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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as relações dialógicas ocorridas entre as comunidades locais 
dos bairros das Rocas e Quintas e os acampamentos escolares da Campanha “De 
pé no chão também se aprende a ler”, em Natal, Rio Grande do Norte. Seu recorte 
temporal vai de 1960, com o início da campanha eleitoral que elegeria Djalma 
Maranhão enquanto prefeito de Natal, e se encerra em 1964, com o golpe militar 
consolidado em abril daquele ano. A Campanha “De pé no chão também se aprende 
a ler” foi uma iniciativa da Prefeitura do Natal, visando à erradicação do 
analfabetismo na capital potiguar. Tal proposta teve oito fases, iniciando com 
escolinhas isoladas e sendo ampliada com a construção de acampamentos 
escolares cobertos de palha de coqueiro. Também foram acrescidos à Campanha, a 
formação de professores, as bibliotecas volantes e fixas, além de diversas ações 
que visavam à promoção da cultura popular. Para a realização desta pesquisa, 
fizemos uso do cruzamento de fontes, proposta organizada por Paul Thompson 
(2002), que consiste em cruzar informações presentes em narrativas orais com 
outras fontes, tanto orais quanto escritas, iconográficas, midiáticas, dentre outras. 
Nossas principais fontes foram as narrativas orais, coletadas por nós e por outros 
pesquisadores, ou núcleos de pesquisa. Além destas, utilizamos documentos 
publicados em livros de Moacyr de Góes, secretário de educação de Natal durante a 
Campanha, notícias de jornais que circulavam pela capital à época, fotografias da 
Campanha, pinturas, quadros e tabelas publicados por outros autores e informações 
estatísticas, transformadas por nós em representações gráficas. Para nos auxiliar a 
pensar a História da Educação do Rio Grande do Norte, a História Oral e o uso das 
memórias enquanto fontes históricas, foram indispensáveis autores como: Jacques 
Le Goff (2013); Jim Sharpe (2011); Paul Ricoeur (2007); Alessandro Portelli (2016); 
Edward Palmer Thompson (2012, 1998); José Sebe Bom Meihy (2017, 2005); Walter 
Benjamin (1996); Paulo Freire (2013, 2006); dentre outros. Ao concluir este trabalho 
percebemos que o êxito da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” 
esteve ligado diretamente à busca pela construção de relações dialógicas com a 
comunidade, promovidas através de iniciativas como a valorização da cultura 
popular, o trabalho das professoras leigas dos próprios bairros e a construção de 
práticas educativas que consideravam a realidade dos locais em que foram erguidos 
os acampamentos e demais organizações escolares da Campanha. 
 
Palavras-chave: Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. Relações 
dialógicas. História da Educação. História Oral. Memórias.  
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo examina las relaciones dialógicas ocurridas entre las comunidades 
locales de los barrios Rocas y Quintas y los campamentos escolares de la Campaña 
“De pé no chão também se aprende”, en Natal, Rio Grande do Norte. Su recorte en 
el tiempo va desde 1960, con el comiezo de la campaña electoral que elegiría 
Djalma Maranhão alcade de Natal y he concluido en 1964, con el golpe militar 
consolidado en abril de aquél año. La Campaña “De pé no chão também se aprende 
a ler” fue una iniciativa del ayuntamiento de Natal, mirando la erradicación del 
analfabetismo en la capital de Rio Grande do Norte. Esa proposición tuvo ocho 
fases, empezando con pequeñas escuelas aisladas y ampliándose con la 
construcción de campamentos escolares cubiertos de paja de cocotero. También 
fueron acrecidas a la Campaña, la formación de profesores, las bibliotecas 
itinerantes y fijas, además de muchas acciones que pretendían la promoción de la 
cultura popular. Para la realización de esa investigación hemos hecho uso del cruce 
de fuentes, propuesta organizada por Paul Thompson (2002), consistiendo en cruzar 
informaciones presentes en las narraciones orales con otras fuentes, tanto orales 
como escritas, iconográficas, mediáticas, entre otras. Nuestras principales fuentes 
fueron las narrativas orales, colectadas por nosotros y por otros encuestadores o 
núcleos de encuesta. Además de esas, utilizamos documentaciones publicadas en 
libros de Moacyr de Góes, secretario de educación de Natal, a lo largo de la 
campaña, noticias en periódicos de circulación en la capital por esa época, 
fotografias de la Campaña, pinturas, cuadros y tablas publicadas por otros autores y 
informaciones estadísticas, cambiadas por nosotros en representaciones gráficas. 
Para ayudarnos a piensar la Historia de la Educación do Rio Grande do Norte, la 
Historia Oral y el uso de los recuerdos cómo fuentes historicas, fueron 
indispensables autores cómo: Jacques Le Goff (2013); Jim Shape (2011); Paul 
Ricoeur (2007); Alessandro Portelli (2016); Edward Palmer Thompson (2012, 1998); 
José Sebe Bom Meihy (2017, 2005); Walter Benjamin (1996); Paulo Freire (2013, 
2006), entre otros. A la conclusión de este trabajo percibimos que el éxito de la 
Campaña “De pé no chão também se aprende a ler” estuve directamente conctado a 
la búsqueda por la cronstrucción de relaciones dialógicas con la comunidad, 
promovidas por iniciativas cómo la valorización de la cultura popular, el trabajo de las 
profesoras laicas de los propios barrios y la construcción de prácticas educativas 
que consideraban la realidad de los lugares dónde estaban los campamentos y otras 
organizaciones de la Campaña. 
 
