

encaminhamentos para a luta para industrializar a capital à revelia do referido município 

vizinho se tornaram mais consistentes, e o poder público representado na figura do 

mencionado jornalista e de seu irmão participou de seminários e passou a debater 

sistematicamente a proposta de isenção fiscal.  
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  Houve, por conseguinte, um gasto de energia da administração Aluízio Alves 

para que as indústrias se concentrassem em Natal e não em municípios próximos. Esse 

esforço foi empreendido por uma questão de poder sobre o espaço, tendo em vista que 

os irmãos Alves dominavam politicamente a capital, possuíam a sede de seu jornal nela 

e geriam todo o estado a partir desse ponto. Era interessante para eles, portanto, que as 

novas fábricas ficassem nessa região.  

 Por essas razões, outro ponto que permite perceber como a Cidade da Esperança 

foi inserida nesse processo diz respeito à energia elétrica reivindicada pelos 

empresários. Anteriormente ao pleito para prefeito, o governo do estado conseguiu fazer 

com que o conjunto habitacional recebesse energia elétrica da COSERN, a despeito da 

concessão desse tipo de serviço ser, exclusivamente em Natal, da Companhia Força e 

Luz. Aquela foi uma tentativa de inserir na capital potiguar um serviço mais condizente 

com a empreitada em vista e de revelar aos setores interessados as intensões do governo 

de melhorar na capital aquilo que era oferecido. A Cidade da Esperança, portanto, foi 

um dos elementos apresentados pelo poder público como um dos possibilitadores da 

industrialização de Natal por esse motivo e por consistir em reserva de mão-de-obra. 

  

4-De presidente da FUNDHAP a candidato a prefeito 

 Em termos eleitorais, Natal possuía uma especificidade histórica em relação a 

todas as cidades do Rio Grande do Norte. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela foi a 

única urbe potiguar a não escolher seu prefeito por meio de votação popular, visto que o 

artigo 28 da Constituição de 1946 a enquadrava no grupo de cidades consideradas 

relevantes para a Segurança Nacional em função das bases militares instaladas nela 

durante a referida guerra. Essa característica valia identicamente para outros municípios 

do Brasil, como Recife, Curitiba, Santos, Salvador, Florianópolis e Guarulhos
351

.  

 Pelos motivos expostos, a capital do Rio Grande do Norte foi administrada 

durante anos por pessoas indicadas pelo governador, fato que exigiu que aqueles que 

almejassem se tornar chefes do Executivo municipal formassem, juntamente com seus 

partidos, diversas alianças em nível estadual a fim de contribuir para a eleição do líder 

do Executivo estadual. Em consequência disso, Natal foi transformada em um elemento 
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de troca no interior dessas regras, uma vez que os grupos que pudessem arrecadar 

muitos votos para cargos de mandato eletivo em nível estadual como senador, 

governador e deputados poderiam obter em troca a indicação de um dos componentes 

de seus quadros para a referida prefeitura. Obviamente, para que isso ocorresse, eram 

necessárias diversas negociações
352

. 

 Essa situação mudou apenas em 1960, quando, por mudanças legislativas, os 

cidadãos da capital passaram a ter o direito de escolher seu representante para governar 

o município
353

. Com isso, o aspirante ao cargo deveria possuir algo além de relações 

político-partidárias bem articuladas. Ele precisava ter certo respaldo popular, ser 

conhecido e reconhecido para assim conquistar o eleitorado. O primeiro a atender a esse 

universo de exigências foi o jornalista Djalma Maranhão, que militou por anos ao lado 

de Café Filho no Partido Social Progressista, o PSP, e que, em grande medida por isso, 

herdou seu lastro político em Natal
354

, afinal, conforme nos revela Jailma Lima, esse 

partido foi o que mais cresceu na mencionada cidade a partir do término da Segunda 

Guerra Mundial
355

.  

 Essa posição de Djalma Maranhão como uma liderança local foi construída ao 

longo de todo o processo de redemocratização iniciado ao fim do Estado Novo. No 

entanto, a despeito dos anos de empenho para o fortalecimento da esquerda, o golpe de 

1964 alterou bruscamente o campo político, pois o prefeito de Natal, acusado de 

comunista, foi preso e se exilou no Uruguai. Sua cassação foi promovida por um 

Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pelo governo do estado, fato raro naquele 

momento em que havia apenas um IPM de nível federal. A dor desse privilégio sofrida 

pelo ex-jornalista esportivo fez com que o historiador José Evangilmárison L. Lopes 

desconfiasse de que Aluízio Alves havia sido o principal responsável por essa fortuita 

situação
356

. 

 A retirada violenta de Djalma Maranhão da esfera política deixou em aberto uma 

posição a ser ocupada. Por isso, passados os choques iniciais, a dúvida que se seguiu 
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seria se as eleições para prefeito seriam de fato realizadas em 1965, conforme o 

calendário quadrienal previa. Essa expectativa podia ser sentida nas páginas da Tribuna 

do Norte que, vacilando em sua confiança de que haveria o pleito, passou a fazer uma 

leitura de conjuntura e a supor nomes que disputariam a campanha.  