Palabras clave: Campaña “De pé no chão também se aprende a ler”. Relaciones 
dialógicas. Historia de la educación. Historia oral. Recuerdos. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the dialogical relations that took place between the local 
communities of the neighborhoods of Rocas and Quintas and the school camps of 
the Campaign "De pé no chão também se aprende a ler" in Natal, Rio Grande do 
Norte. Its temporal cut goes of 1960, with the beginning of the electoral campaign 
that would elect Djalma Maranhão as mayor of Natal, and ends in 1964, with the 
consolidated military coup in April of that year. The campaign " De pé no chão 
também se aprende a ler " was an initiative of the Municipality of Natal aiming at 
eradicating illiteracy in the capital of Potiguar. This proposal had eight phases, 
starting with isolated schools and being expanded with the construction of school 
camps covered with coconut straw. Also included in the campaign were teacher 
training, flying and fixed libraries, as well as various actions aimed at promoting 
popular culture. In order to carry out this paper, we made use of the cross-sourcing, a 
proposal organized by Paul Thompson (2002), which consists of crossing information 
present in oral narratives with other sources, both oral, written, iconographic, media, 
among others. Our main sources were the oral narratives, collected by us and by 
other researchers, or nuclei of research. In addition to these, we used documents 
published in books by Moacyr de Góes, secretary of education for Natal during the 
Campaign, newspaper reports circulating in the capital at the time, photographs of 
the Campaign, paintings, tables and tables published by other authors and statistical 
information, transformed by us in graphic representations. In order to help us think 
about the History of Education in Rio Grande do Norte, Oral History and the use of 
memories as historical sources, authors such as Jacques Le Goff (2013), Jim Sharpe 
(2011), Paul Ricoeur (2007) , Alessandro Portelli (2016), Edward Palmer Thompson 
(2012, 1998), José Sebe Bom Meihy (2017, 2005), Walter Benjamin (1996), Paulo 
Freire (2013, 2006), among others. In concluding this paper, we realized that the 
success of the “De pé no chão também se aprende a ler” campaign was linked 
directly to the search for the construction of dialogical relations with the community, 
promoted through initiatives such as the appreciation of popular culture, the work of 
lay teachers of the neighborhoods themselves and the construction of educational 
practices that were conducive to the reality of the places where the camps and other 
school organizations of the Campaign were erected. 

 
Key-words: Campaign “De pé no chão também se aprende a ler”. Dialogical 
relations. History of Education. Oral History. Memories. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho é analisar as relações dialógicas que ocorriam 

entre os acampamentos da Campanha “De Pé no chão também se aprende a ler” e 

a comunidade local dos bairros das Rocas e das Quintas, em Natal/RN. Os 

acampamentos escolares foram a marca da Campanha de combate ao 

analfabetismo organizada pela Prefeitura de Natal entre os anos de 1961 e 1964, 

embora não tenham sido a única atividade desse movimento educacional. 

A fim de melhor analisar os acampamentos da Campanha, buscamos, de 

modo específico: relacioná-la ao contexto político, social e cultural dos anos 1960; 

reconstruir a trajetória dos acampamentos nos bairros das Rocas e das Quintas; 

refletir de que modo a população participava do cotidiano escolar nesses espaços, 

não somente em sala de aula, mas também, e sobretudo, nas atividades recreativas; 

além de compreender como a participação da comunidade na Campanha foi 

decisiva para seu sucesso, apesar do término da iniciativa em 1964, em virtude do 

Golpe Militar.   

Em um curto intervalo de tempo foi possível organizar a rede de ensino 

municipal através de escolinhas e acampamentos escolares feitos de palha de 

coqueiro, seguindo o modelo das casas de pescadores que habitavam o bairro das 

Rocas, onde teve início a Campanha. Apesar de seu começo datar de 1961, 

recuamos o recorte temporal desta pesquisa ao ano de 1960, uma vez que a 

compreensão da campanha eleitoral daquele ano é de fundamental importância para 

analisarmos as relações de poder desenvolvidas no Estado, além de nos auxiliar a 

perceber os rumos que a Campanha “De pé no chão” tomou nos anos seguintes. 

Entender a política de alianças e seus rompimentos durante a primeira metade dos 

anos 1960 é crucial para que slogans como “Escola brasileira com dinheiro 

brasileiro” se tornem mais claros em sua oposição à Aliança para o Progresso, por 

exemplo. 

“De pé no chão também se aprende a ler” foi uma proposta de educação 

popular surgida no bojo das transformações ocorridas na primeira metade dos anos 

1960. Essa década se desenrolou em meio a um mundo bipolarizado entre os 

Estados Unidos da América e a União Soviética. Na América Latina, os anos 1960 

nasceram no pós-Revolução Cubana e a sociedade brasileira conviveu com uma 
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intensa política de combate à dita ameaça comunista, propagada pela imprensa e 

por instituições do próprio Estado. 

Para Montenegro (2017, p. 155), foi criada naquele momento uma atmosfera 

de medo, pois, segundo ele:  

 
 
No período que antecedeu o golpe civil-militar de 1964, a repetição de 
discursos que tematizavam a insegurança, o desgoverno, a ausência de 
autoridade produzia efeitos de verdade e, por extensão, influía de maneira 
muito própria no comportamento de amplos segmentos da população. O 
sentimento de insegurança e medo passou a ser associado ao cotidiano de 
vida das pessoas. 

 
 

Mas, em paralelo a esse cenário de medo, também cresciam os movimentos 

sociais de diversas origens, tanto no campo quanto na cidade, ligados à esquerda e 

ao Partido Comunista; vinculados a setores da Igreja Católica; organizados pelo 

sindicalismo; ou ainda vinculados às Ligas Camponesas; ou a movimentos 

estudantis. O início dos anos 1960 estava imerso em um universo de disputas 

políticas e sociais, eram projetos de sociedade que se organizavam e buscavam 

espaço na cena política nacional. Em meio a esse ambiente de luta por reformas de 

base e pela consolidação da democracia, várias iniciativas de educação popular 

surgiram e, dentre elas, marcada pelo ideal do nacional-desenvolvimentismo, a 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, que, conforme afirma Paiva 

(2015, p. 267): “Criada pela prefeitura de Natal em 1961, a Campanha “De Pé no 

Chão também se aprende a ler” resultou da própria evolução da rede escolar 

municipal.” 

Compreender como chegamos à discussão dessa Campanha e das relações 

dialógicas estabelecidas com as comunidades onde os acampamentos surgiram, só 

se torna possível quando narramos um pouco de nossa própria trajetória. Isso 

porque, quem somos, como sentimos e percebemos o mundo à nossa volta interfere 

de modo direto sobre a forma como tecemos os fios da História, como escolhemos 

nossos objetos de estudo e, mais que isso, como interpretamos e registramos os 

fatos históricos. Daí porque a relevância de explicarmos um pouco desse caminhar. 

Mesmo antes de iniciar a licenciatura em História (ainda durante o Ensino 

Médio no CEFET-RN)1, tentávamos pesquisar sobre a vida de pessoas perseguidas 

                                                           
1 Instituição que, em nossa visão, possui reconhecida tradição crítica. 
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por regimes de exceção. Inicialmente, não havia clareza sobre qual recorte nos 

debruçaríamos em uma pesquisa acadêmica, poderia ser o Estado Novo ou a 

Ditadura Militar. A única certeza era a de que tentaríamos analisar sujeitos que 

comumente não estavam presentes na “História dos livros didáticos”. Nos inquietava 

saber mais sobre a História do Rio Grande do Norte e das pessoas que por aqui 

tinham sido alvo de governos autoritários. Além disso, hoje percebemos que outra 

motivação era entender como atitudes conservadoras e autoritárias ainda persistiam 

em pleno Estado democrático de direito. A nós, tais práticas pareciam resquícios de 

um passado próximo e a sensação era de que aquilo precisava ser melhor e mais 

cuidadosamente estudado. 