O problema da sucessão municipal está em absoluto recesso com o 

retraimento de todos os possíveis candidatos, exceção dos senhores 

Erivan França, na área popular do governador Aluízio Alves, e Pedro 

Lucena, na área da consulta médica e da amostra grátis de remédio em 

troca do visto, segundo denúncia do seu companheiro de bancada, sr. 

Luiz de Barros. Mas a verdade, entretanto, é que com o abafamento da 

área então liderada pelo ex-prefeito Djalma Maranhão, o problema 

sucessório municipal da Capital entrou em recesso absoluto mesmo, 

com o retraimento dos possíveis candidatos
357

. 

 

Conforme esse trecho, notamos que mesmo com a tentativa de prever pleiteantes e com 

as trocas comuns de acusações com a oposição representada por Pedro Lucena, 

predominou na matéria o teor da dúvida a respeito das eleições. A saída do chefe do 

Executivo municipal havia deixado uma lacuna que não se sabia quem poderia 

preencher, afinal, os próprios militares poderiam continuar no posto que era então 

ocupada por um deles: Tertius Rebello. 

 Essa crise do campo político ocorrida com a mudança de regime foi profunda, 

pois outro nome além dos mencionado acima e que seria um forte candidato também se 

retirou da cena política com a ascensão dos militares: 

Assim é que o sr. Ernani da Silveira, apontado por gregos e troianos 

como o candidato mais forte à prefeitura com possibilidades de 

receber o apoio do ex-prefeito, abandonou a vida pública e retraiu-se 

para dedicar-se ao setor comercial e industrial como diretor de uma 

das principais organizações do nosso mundo de negócio. O sr. Ernani 

da Silveira detém, entretanto, no seio das classes mais atentas ao 

trabalho que realizou como secretário da prefeitura na administração 

passada, o seu prestígio inabalável e a sua candidatura não está de 

toda afastado, embora declare que não deseja mais voltar à liça 

política
358

. 

 

Ernani da Silveira havia sido Secretário de Obras na administração de Djalma 

Maranhão
359

, e, a despeito de ter sido poupado de maiores repressões, optou por sair do 

campo político para assumir o cargo de diretor do Banco da Indústria e Comércio. Em 
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seguida ainda trabalhou como assessor jurídico na FUNDHAP a pedido de Aluízio 

Alves e, abandonando a função, tornou-se diretor comercial da firma Nóbrega e 

Dantas
360

.  

De acordo com essa trajetória profissional, parece que um indivíduo capaz de 

agradar a vários setores e facilitar a confecção de uma bem articulada candidatura 

estava bastante desinteressado por disputas eleitorais. Essa impressão pode ser reforçada 

ainda por esse fragmento:  

Seus amigos, entretanto, ainda alimentam a sua candidatura contra a 

sua vontade. É possível que como diretor comercial do poderoso 

grupo do sr. Francisco Seráfico, o sr. Ernani da Silveira se absorva de 

tal maneira que a sua candidatura se apague de vez, mas também é 

possível que se mantenha latente e até em crescimento na medida em 

que o seu trabalho na prefeitura não seja esquecido e possa até 

salientar-se daqui, por diante. Não tem o sr. Ernani da Silveira legenda 

partidária, mas na hora aprazada, se se manter em condições de sair 

candidato, não faltará partido
361

. 

 

Ernani da Silveira sequer possuía filiação partidária naquele momento e sua ausência de 

entusiasmo para com a vida política ficou ainda mais clara com o trecho “seus amigos, 

entretanto, ainda alimentam a sua candidatura contra a sua vontade”. Para a Tribuna do 

Norte, voz do grupo aluizista, essa condição parecia ser de difícil aceitação. 

 Essa tentativa de cooptação de Ernani da Silveira era bastante sintomática do 

período, afinal, convocar um recém-desinteressado para ser o novo candidato a prefeito 

de Natal, cargo bastante disputado, demonstra a conturbação do momento. Acerca disso, 

o jornal governista chegou mesmo a elencar os pontos causadores dessa desorientação, 

que estava relacionada às dinâmicas do novo regime. Esse: 

 (1) cassou os direitos políticos do ex-prefeito Djalma Maranhão, (2) 

colocou no índex, fora de condições para a disputa do governo, os 

corruptos tipo Dinarte Mariz, retirando-os do páreo sucessório e (3) 

colocou o problema da prorrogação dos mandatos governamentais ou 

a solução do mandato-tampão
362

. 
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A despeito dessa fala haver citado Djalma Maranhão e, por isso, parecer restrita a Natal, 

a Tribuna do Norte, na verdade, atribuiu esse mesmo esvaziamento político aos 

municípios do interior do estado. O quadro, portanto, era generalizado
363

. 

 A conjuntura parecia exigir a entrada na cena municipal de um político de 

carreira bem assentada, com lastro popular para, assim, haver o preenchimento do 

espaço vazio e a estabilização tanto do grupo aluizista quanto do campo político. Por 

essa razão, o periódico governista passou a sugerir o nome de Aluízio Alves, que iria 

usar o período final de seu mandato para inaugurar diversas obras de infraestrutura, 

inclusive em Natal
364

. Isso certamente aumentaria a simpatia da população por ele, 

favorecendo, assim, sua candidatura. Essa especulação não ficou restrita à Tribuna do 

Norte, pois A Ordem, seguindo essa lógica, afirmou: “fontes insuspeitas [dizem] que o 

grande sonho do gov. AA é ser prefeito de Natal. Além do mais, teria ocasião de 

competir com o dep. Carvalho Neto.”
365

 

 A despeito do poderoso nome do governador para prefeito da capital, o deputado 

Erivan França foi durante meses o mais cogitado para disputar o pleito pela Cruzada da 

Esperança caso houvesse eleição. Essa condição foi formada principalmente devido a 

sua atuação em diversos bairros natalenses e também em decorrência de sua marcha 

pela cidade para colocar em exercício a católica Campanha da Fraternidade, que 

naquele julho de 1964 atuou em torno de um tema bastante específico: a ajuda aos 

flagelados das enchentes no interior do estado. Esse trabalho voltado para os mais 

humildes gerou tal reconhecimento que os moradores das Rocas lhe entregaram uma 

faixa com os dizeres “este sim, depois das campanhas, vem para as ruas lutar pelo povo 

pobre”
366

. Essas jornadas assumiram um forte apelo emocional, perceptível no fato de 

Erivan França, ao receber o material com essa frase ter chorado em público, levando 

igualmente ao pranto diversas moças e senhoras que, em seus corações, certamente se 

solidarizavam com os desabrigados pelas chuvas
367

. 

 A Tribuna do Norte passou a defender que o referido deputado era aquele em 

melhores condições para as eleições para prefeito, tendo em vista que ele possuía maior 

reconhecimento que um vereador da oposição famoso por sua capacidade de 
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articulação, o senhor Augusto Alves.  Dessa forma, revelando o quanto o espaço era 

uma das categorias integrantes daquele jogo político, o jornal mencionou que esse edil 

possuía forte votação apenas no bairro das Quintas
368

. Erivan França, por seu turno, foi 

escolhido deputado após obter muitos sufrágios em Natal, onde praticamente garantiu 

sua eleição em uma disputa de nível estadual. Por isso, confiante, ele afirmou: “[...] pois 

não estou pleiteando a prefeitura de Mossoró, de Jucurutu ou de outro município 

qualquer, mas a de uma cidade onde recebi a maioria de votos que me elegeram 

deputado”
369

. 

 A especulação acerca de Erivan França como candidato a prefeito pela Cruzada 

da Esperança foi bastante forte no período que antecedeu a construção da Cidade da 

Esperança e adentrou o período inicial dessa edificação. No entanto, conforme Agnelo 

Alves passou a se envolver – e ser envolvido – com o conjunto habitacional e de acordo 

com as análises que promovemos durante esse capítulo, o jornalista passou a ocupar as 

preferências para a disputa do cargo. Ele se tornou mais conhecido pela população, 

passou a frequentar diferentes canais de rádio, foi entrevistado por repórteres de jornais 

impressos, dialogou com diferentes grupos sociais, fez conferências e apresentou a nova 

obra do governo a alunos e professores. Além disso, elemento importante, era irmão do 

governador, voz ativa e poderosa no interior de sua coligação política.  

 A passagem de Agnelo Alves de presidente da FUNDHAP para candidato a 

prefeito foi processual e dialogou com a recepção de seu nome pela mídia. Em 

entrevista ao pernambucano Jornal do Commércio o integrante da oposição Cortez 

Pereira defendeu em abril de 1965 que o candidato a ser indicado por Aluízio Alves 

seria o seu parente, que havia sido encarregado das obras mais relevantes daquele 

governo, como a Cidade da Esperança. Da mesma forma, em sua análise, Pereira 

mencionou algo que, conceitualmente, chamamos de capital político. Entendemos esse 

termo em sentido mais amplo que a transferência do sufrágio, mas esse certamente 

compõe o termo. O dinartista afirmou que “é mais fácil Aluízio transferir votos para o 

seu irmão do que para outro candidato”
370

. 
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 O mesmo Jornal do Commércio de Recife, dois meses depois, afirmou que 

Agnelo  Alves estava profundamente envolvido com diversas obras do governo de seu 

irmão, dentre elas a construção de casas populares. Por esse motivo,  

essa atuação do sr. Agnelo Alves tem se refletido no terreno político e 

a sua candidatura à prefeitura de Natal antes sem grandes 

possibilidades atualmente é reconhecida até nos setores mais 

esclarecidos da oposição como a mais forte que as forças 

situacionistas poderão lançar
371

. 