Ao ingressar na universidade, buscávamos uma oportunidade para 

pesquisar os ditos regimes autoritários. Cada vez mais fomos lendo e descobrindo 

que o Rio Grande do Norte sofrera de forma direta as perseguições e punições da 

Ditadura Militar, já desde os primeiros dias do mês de abril de 1964. Tal percepção 

nos instigou ainda mais na busca por compreender esses acontecimentos a partir da 

visão dos que tinham sido presos e perseguidos.  

Certo dia, ainda durante o segundo semestre da faculdade, a professora 

Maria da Conceição Fraga adentrou nossa sala de aula convidando todos a 

participar de uma mesa-redonda com ex-presos políticos, anistiados e demais 

pessoas envolvidas diretamente com o processo de anistia no Rio Grande do Norte. 

De forma impetuosa, agindo intuitivamente, sentimos a necessidade de registrar de 

alguma forma aquele momento, que parecia ser algo ímpar e de suma relevância 

para os estudos históricos. Quando a professora deixou a sala, fomos 

imediatamente ao seu encontro e expressamos a intenção de conhecer mais sobre o 

tema e o desejo de gravar o áudio daquele evento. Ficamos de tratar a questão com 

os entrevistados e combinamos de chegar cedo no dia marcado. 

Às 7h de uma manhã de sábado, estávamos diante da sala que acomodaria 

as discussões. Ali, sem saber, tivemos nossa primeira experiência com a fonte oral. 

Os entrevistados permitiram a gravação e nós pudemos ligar aquele pequeno 

aparelho de MP3, que, mal e ruidosamente, registrou aquele dia decisivo para nossa 

futura trajetória acadêmica. Diante daqueles senhores e senhora de cabelos 

grisalhos, nossa primeira sensação foi de encantamento, era como se a memória 

fosse pouco a pouco se materializando e se misturando aos fatos históricos, que 
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julgávamos conhecer, ora se aproximando, ora se distanciando e até contradizendo-

os. A partir de então, iniciamos um caminho nos trilhos da História Oral.  

No semestre seguinte, começamos um projeto de pesquisa sobre a anistia 

no RN e no Brasil, de forma voluntária e sob orientação da mesma professora. Cada 

vez mais, sentíamos a necessidade de buscar a fonte oral, mesmo sem ter 

experiência com seu manuseio e ainda com ressalvas sobre como utilizá-la. Os dois 

anos dedicados a tal proposta resultaram em alguns artigos, dois relatórios de 

pesquisa e, posteriormente, um projeto de mestrado. 

No mestrado, tivemos acesso a outras fontes, conhecemos mais de perto a 

clássica obra A voz do Passado, de Paul Thompson (2002), e nos aventuramos na 

coleta de novas, e mais longas e complexas, entrevistas, dessa vez com um pouco 

mais de segurança. Constantemente, recebíamos de nossos entrevistados recortes 

de jornais, cópias de textos e documentos, que eles generosamente nos concediam. 

Também nesse momento, pudemos conviver com os amargores de uma 

metodologia que permite que uma entrevista de 3h, e 52 páginas transcritas, se 

transforme em apenas 8 páginas liberadas para publicação, pois um dos 

entrevistados não se sentiu confortável com tudo o que havia falado durante nosso 

encontro. Aprendemos ali a postura ética que deve assumir todo historiador e, 

sobretudo, daquele que se dispõe a utilizar entrevistas que trazem memórias de 

pessoas vivas, que sentem medos e inseguranças, como todos os demais seres 

humanos, e que precisam ser respeitadas, mesmo após tão longo trabalho de 

transcrição. 

Além de tudo isso, identificamos em um daqueles documentos, o Relatório 

Veras2, a presença recorrente de referências sobre o caráter subversivo de uma 

campanha educacional ocorrida em Natal/RN e intitulada “De pé no chão também se 

aprende a ler”. Ao perceber tal recorrência, nutrimos grande curiosidade para 

entender o porquê de toda aquela perseguição aos membros da referida Campanha, 

mas, não sendo aquele nosso objeto, precisamos deixar uma análise mais detalhada 

para outra oportunidade. 

Anos depois, a Campanha retornou a nós. Ao pensar em desenvolver um 

projeto para um possível doutorado, buscamos ler e conhecer sobre o movimento 

educacional que ocupou tantas páginas daquele relatório de polícia militar. Após 

                                                           
2 Gentilmente cedido em cópia por um dos entrevistados, o senhor Mery Medeiros. 
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algumas leituras, as memórias da infância foram sendo ativadas, elas surgiam de 

forma aparentemente involuntária e fomos relembrando das pessoas do bairro em 

que vivíamos, especificamente nossa avó materna, que chamava a escola local de 

colégio “Dos pé no chão”. Buscamos mais referências sobre o assunto e 

descobrimos que, de fato, ali havia sido um dos primeiros acampamentos da 

campanha. Tal descoberta nos entusiasmou. Posteriormente, vimos que aquela 

referência também ocorria em outros locais, pois identificamos na tese da professora 

Doutora Maria Elizete G. Carvalho (2000) um relato de experiência similar no bairro 

de Ponta Negra, local que também havia recebido um galpão escolar da Campanha 

“De pé no chão”. 

Pouco a pouco, notávamos quais eram as visões e intenções do prefeito 

Djalma Maranhão e do secretário de educação Moacyr de Góes, além do olhar de 

outros líderes que organizaram as atividades daquela Campanha. No entanto, 

algumas questões ficavam em aberto, dentre as quais: “Por que a Campanha obteve 

tamanho êxito, passando de 2 mil a quase 20 mil3 matrículas em três anos? Por que 

a população local parecia recordar da Campanha (mais de cinquenta anos depois) 

com certa nostalgia? Que relações havia entre a comunidade local e os membros do 

acampamento? Quem eram seus professores e professoras? Como a cultura 

popular era abordada? De que forma era, ou não, valorizada?”. Todas essas 

questões nos levaram de volta à necessidade de retomar as memórias. Quanto mais 

pensávamos sobre o tema, mais certeza tínhamos de que era preciso ouvir a 

comunidade local em que os acampamentos foram instalados, os alunos, 

professoras, pessoas que viviam nas proximidades.  