 

Esse fragmento revela que a candidatura do jornalista passou de impossível para a mais 

cogitada e, como vimos, isso em grande medida envolveu a construção da Cidade da 

Esperança. Essa assertiva parece adequada tendo em vista que o parente de Aluízio foi 

chefe da Casa Civil desde o início do governo, em 1961, mas apenas entre o final de 

1964 e o primeiro semestre de 1965 seu nome passou a ganhar bastante força. Esse 

ínterim em que ele passou a ser cogitado foi precisamente o momento em que foi 

erguido o conjunto habitacional. 

 Isso pareceu ainda mais forte com o próprio comentário de Agnelo Alves feito 

em resposta ao periódico pernambucano. Nele, foi dito que:  

Oficialmente ainda não sou candidato a prefeito. Poderei sê-lo. Se for, 

não tenho o direito de pensar em outra coisa que não seja a vitória, no 

desejo de trabalhar para o engrandecimento desta cidade. Não farei 

milagres. Farei obras, como estou realizando no governo [grifo 

nosso]
372

 

 

Em seu discurso, o então presidente da FUNDHAP destacou exatamente as obras nas 

quais vinha trabalhando, em especial a Cidade da Esperança, para a qual destinava 

metade de seu expediente diário. Da mesma forma, Agnelo nesse trecho destacou que 

seu habitus seguiria o de seu irmão caso sua candidatura fosse oficializada e ele 

obtivesse a vitória no pleito. 

 O que estava em curso nesse momento era a conversão de capital simbólico em 

capital político. Em outras palavras, a constituição de um Agnelo Alves capaz de 

atender aos interesses populares quando chefe da FUNDHAP começava a se 

transformar no Agnelo Alves capaz de governar para o povo e de arrecadar diversos 

votos, os quais viriam tanto de seu esforço pessoal quanto de seu irmão e de seu 
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governo construtor de obras. O gestor da Cidade da Esperança, portanto, passou a 

aglomerar o capital político relativo a toda a trama na qual estava envolvido, inclusive 

da própria coligação, a Cruzada da Esperança, pela qual disputava o pleito. Era o 

processo da conversibilidade e acúmulo de capital, conforme defende Bourdieu
373

. 

 A reportagem do periódico recifense foi publicada de fato em um momento de 

escolha dos candidatos. Ainda assim, dada a relevância do Jornal do Commércio em 

nível regional, a veiculação da mesma foi importante para que, dias depois, os nomes 

dos candidatos a prefeito e vice-prefeito do grupo aluizista fossem divulgados. Em 22 

de junho de 1965 a Tribuna do Norte propagou uma matéria com o significativo título 

Cruzada da Esperança tem chapa: Agnelo-Ernani
374

. Estava lançada a sorte e, para 

poder se dedicar inteiramente à campanha, o irmão de Aluízio Alves foi exonerado tanto 

da Casa Civil quanto da FUNDHAP no dia seguinte
375

.  

 As dinâmicas que levaram Agnelo a essa nova posição estiveram bastante 

relacionadas a sua condição de líder da construção da Cidade da Esperança. Por isso, 

simbolicamente, a sua candidatura foi oficializada, além da citada matéria no jornal 

semi-oficial, por meio de uma visita ao conjunto habitacional em um ato que revelava 

uma profusão de significados. Dentre esses podemos citar aqueles que analisamos, 

como o do progresso, o de atendimento aos desígnios populares, o de continuidade em 

Natal daquilo que Aluízio Alves fazia no estado, o do trabalho incansável e o da 

experiência de atuação na urbe. 

 A importância da Cidade da Esperança para a transfiguração do ex-presidente da 

FUNDHAP em pleiteante se fez sentir também durante a campanha. É verdade que 

passa ao largo de nossos interesses examinar em profundidade esse momento de 

disputas, especialmente porque depois do lançamento dos candidatos o tema do 

conjunto habitacional perdeu bastante espaço dada a necessidade de Agnelo estender a 

sua agenda para seduzir os eleitores. Ainda assim, pudemos encontrar alguns momentos 

em que a Cidade da Esperança voltou a ser mencionada, especialmente para defender e 

exaltar o aspirante a prefeito. 
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 A relação do jornalista com a construção das habitações apareceu no início de 

sua campanha como um elemento identitário. Nessa ocasião, a Tribuna do Norte 

buscava apresentar quem seriam os candidatos a governador e prefeito da capital e, 

sobre o primeiro, informou que Walfredo Gurgel era sacerdote, educador e defensor do 

legado de Getúlio Vargas. Agnelo, por sua vez, havia trabalhado na FUNDHAP para 

levar tranquilidade a centenas de famílias que passariam a ter casa própria
376

. Essa 

associação entre o homem e o espaço foi explorada pelo periódico governista que, 

seguidamente à oficialização dos pleiteantes da Cruzada da Esperança, divulgou um 

histórico da edificação do conjunto habitacional para rememorar aos eleitores as ações 

do aspirante a prefeito: 