Caminhando com a construção do projeto, percebemos que já havia uma 

considerável revisão bibliográfica sobre o tema e que havia também a limitação ao 

acesso a documentos originais da época da Campanha, devido a toda repressão 

sofrida em 1964. Diante de tais condições e buscando responder às questões postas 

acima, o uso da fonte oral se tornou indispensável à nossa atual pesquisa, não de 

forma complementar, mas, do contrário, sendo nosso principal recurso. Para além de 

preencher lacunas e obter informações relevantes, as memórias nos viabilizam 

                                                           
3 Não há uma estatística precisa quanto ao número de matrículas. Moacyr de Góes (secretário de 
educação no governo de Djalma Maranhão) afirmou em seu livro O golpe na educação, publicado, 
em parceria com Luiz Antônio Cunha, pela primeira vez em 1985, que seriam 17.000 discentes em 
1963. Já em entrevista concedida à Revista Educação em Questão, republicada em 2009, ele 
afirmava serem 40.000 discentes em 1964. O que sabemos, e é afirmado por vários membros da 
campanha, é que o número de matrículas cresceu significativamente. 
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alcançar a visão de parte da comunidade sobre aqueles acampamentos, meio 

século depois de sua extinção.  

Cremos não lidar com testemunhos (no sentido estrito do termo), mas com 

narrativas, permeadas por múltiplas temporalidades e construídas através do diálogo 

com o entrevistador, em consonância com a compreensão de Portelli (2016), que 

percebe na entrevista a possibilidade do diálogo e da construção da fonte oral, que 

vai além do mero acúmulo de informações. 

Sendo assim, a memória, a cultura escolar e as relações dialógicas, 

pautadas no diálogo e na autonomia dos sujeitos, foram categorias por nós 

utilizadas. Asssim escolhemos, a fim de melhor compreender os acampamentos 

escolares, seu cotidiano, as relações que ali eram estabelecidas e as formas 

narrativas a partir das quais os sujeitos rememoram aquela época, para desse modo 

alcançar os objetivos da pesquisa. 

Refletir sobre as narrativas que nos são apresentadas não pressupõe 

confundir a memória com a História, visto que:  

 
 
A primeira é conduzida pelas exigências existenciais das comunidades para 
as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial da 
construção de seu ser coletivo. A segunda se inscreve na ordem de um 
saber universalmente aceitável, “científico”, no sentido de Michel de Certeau 
(CHARTIER, 2017, p. 24). 

 
 

Não buscamos com isso estabelecer uma hierarquia entre ambas, mas 

atestar o teor diverso que as constitui. Enquanto uma pode ser involuntária e não 

ordenada cronologicamente, suscetível ao modo de rever o passado por parte de 

cada narrador, se alterando e transformando ao longo de sua vida; a outra, mesmo 

que utilizando a primeira enquanto fonte, atende a critérios, métodos que devem ser 

detalhados, e convive com o pressuposto da busca pela verdade, apesar de 

sabendo-la inalcançável em sua totalidade, ou de modo absoluto. 

Para nós, a História é percebida enquanto área do conhecimento científico, 

mesmo considerando seu caráter inexato, que tem por objeto não simplesmente o 

passado, mas as ações “dos homens no tempo” (BLOCH, 2001, p. 20). Partimos 

também do pressuposto de que os homens e mulheres não apenas sofrem as ações 

ou consequências dos processos históricos, pois neles também interferem, sendo 

autores de sua própria história, mas “[...] não a fazem sob circunstâncias de sua 
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escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado” (MARX, 1978, p. 4). 

Salientamos ainda o caráter seletivo da História e sua impossibilidade de 

reconstruir o passado em sua totalidade, cabendo a esta área do conhecimento 

“Organizar o passado em função do presente, assim se poderia definir a função 

social da história” (LE GOFF, 1994, p. 438). Isso porque, mesmo quando se busca 

reproduzir fielmente o passado, o que se faz é retomar apenas partes dele, que são 

modificadas pelo presente, em consonância com o que analisa Hobsbawn (1998, p. 

21) em sua obra Sobre História. 

Sendo assim, a parte do passado que retomamos neste trabalho versa sobre 

a educação, especificamente sobre a trajetória e os desdobramentos dela oriundos 

da primeira metade dos anos 1960. Portanto, nos cabe aqui ressaltar como 

pensamos o educar. No decorrer do texto fica claro que pensamos a educação 

enquanto intervenção, mudança, possibilidade de transformação. As ideias freirianas 

influenciam nosso pensar e agir em sala de aula e na escrita histórica. Percebemos 

sua relevância para compreender a educação enquanto ato político, visto que 

envolve relações de poder, tensões e contradições. Nas palavras de Freire (2013, p. 

98), a educação é abordada como 

 
 
[...] uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 
conhecimento dos conteúdos, bem ou mal ensinados e/ou aprendidos 
implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto seu 
desmascaramento. Dialética e contraditória, não ser a educação só uma ou 
só a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas 
desmascaradora da ideologia dominante. 

 
 

Nesse sentido, e considerando as disputas que cercam o ato de educar, não 

nos cabe a busca por uma pretensa imparcialidade, ou neutralidade, nem enquanto 

historiadora, tampouco enquanto professora, tendo em vista que “[...] minha prática 

exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura” (FREIRE, 

2013, p. 101). Isso não significa agir fora dos princípios éticos, ou manipular fatos, 

mas deixar evidente ao leitor nossa aproximação aos princípios da educação 

libertadora, que age sobre o social e não apenas o reproduz. 

Dentro dessa perspectiva educacional, também lidamos com o conceito de 

educação popular presente nas obras freirianas e que nos auxilia a melhor entender 

as relações ocorridas no interior da Campanha “De pé no chão também se aprende 
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a ler”. Para nós, a educação popular, sem negar a erudição, mas também 

considerando o saber difundido nas “classes subalternas”, viabiliza a emancipação 

das camadas sociais menos favorecidas. Para nós, em consonância com Freire 

(2013), a Educação Popular é aquela capaz de romper com uma visão bancária, que 

desconsidera o sujeito e nega sua autoria, sua liberdade. Se ela ocorre a partir de 

ações informais, não se restringe a estas e deve compor o próprio espaço escolar. 