A FUNDHAP nasceu do trabalho do governo Aluízio Alves, que 

confiou ao então Chefe da Casa Civil, Agnelo Alves, a 

responsabilidade de planificar e executar o plano habitacional do Rio 

Grande do Norte. Formando uma jovem equipe, Agnelo Alves plantou 

as sementes desse plano habitacional. Estruturou a FUNDHAP, foi o 

responsável pela construção da Cidade da Esperança, executou o 

plano de auto-reconstrução nas Rocas e ainda levou sua ação até o 

interior, com a construção de núcleos de casas populares nas cidades 

de Mossoró, Caicó e Macau
377

. 

 

Esse histórico mostrou o trabalho de Agnelo Alves para o povo. Entretanto, caso 

ele não fosse eleito seria possível que seus opositores buscassem meios de retardar ou 

mesmo deixar inconclusa a Cidade da Esperança. Essa possibilidade foi chamada de 

“fechar” o conjunto habitacional e, por essa razão, os agentes desse malefício foram 

apelidados de candidatos da “fechação”. A identidade dos grupos políticos em ação, 

portanto, era de fato um elemento relevante para a disputa eleitoral. Por isso, o grupo 

aluizista procurava se vincular às obras do governo, enquanto atribuía a outrem a 

vontade de aniquilá-las
378

. 

Nesse sentido, o aglomerado de casas foi igualmente articulado como elemento 

diferenciador entre o jornalista da Cruzada da Esperança e o médico da oposição Pedro 

Lucena, pois enquanto o primeiro teria sido crucial para a criação de uma obra popular 

que atenderia a mais de quinhentas famílias, o segundo, enquanto deputado estadual, 

havia tão somente feito aprovar uma única emenda parlamentar
379

.  
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O conjunto habitacional também foi cooptado para a defesa de Agnelo Alves, 

cuja honestidade foi questionada dias antes do lançamento de sua candidatura. A esse 

respeito, funcionários da fundação teriam dito que o jornalista havia assumido 

nominalmente certas dívidas de milhões de cruzeiros feitas pelo órgão público. Agnelo 

teria arcado pessoalmente com esse débito para assim pagar os salários dos empregados 

da fundação e evitar prejuízos no andamento da construção da Cidade da Esperança
380

. 

Na época, essa estranha confusão entre público e privado se tornou fator de exaltação.  

 Todos esses elementos seriam bastante relevantes nas eleições para prefeito. No 

entanto, é importante destacar que eles compuseram apenas uma dimensão das disputas, 

que contariam ainda com a formação de um programa de rádio voltado especificamente 

para que Agnelo divulgasse sua agenda e dialogasse com a população através de 

perguntas feitas ela por telefone
381

. Da mesma maneira, houve um investimento na 

figura do vice-prefeito, apresentado como alguém bastante experimentado. Ex-assessor 

jurídico da FUNDHAP e ex-secretário de Obras de Djalma Maranhão, Ernani da 

Silveira seria mais que um substituto do jornalista quando esse estivesse ausente da 

capital. Com sua experiência, ele iria auxiliar o prefeito a desenvolver a cidade
382

. 

 Essa dimensão que a Cidade da Esperança compôs, no entanto, foi bastante 

relevante durante as eleições e, conforme defendemos anteriormente, ela ajudou a 

aproximar identitariamente Agnelo e Aluízio. Essa metamorfose foi crucial durante as 

disputas, pois o governador promoveu a campanha do irmão subindo no caminhão da 

esperança, em palanques, dentre outros
383

. A Cidade da Esperança, portanto, 

possibilitou o acúmulo de capital político que certamente foi determinante para a vitória 

de Agnelo Alves para o cargo de prefeito de Natal. 

 Esclarecidos esses pontos, acreditamos ter ficado evidente que o conjunto 

habitacional em questão foi decisivo para a seleção do referido jornalista para a disputa 

do pleito municipal. Por essa razão, questionamos a afirmação de Antônio Nahud Júnior 

que segue: 
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Tal candidatura se iniciou quando o representante do grupo político de 

Aluízio ao governo do estado, o senador-monsenhor Walfredo Gurgel, 

recusou-se a apoiar Erivan França para a prefeitura de Natal, já que 

esse vivia com uma mulher em segundo casamento, portanto, sem as 

bênçãos da Igreja. Aluízio conversou com Erivan, explicando o 

compreensível pragmatismo religioso. Ele compreendeu a situação, 

mas impôs duas condições: indicar o nome para substituí-lo e ser o 

chefe da campanha. Sugeriu o nome de Agnelo, que inicialmente 

recusou, mas terminou por aceitar devido às pressões do seu partido. 

Com Agnelo adoentado, Erivan dava continuidade à campanha, 

enquanto o povo gritava: “Erivan, Erivan, não queremos banana anã, 

queremos Erivan”. Interessante notar que a inserção de Agnelo junto 

ao eleitorado, ao contrário de Aluízio Alves, era minúscula. 

Necessitando, portanto, de um esforço de construção de imagem. Tal 

construção se iniciou indiretamente com sua colocação à frente da 

Fundação de Habitação Popular, órgão inteiramente ligado às 

demandas das camadas populares. Porém, é na articulação, na 

sobreposição com os símbolos aluizista que se fundará a imagem de 

Agnelo, destinado a representar a cor verde, a esperança de uma nova 

perspectiva de futuro, assegurando a consolidação no poder de uma 

jovem geração política. Mas, alcançada a vitória com base no capital 

político de Aluízio, a construção da imagem continuou, como bem 

denotam as preocupações com as inaugurações das obras as mais 

diversas
384. 

 

Sob nossa ótica, a retirada de Erivan França da concorrência à prefeitura foi reduzida 

nesse texto a uma questão pessoal e religiosa, quando, de acordo com nossa análise, 

essa circunstância foi relativa à maior inserção de Agnelo junto às camadas populares, 

ao empresariado e à sua articulação com políticos de níveis local e estadual. Da mesma 

forma, ele passou a ganhar maior visibilidade por se fazer presente em diversos espaços 

midiáticos e teve sua imagem aproximada da imagem de seu irmão, que então ocupava 

uma posição de liderança no campo político.  

 Destacamos ainda a inegável importância do parentesco na escolha de Agnelo 

como candidato da Cruzada da Esperança. Essas relações familiares e suas implicações 

políticas no Rio Grande do Norte foram examinadas pelo professor Renato Peixoto
385

, 

que revelou o quanto uma bem traçada trama de casamentos articularam diferentes 

famílias que dominaram o estado por anos utilizando o espaço como instrumento. Em 

seu estudo ele destacou os Pedrosa e sua atuação a partir de Natal, os Gurgel e Brito 

Guerra na região de Mossoró e os Medeiros na região Seridó
386

.  O domínio político e 

territorial das organizações familiares, logo, foi um processo iniciado bem antes da 

                                                           
384

 NAHUD JÚNIOR, Antonio. Op. cit., p.66. 
385

 PEIXOTO, Renato Amado. Op. cit., p.188. 
386

 Ibid., p.182. 



160 
 

ascensão dos Alves, mas certamente esses foram um dos continuadores dessas relações 

de poder que contabilizavam, naquela época, mais de meio século e que prosseguem 

durante o século XXI.  

Dessa maneira, a formação e reformulação de organizações familiares eram e 

continuam a ser práxis difundidas e reproduzidas dadas as suas eficiências. Isso poderia 

ser percebido na Cidade da Esperança, que ajudou a transformar alguém que sequer era 

citado como concorrente em principal nome para o pleito. O grupo aluizista sabia que 

estar à frente do conjunto habitacional rendia frutos e teve em Agnelo a expressão viva 

disso. Por essa razão, quando o jornalista se ausentou da fundação para se dedicar à sua 

campanha, quem assumiu seu posto na FUNDHAP foi José Dias. 

 De acordo com a Tribuna do Norte, ele foi o escolhido devido a uma série de 

fatores: 

Quando convocado pelo povo para a disputa da Prefeitura, o jornalista 

Agnelo Alves teve que se afastar da FUNDHAP não antes de indicar a 

pessoa capaz de sucedê-lo, pois o governador Aluízio Alves não 

desejava interromper (1) o ritmo de trabalho, (2) o grau de relações 

com a USAID e a SUDENE e (3) a orientação previamente traçada e 

executada pelo primeiro presidente. Coube essa escolha no nome do 

bacharel José Dias, integrante da equipe jovem de assessoramento de 

Agnelo Alves e que, pelo próprio regimento interno da Fundação já 

exercia as funções de substituto eventual do Presidente. Era também o 

homem de contato junto à SUDENE-USAID acrescendo-se o fato de 

desde a instalação da FUNDHAP dar-lhe tempo integral
387. 