Nesse sentido, consideramos as práticas escolares dos acampamentos da 

campanha “De pé no chão também se aprende a ler” como características de uma 

Educação Popular, pois buscou construir uma escola não somente para o povo, mas 

com a participação ativa deste. Tais pressupostos também ficam explícitos no livro 

de leitura utilizado na campanha e analisado por Pablo Spinelli (2010) em sua 

dissertação de mestrado. É certo que, conforme veremos no decorrer do texto, nem 

sempre aquela escola rompeu completamente com a proposta tradicional, ou com 

atitudes notadamente verticais. No entanto, cabe ressaltar que o fazer democrático é 

aprendido e não magicamente alcançado em qualquer iniciativa educacional. Ele 

pressupõe disposição para o diálogo e busca pela autonomia, conceitos caros à 

obra de Freire. 

Diálogo e autonomia surgem aqui para que possamos melhor compreender 

as relações dialógicas. Estas são constituídas por práticas pautadas na 

horizontalidade e no diálogo, na inclusão do outro, na abertura da escola à 

comunidade, na quebra dos impedimentos de acesso à escola, na valorização da 

cultura própria do local e no apoio popular. Para nós, as relações dialógicas são 

caracterizadas pelo agir com, e não somente pelo agir para. São efetivadas ao se 

incorporar a população humilde e historicamente silenciada aos processos de 

decisão e ao cotidiano escolar. 

Uma escola pautada pelo diálogo não poderia nutrir posturas arrogantes ou 

excludentes, pois 

 
 
A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 
humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 
seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de 
sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda 
muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste 
lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há 
homens que, em comunhão, buscam saber mais (FREIRE, 2013, p. 112). 
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Essa dialogicidade não visa à homogeneização, do contrário, possibilita 

perceber que as pessoas “[...] aprendem e crescem na diferença” (FREIRE, 2006, p. 

60). Isso não significa dizer que a escola deva anular qualquer hierarquia, ou negar 

a autoridade. Para Freire (2006, p. 105), é preciso que não confundamos autoridade 

com autoritarismo e, para tanto, ele afirma que “A liberdade sem limite é tão negada 

quanto a liberdade asfixiada ou castrada”. 

Nesse sentido, uma escola pautada em relações mais horizontais, 

inclusivas, e por isso mesmo dialógicas, deve prezar pela autonomia dos sujeitos e 

“[...] estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade” (FREIRE, 

2006, P. 59). Daí, percebermos em mais de um momento a tentativa dos 

organizadores da Campanha de impedir castigos físicos, repreender a suspensão da 

merenda e estimular práticas recreativas e manifestações artísticas no cotidiano 

escolar, além de estimular a circulação de livros e seus empréstimos, não somente 

aos alunos, mas à comunidade. 

Para analisarmos tais relações dialógicas no contexto dos acampamentos, 

cabe refletir acerca do conceito, tão caro à campanha, de cultura popular. Para 

tanto, consideramo-la em seu caráter relacionado à manutenção das tradições e 

costumes, mas sem negar as contradições sociais, nem isolá-la do contexto histórico 

em que está inserida. Nesse sentido, a cultura popular (considerada por nós no 

plural), “[...] é rebelde, mas o é em defesa dos costumes” (THOMPSON, 1998, p. 

19). A cultura popular não deve ser vista de modo ingênuo, longe de qualquer 

influência, como se fosse um espaço sem qualquer relação com o erudito. 

Contrariamente, a intitulamos popular por resistir entre as camadas populares, sem 

necessidade do registro escrito, mantidas pela tradição oral. Ao considerarmos o seu 

caráter plural, o fazemos por compreender que não é unânime, que há diferença 

entre os modos de fazer masculino e feminino, urbano e rural, dentre tantos outros, 

conforme nos orienta Burke (2008). 

Nos auxiliam ainda a pensar a cultura popular, autores como Mikhail Bakhitin 

e Carlo Ginzburg. Este último, a partir das primeiras impressões lançadas por 

Bakhtin (2010), em sua obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, 

constrói o conceito de circularidade cultural e nos chama atenção para a penetração 

de uma cultura em outra. Além de nos alertar para o cuidado em não tornar a 

discussão acerca da cultura algo binário, Ginzburg (2006) nos permite perceber 
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como é possível ver o popular através do erudito, ou também o contrário, notando o 

quanto um moleiro do século XVI poderia ser influenciado pelas ideias que 

circulavam na literatura, naquele momento considerada erudita. 

Essa dinamicidade da cultura pode ser percebida em discursos dos 

organizadores da Campanha, que, ao mesmo tempo em que afirmam valorizar a 

cultura popular, enfatizam ser urgente a necessidade do povo “[...] atingir 

determinado índice de cultura [...]” (MARANHÃO apud GÓES, 2000, p. 87), o que 

deveria ocorrer através do domínio da leitura e da escrita, práticas associadas a um 

mundo de erudição. Para Djalma Maranhão, “A alfabetização, constituindo o núcleo 

de toda uma obra de cultura popular, deve ter como objetivo máximo integrar o 

educando na sua comunidade, dando-lhe para isso, a oportunidade de sentir e viver 

a cultura de seu povo” (Ibidem). 

E como seria possível alcançar a alfabetização e valorizar a cultura própria 

daquele meio? Que práticas foram utilizadas, ou não? A busca por responder a 

questionamentos como estes nos levou à necessidade de pensarmos a cultura 

escolar própria dos acampamentos da Campanha. Cultura escolar entendida em sua 

relação direta com o contexto histórico em que surge, seguindo algumas das 

impressões de Julia (2001, p. 9), ao afirmar que  

 
 
A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 
que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 
desses comportamentos. 

 
 

Normas, práticas, hábitos que vão sendo construídos no cotidiano escolar, e 

compõem a cultura escolar, foram objeto de análise e permeiam toda esta obra. 

Todavia, os compreendemos enquanto próprios daqueles acampamentos e sendo 

resultado das ideias propostas pelos organizadores, mas também dos costumes das 

professoras e dos alunos e alunas. Por isso, mesmo orientando o trabalho a partir de 

temas, por exemplo, que diziam respeito à comunidade, iremos perceber na fala das 

professoras a permanência de ações próprias da escola tradicional e a existência de 

coordenadoras que, por vezes, encaminhavam planos de aula já prontos. Ou seja, a 

cultura escolar não é inteiramente modificada pela tentativa de construção de uma 

escola popular. Do contrário, aspectos do novo e do antigo, do popular e do erudito, 

vão se misturando e compondo as características daquela escola.  
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Nesse sentido, concordamos com Faria Filho et al. (2004, p. 147), quando 

enfatizam o pensamento de Viñao Frago acerca do que faz parte da cultura escolar 

e dizem que a compõem “[...] diferentes manifestações das práticas instauradas no 

interior das escolas, transitando de alunos a professores, de normas a teorias. Na 

sua interpretação, englobava tudo o que acontecia no interior da escola”. 