 

José Dias, segundo esse fragmento, teria sido escolhido por sua competência e pela 

experiência adquirida na lida diária com aquelas construções. No entanto, para além de 

suas habilidades, ele se tornou o novo presidente da FUNDHAP por algo semelhante 

àquilo que fez com que Agnelo Alves fosse o escolhido em relação a outros do grupo 

aluizista: a sua inserção em uma organização familiar. José Dias era filho de um líder 

político do município de Umarizal, era amigo íntimo da família Alves Aluízio Alves
388

 

e, posteriormente, tornou-se deputado estadual. Construir a Cidade da Esperança se 

tornou uma propriedade política e familiar. 
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 Em termos conceituais, portanto, podemos aproximar o grupo aluizista daquilo 

que o historiador Renato Peixoto chamou de organizações familiares
389

. Essas eram 

constituídas tanto pelos membros biológicos quanto pelos agregados, que poderiam ser 

incorporados por casamento ou por simples afinidade política. Elas traçavam diversas 

estratégias de perpetuação no aparelho de Estado, as quais envolviam uma política de 

matrimônios bem como o uso do poder público para, através da constituição de certas 

obras, narrativas espaciais e usos de cargos públicos, obterem legitimidade. Isso se 

tornou bastante forte especialmente a partir da proclamação da República e a construção 

da Cidade da Esperança foi um momento de reatualização desse longo processo. José 

Dias, aliás, casar-se-ia posteriormente com a irmã de Aluízio Alves. 

 Podemos também, procurando enriquecê-lo conceitualmente, aproximar o grupo 

aluizista da noção de competência
390

 expressa pela professora Canêdo. Essa propriedade 

necessitava ser formada e comprovada na cotidianidade e envolvia um contato direto 

com a população. Da mesma maneira, a competência era fundamental para que o 

indivíduo ascendesse na hierarquia política, o que aconteceu com Agnelo Alves ao sair 

de seu posto de presidente da Fundação de Habitação Popular para o de candidato a 

chefe do Executivo municipal. 

 O simples fato de pertencer a uma organização familiar, portanto, era 

insuficiente para que um indivíduo conseguisse alcançar os mais altos postos 

hierárquicos dos órgãos estatais. Era necessário também atrelar o nome da família a 

atividades bem desempenhadas, o que, no período que analisamos, correspondia a 

construir com eficiência obras de infraestrutura voltadas para o progresso, para a 

industrialização, geração de empregos, dentre outros elementos a depender do espectro 

político. O presidente da FUNDHAP direcionou seus esforços nesse sentido e dados 

como a sua viagem para o Rio de Janeiro para a sua capacitação e de sua equipe bem 

como os estágios de alguns deles na CEPAL ganham significados no seio dessas 

questões. Esse seria o fator de produção de capital político relativo a um sobrenome, 

para além das questões partidárias e individuais. 

 Agnelo Alves, portanto, fez parte desse processo histórico e esteve envolvido 

nos caminhos da ascensão de uma nova organização familiar no campo político norte-
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rio-grandense: os Alves. Para que isso fosse possível, uma questão urbana relativa à 

produção de moradias foi utilizada politicamente para a formação de um nome que 

estivesse próximo às camadas populares. Isso foi possível porque, no período, a capital 

passava por um crescimento demográfico que não foi acompanhado pela produção de 

moradias pela indústria da construção civil e, como acontecia desde o Estado Novo
391

, 

houve uma intervenção estatal no ramo.  

Da mesma forma, assim como outras famílias do início do século XX haviam 

exercido o poder sobre determinado território, Agnelo também o fez e, no seu caso, o 

espaço inicial foi a Cidade da Esperança. Através de sua frequente presença nessa 

localidade, de sua intrínseca relação com a instituição que a construiu, da condução de 

visitantes por entre aquelas casas, de sua convocação pela mídia para prestar 

explicações sobre o que aquilo seria, enfim, por meio de diversas práticas e símbolos foi 

formulada uma relação entre homem e espaço. Essa, por sua vez, seria crucial para a sua 

escolha como candidato a prefeito de Natal pela Cruzada da Esperança. 
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Conclusão 

 Durante a escrita da dissertação buscamos analisar inicialmente o 

reconhecimento da existência de uma crise habitacional na Natal nos anos 1960. Por 

isso, examinamos no primeiro capítulo algumas falas do hebdomadário católico A 

Ordem que revelavam problemas sobre a qualidade das moradias de significativa 

parcela da população. Esses discursos salientavam também algumas adversidades no 

provimento de serviços básicos, tais como o abastecimento de água e de energia 

elétrica.  

 A solução oficial para essa questão foi a edificação da Cidade da Esperança, que 

foi representada pelo governo Aluízio Alves como uma resposta ofertada pelo seu grupo 

político, com destaque para a figura de seu irmão, o jornalista Agnelo Alves, que se 

tornou o presidente da fundação responsável por essa obra. Essa apropriação permitiu 

uma variedade de usos políticos desse conjunto habitacional, como a aproximação com 

os trabalhadores sindicalizados, uma tentativa de acomodação ao novo regime político 

instaurado no país, a formulação identitária do grupo aluizista e a candidatura de Agnelo 

para a prefeitura de Natal. 

 A Cidade da Esperança, portanto, foi utilizada politicamente e, para isso, ela foi 

construída como um espaço que sintetizava a maneira como esse grupo se representava. 