Corroborando a ideia acima apresentada, Silva (2006, p. 206) afirma ainda a 

influência da sociedade sobre a instituição escolar e sua compreensão acerca da 

cultura ali produzida: 

 
 
Seja cultura escolar ou cultura da escola, esses conceitos acabam 
evidenciando praticamente a mesma coisa, isto é, a escola é uma instituição 
da sociedade, que possui suas próprias formas de ação e de razão, 
construídas no decorrer da sua história, tomando por base os confrontos e 
conflitos oriundos do choque entre as determinações externas a ela e as 
suas tradições, as quais se refletem na sua organização e gestão, nas suas 
práticas mais elementares e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e 
corredores, em todo e qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não. 

 
 

Cabe ressaltar que, embora algumas práticas comuns a outras escolas 

ainda sobrevivessem nos acampamentos, outras eram específicas daquela nova 

instituição, como, por exemplo: a ida sem calçados e sem fardamento, ou ainda a 

formação continuada das professoras, feita quinzenalmente (para os planejamentos) 

e a cada semestre. 

Para conseguirmos perceber como as pessoas que compunham a 

comunidade dos bairros das Rocas e das Quintas participavam do cotidiano dos 

acampamentos e se havia, ou não, relações dialógicas desenvolvidas a partir 

daqueles espaços, foi preciso recorrer às suas memórias. Buscamos aqueles que 

viviam o cotidiano da Campanha, os que estavam no chão dos acampamentos, e 

assim tivemos acesso a outros pontos de vista, seguindo uma perspectiva defendida 

por Thompson (2012), que nos propõe olhar para além das grandes personalidades 

históricas.  

Consideramos aqui tanto a dimensão coletiva quanto individual dessas 

memórias, partindo inicialmente das discussões de Maurice Halbwachs, por 

entender que nossas recordações, mesmo em se tratando de acontecimentos que 

somente nós vivemos, estão marcadas por traços da coletividade e, muitas vezes, 

são até mesmo lembrados e reorganizados por outras pessoas. Segundo Halbwachs 

(2003, p. 31), discutindo momentos de aparente solidão, 
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Outras pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais que 
isso, elas me ajudam a recordá-las e, para melhor me recordar, eu me volto 
para elas, por um instante adoto seu ponto de vista, entro em seu grupo, do 
qual continuo a fazer parte, pois experimento ainda sua influência e 
encontro em mim muitas ideias e maneiras de pensar a que não me teria 
elevado sozinho, pelas quais permaneço em contato com elas. 

 
 

Assim, recebemos influências diretas de modos de pensar, pressupostos 

filosóficos, escolas artísticas, propaganda midiática, dentre tantas outras, de modo 

que não nos encontramos em total isolamento, mesmo estando aparentemente 

sozinhos. Do mesmo modo, nossas memórias recebem toda essa carga do meio em 

que vivemos e são compartilhadas por outros que vivem a mesma época que nós. 

Apesar disso, a forma como lembramos dados acontecimentos, nossa trajetória de 

vida, traços de personalidade, dentre outros, marcam essa experiência de lembrar e 

esquecer e asseguram as marcas da individualidade também presentes em nossas 

memórias. Portanto, sendo coletivas não deixam de poder ser também individuais. 

Essas memórias coletivas e individuais são compostas por um duplo 

movimento: lembrar e esquecer. Mesmo que aparentemente antagônicos, esses 

dois lados estão presentes nas memórias que nos são narradas. A idade, o 

adoecimento, a noção de identidade modificada após longos anos que nos separam 

dos acontecimentos a que nos referimos, nossas crenças e valores modificados, ou 

mesmo o silenciamento, podem nos fazer esquecer fragmentos do ocorrido. Para 

além disso, também podemos, voluntariamente, selecionar o dito e o não dito. Tudo 

isso compõe a memória e faz com que ela não seja o retrato fiel e congelado do 

passado vivido, mesmo porque o vivido não existe mais, acabou no momento em 

que ocorreu, como afirma Benjamin (1996). No entanto, a memória sobre o vivido, 

esta, sim, não deixa de existir, se transforma a cada momento e, segundo o próprio 

Benjamin (1996, p. 478), “[...] O acontecimento rememorado é sem limites”. 

Retomando as discussões acerca da obra de Marcel Proust, Benjamin 

discute a noção de memória involuntária e nos leva a compreender que ela não tem 

forma previamente definida, vai se apresentando aos poucos, fora de uma 

sequência aparentemente lógica e muitas vezes sem que o próprio narrador se dê 

conta. Do contrário, teríamos memórias voluntárias, que são pensadas e articuladas 

de modo consciente por aquele que as narra. Neste trabalho, lidamos com ambas e 

buscamos entendê-las a partir do que nos fora explicitamente dito, mas também a 
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partir dos resquícios notados nas entrelinhas e mesmo nos silenciamentos das 

narrativas em questão. 

Os silenciamentos se apresentaram também, nem sempre de modo 

consciente, como resultado de memórias que passaram muitas décadas sendo 

caladas, vivendo apenas entre os mais próximos, impedidas de serem ditas em 

público. Tais memórias são apresentadas por Pollak (1989) enquanto subterrâneas, 

pois ressurgem após longo período de silêncio e podem conter lembranças 

traumáticas, nem sempre facilmente rememoradas, ou mesmo indizíveis. 

Nesta pesquisa, especificamente, não lidamos, aparentemente, com 

situações inenarráveis, consideradas assim por Gagnebin (2004, p. 87) por tratarem 

de traumas que impossibilitam a fala. No entanto, pudemos perceber a resistência 

ou o receio por parte de alguns narradores em falar sobre o destino da Campanha 

após o golpe de 1964, ou mesmo de se posicionar sobre a possível motivação do 

seu encerramento. Isso se deu não em virtude de prisões que tenham sofrido, mas 

sobretudo porque estiveram durante décadas inseridos em uma atmosfera de medo 

e repressão que marcou o país durante os anos da Ditadura Militar. 

Gagnebin (2004) destaca ainda a experiência narrativa enquanto uma 

construção em comunidade. A partir da narração, o sujeito pode se reafirmar, 

assegurar a si mesmo sua identidade. Em um ato político, ele narra, testemunha, 

relata, para saber quem é. Segundo Agamben (2014, p. 25), “Justificar a própria 

existência não é fácil [...]”, mas é isto que muitos sujeitos fazem, sobretudo após 

períodos de extrema violência e medo. Citando um trecho de Primo Levi, Agamben 

(idem, p. 34) demonstra o sentido de suas palavras sobre autoafirmação: 

 
 
De homens que conheceram essa destituição extrema não se pode esperar 
um depoimento no sentido jurídico do termo, e sim algo que fica entre o 
lamento, a blasfêmia, a expiação e o esforço de justificativa, de recuperação 
de si mesmos. 

 
 

E desse modo, voluntárias e involuntárias, coletivas e individuais, 

subterrâneas e silenciadas, as memórias vão sendo construídas e reconstruídas, 

como diria Benjamin (1996), de modo quase artesanal, e foi este artesanato que nos 

serviu de matéria-prima para a escrita desta tese. Nossos narradores são, ao 

mesmo tempo, sujeitos da História e artífices da matéria-prima a partir da qual ela é 

construída. Nós, como artesãos também, tivemos a oportunidade de aproximar tais 
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narrativas, distanciá-las, compará-las a outras fontes históricas e assim fiar e 

costurar o tecido da História que aqui apresentamos e que busca compor uma das 

páginas da História da Educação no Rio Grande do Norte.  

As entrevistas de História Oral que realizamos ocorreram nas residências 

dos narradores, que ficaram livres para a escolha do melhor local a serem 

concedidas. No total, realizamos seis entrevistas em audiovisual, coletadas nos 

bairros das Rocas e das Quintas, a partir de uma teia de contatos construída por 

meio de indicações de amigos e conhecidos nesses bairros. No primeiro capítulo 

narramos um pouco de como esse trabalho foi realizado e no seguinte os sujeitos 

são apresentados e caracterizados. Foram entrevistadas as seguintes pessoas: Sr. 

José Eduardo da Silveira (Sr. Dedé), D. Ivoneide Rósa (D. Neide), D. Nair de 

Almeida, D. Edilza de Medeiros da Silveira (Tia Neném), D. Luzimar Alves e Sr. 

Ferandes Towar (Sr. Towar). 

Cabe ressaltar que todos os entrevistados permitiram sua identificação, 

alguns dos quais, inclusive, enfatizaram que gostariam que o texto transcriado fosse 

publicado integralmente, conforme, de fato, o fizemos no segundo volume desta 

obra. Além da identificação concedida, nossos entrevistados assinaram carta de 

cessão, permitindo não somente a transcriação de suas narrativas, mas também o 

uso de áudio e imagem. Isto foi de suma importância para este trabalho e resultou 

na produção de um documentário e um teaser, em formato de curta-metragem e 

seguindo a perspectiva do cinema-direto (TORCHIA, 2012), com duração de 17 

minutos o primeiro e pouco mais de 2 minutos o segundo. 

Além das entrevistas por nós coletadas, lidamos com outras realizadas por 

pesquisadores acadêmicos, principalmente as de Maria Elizete G. Carvalho, e 

analisadas por José Willington Germano; produzidas pelo Núcleo de História e 

Memória da EJA (NUHMEJA – UFRN); publicadas em revistas acadêmicas e 

divulgadas na internet pelo Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte – 

Dhnet.  

Esses materiais foram analisados isoladamente e comparados com os 

dados obtidos a partir da ampla revisão bibliográfica sobre o tema, além do 

cruzamento (THOMPSON, 2002) com outras fontes documentais. Foram fontes 

consultadas: jornais, registros fotográficos, pintura, impressos de propaganda da 

Prefeitura do Natal, curta-metragem produzido pela própria Campanha, dados 
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estatísticos da Prefeitura de Natal publicados em obra de Moacyr de Góes e textos 

de Djalma Maranhão e do próprio Góes. 

A partir do cruzamento de informações e da análise dos ditos e não ditos, 

produzimos nossa escrita no campo da História da Educação, entendendo esta 

como: “[...] conjunto de fatos educativos do passado, se constitui como campo de 

reflexões, de estudos e pesquisas [...]” (STEPHANOU; BASTOS, 2011, p. 426). Para 

além do mero acúmulo de informações, datas e nomes, buscamos levantar 

questões, problematizar algumas certezas e abrir novas possibilidades de pensar a 

educação popular no início dos anos 1960, a partir da Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” e das relações estabelecidas com as comunidades das 

Rocas e das Quintas. 

Pensando nos objetivos a que nos propusemos, organizamos o texto em 

cinco capítulos, assim intitulados: Capítulo 1 – História Oral, memórias, narrativas e 

a escrita audiovisual: reflexões teórico-metodológicas; Capítulo 2 – A década de 

1960 e a expansão dos movimentos sociais; Capítulo 3 – A Campanha “De pé no 

chão também se aprende a ler”: dos comitês de bairro aos acampamentos 

escolares, o papel da memória e do silenciamento; Capítulo 4 – As manifestações 

artísticas da cultura popular, a influência do MCP de Recife e a construção das 

relações dialógicas com a comunidade local; e Capítulo 5 – As relações dialógicas, a 

continuidade das atividades da Campanha e a ruptura com o fim do regime 

democrático. 

O primeiro capítulo é inteiramente dedicado a pensar os caminhos da 

pesquisa. Nele, além de discutir as escolhas teóricas que fizemos, sobretudo 

voltadas ao uso das memórias através das narrativas orais, também indicamos um 

breve histórico da História Oral no Brasil e apontamos as etapas seguidas durante a 

pesquisa. Abordamos a escolha dos entrevistados, as correntes da História Oral 

utilizadas, a organização das entrevistas, os instrumentos de pesquisa usados, os 

procedimentos da análise dos dados e, por fim, a escrita audiovisual, que resultou 

em um documentário em curta-metragem. 

O segundo capítulo apresenta o cenário social, político, econômico e cultural 

do início dos anos 1960. Em seu corpo demonstramos como o cenário local e 

nacional dialogavam e se entrecruzavam. Foi ainda exposto o conjunto de alianças 

ocorridas durante a disputa eleitoral de 1960, no plano local, e como elas se 

desenrolaram nos anos seguintes. Há especial atenção à Prefeitura de Natal e ao 
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mandato de Djalma Maranhão, a partir do qual surgiu a iniciativa da Campanha “De 

pé no chão também se aprende a ler”. 