No caso, ele buscava se vincular à luta contra o analfabetismo, à melhoria dos serviços 

de abastecimento de energia elétrica e de água e ao provimento de moradias. Isso era 

frequentemente associado ao progresso, tema que era debatido no período em todo o 

Brasil e que é historiograficamente denominado de desenvolvimentismo. Por isso, os 

tempos existentes na localidade em questão eram os mais céleres possíveis, 

configurando um ponto de contradição em relação a outro espaço da cidade em que 

obras relativas à edificação de moradias também eram realizadas: o Morro de Mãe 

Luíza.  

 Com a construção desse espaço oficial, surgiu um novo nome na vida política de 

Natal, que foi Agnelo Alves. Ele geriu a construção do conjunto habitacional e serviu de 

intermediário entre esse e a população. O presidente da FUNDHAP, então, passou a ter 

a sua imagem conectada à Cidade da Esperança, conformando assim uma relação entre 

poder e espaço. Essa vinculação foi essencial para a sua escolha como o candidato a 
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prefeito pela Cruzada da Esperança, somando-se a isso o fato dele fazer parte de uma 

organização familiar que estava em processo de ascensão, no caso, a família Alves. 

 Esses enlaces estudados durante o texto permitem uma reflexão historiográfica 

acerca da produção de conhecimento sobre a capital do Rio Grande do Norte. Em 

diversas áreas do conhecimento as construções de conjuntos habitacionais nessa urbe 

têm sido matéria de poucas investigações e questionamentos, ainda que, conforme 

revelamos, essa tenha sido uma importante maneira de produção de legitimidade para 

certo grupo político. A escassez de trabalhos inibe uma compreensão mais ampla das 

implicações dessas construções para a urbe natalense e mesmo para a sua vida política. 

Além disso, dentre as produções que contemplam as edificações de moradias na capital, 

não é incomum que sejam elencados aspectos arquitetônicos desvinculados de 

interesses sociais e políticos, ou seja, acerca de disputas ocorridas entre grupos que se 

digladiam na cidade ou por ela. 

Edificar esse tipo de obra em Natal se tornou bastante comum após os anos 1960 

devido à política habitacional implantada nacionalmente pela ditadura civil-militar 

através do Banco Nacional de Habitação. Isso significa que é possível que algumas 

práticas iniciadas pelo grupo aluizista tenha se aprofundado durante o período de 

fechamento político como uma maneira de alcançar legitimidade popular para governos 

que não eram escolhidos em eleições. O sonho da casa própria, bastante adequado a 

uma capital em constante crescimento, pode ter sido utilizado em períodos posteriores e 

ter permitido que novos indivíduos pudessem se valer disso, tendo em vista que tanto 

Aluízio quanto Agnelo Alves foram cassados pouco depois do Ato Institucional número 

5.  

Essa possibilidade parece plausível porque, dentre outros, sabemos que o 

governador Cortez Pereira, que foi alçado a esse posto sem a realização de eleições, 

continuou a erguer casas populares na Cidade da Esperança na década de 1970 e a sua 

administração foi a responsável pela transformação da FUNDHAP em COHAB
392

. 

Chama atenção, no entanto, o fato dele estar ligado àquilo que alcunhamos de grupo 

dinartista desde o período que investigamos em nosso trabalho. Igualmente, ele ordenou 

o retorno das atividades do periódico oficial desativado durante a gestão de Aluízio, o 
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jornal A República. É possível, portanto, que a prática que entrelaçava atendimento a 

uma demanda social, uso do provimento de moradias para a legitimação de um governo 

e utilização das mídias para divulgação de realizações nessa área tenham prosseguido, 

embora de maneiras específicas. 

Esses processos estão encaixados naquilo que a historiografia indica como um 

período em que as habitações deixam de ser simplesmente uma mercadoria e passam a 

ser vistas como empreendimentos sociais
393

. A cidade de Natal, portanto, esteve 

encaixada nesse processo em que o Estado passou a erguer residências para os seus 

cidadãos, fenômeno que se tornou mais forte em nível nacional a partir da Segunda 

Guerra Mundial e que, na urbe potiguar, tornou-se mais forte a partir dos anos 1960. 

Essa especificidade, de acordo com nosso trabalho, esteve aliada a uma série de jogos 

políticos, revelando que demandas reais oriundas da população podem ter suas soluções 

reivindicadas por certos indivíduos e grupos políticos.  

Nesse mesmo sentido, esse provimento de um bem material articulado a cidades 

em constante crescimento demográfico poderia estar fortemente aliado a um sonho dos 

cidadãos em possuir um lar com um mínimo de habitabilidade. Essa seria uma maneira 

bastante objetiva de transfiguração das casas em bens culturais, capazes de oferecer ao 

provedor certa legitimidade política. Não gratuitamente, foi durante o período ditatorial 

pós-1964 que o número de conjuntos habitacionais saltou em todo o Brasil
394

. Há nisso 

uma historicidade social, urbana e política que caberia investigar, especialmente em 

relação a Natal, para onde a historiografia pouco tem se voltado quando se trata dessa 

realidade.  
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