O terceiro capítulo discute as memórias ligadas à Campanha, como e por 

que foram silenciadas por muitas décadas e seu ressurgimento, que possibilitou a 

escrita deste trabalho, quando cruzadas a outras fontes. Nele também 

apresentamos a criação do primeiro acampamento e a continuidade da iniciativa no 

bairro das Quintas. Deste capítulo em diante, as memórias que nos foram narradas 

vão aparecendo em paralelo às fontes iconográficas e aos dados coletados em 

documentos da Prefeitura de Natal e em periódicos ou outras obras publicadas. 

Já o quarto capítulo, discute as ações voltadas à promoção da cultura 

popular e a importância que tiveram para o sucesso da Campanha. É apresentada 

uma problematização das concepções de cultura popular e das relações dialógicas. 

A partir das diversas fontes analisadas, problematizamos como as pessoas eram 

atraídas aos acampamentos, como se relacionavam e participavam de suas 

atividades e de que forma a recreação, as bibliotecas e as praças de cultura, a 

alimentação e a presença da Prefeitura nos acampamentos, possibilitram construir 

relações dialógicas com as comunidades das Rocas e das Quintas. 

O último capítulo retoma os elementos apresentados nos anteriores para 

demonstrar a intenção dos organizadores da Campanha de construir relações 

dialógicas com as comunidades, a percepção dos narradores de como eles 

participavam da Campanha e as limitações dessas atitudes e ações pautadas no 

diálogo. Ao invés de buscar homogeneizar, ou padronizar as ações promovidas pela 

Campanha, apontamos para o quanto ela se pautou na dialogicidade e o quanto isto 

ainda estava em processo, visto que ainda resistiam algumas ações verticais e de 

controle. O item que fecha o capítulo trata do encerramento da Campanha e das 

consequentes perseguições resultantes da instauração do Golpe Militar em 1964. 

Com esses cinco capítulos cruzamos memórias coletivas, voluntárias e 

involuntárias, subterrâneas e silenciadas, com outras tantas narrativas orais, ou 

mesmo com fontes impressas e iconográficas. E esperamos que a partir desta 

abordagem fiquem mais evidentes as formas como os acampamentos escolares da 

Campanha “De pé no chão” se relacionaram com as comunidades locais, 

construindo um sentimento de pertencimento e de identidade que resistiu a décadas 

de silenciamento.  
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Capítulo 1: História Oral, memórias, narrativas e a escrita audiovisual: 

reflexões teórico-metodológicas 

 

1.1. História Oral, memórias e narrativas: a construção de uma trajetória 

 

A prática de utilizar as falas, os relatos, para escrever a História, remonta à 

mais longínqua antiguidade. No entanto, apenas na contemporaneidade foi possível 

ter registros em áudio, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX, 

com o surgimento e a popularização dos gravadores.  

Naquele momento, segundo Joutard (2017), em capítulo do livro Usos e 

abusos da História Oral, os pesquisadores norte-americanos foram pioneiros e 

tiveram o primeiro laboratório de História Oral em uma universidade. Dedicado ao 

registro e arquivamento dos áudios, o The Oral History laboratory, entrevistava 

personalidades da política nacional, pessoas notáveis, a elite política norte-

americana.  

Logo em seguida, outros pesquisadores, na Europa, passaram a entrevistar 

envolvidos na II Guerra Mundial, sobretudo sobreviventes dos campos de 

concentração nazistas, e na década de 1960 a prática seria difundida por 

historiadores ingleses, mas sob uma perspectiva antagônica àquela norte-

americana. Seu principal expoente, Paul Thompson, passou a defender uma História 

Oral como transformação social, voltada ao registro das memórias de grupos 

excluídos e socialmente marginalizados, das pessoas comuns, dos que se viam 

impossibilitados de deixar registros escritos, mas que também participavam e 

interferiam na História. 

Nascia em meados do século XX a História Oral como proposta 

metodológica. Campo de muitas batalhas, sem consensos internos, alvo de 

disputas, até mesmo devido ao seu caráter interdisciplinar, e vista com desconfiança 

por muitos, que, até hoje, ainda duvidam do seu caráter científico, tendo em vista o 

grau de subjetividade em que a fonte está inserida. Apesar de tudo isso, a História 

Oral se expandiu tanto dentro do circuito acadêmico, como também em outras 

áreas, para reafirmação de comunidades, por grupos minoritários e pela própria 

grande mídia. Em algumas pesquisas a História Oral passou a atender demandas 

comunitárias e voltou-se aos trabalhos com grupos locais, a exemplo dos trabalhos 

desenvolvidos por Portelli (2016), com cancioneiros, operários e membros da 
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Resistência na Itália, e que muitas vezes foram desenvolvidos aproximando a 

Academia dos movimentos populares. 

No Brasil, o Centro de Pesquisa e Documentação (CPDOC)4 da Fundação 

Getúlio Vargas iniciaria seus trabalhos em 1975, sob forte influência da perspectiva 

norte-americana. Desde a década de 1970, o CPDOC vem atuando com o registro e 

a transcrição de entrevistas de personalidades, principalmente da elite política do 

nosso país, embora não esteja restrito a esta. Atualmente, o CPDOC realiza 

entrevistas com os mais distintos grupos sociais. O amplo acervo é disponibilizado 

para acesso de outros pesquisadores e funciona como importante banco de dados. 

Parte desse material está disponibilizado na íntegra em seu site, alguns nas versões 

audiovisuais e transcritas, outros somente nesta última. O acervo não disponível on-

line pode ser consultado presencialmente na sede do Centro.  

Todo o material de audiovisual do CPDOC é gravado em várias câmeras e 

por profissionais com formação em audiovisual. Os arquivos mais recentes, já 

gravados em suporte digital e alta resolução, são replicados, salvos e armazenados 

em mais de uma base de dados, a fim de não correrem o risco de serem perdidos. O 

CPDOC possui um Data Center5 com ampla capacidade de armazenamento e 

considerável nível de segurança. O armazenamento de suas entrevistas e a forma 

como são registrados seus metadados6 segue padrão internacional e conta com 

equipe especializada para a realização de tais procedimentos.  

Sobre os trabalhos desenvolvidos nessa instituição e o detalhamento de sua 

política de registro, armazenamento e divulgação de entrevistas, a pesquisadora 

Verena Alberti já apresentou diversos textos e também um Manual de História Oral 

(2017), seguido por diversos centros de pesquisa, que na última versão trouxe os 

parâmetros para as gravações em audiovisual. 

Nas décadas de 1980 e 1990, os trabalhos com História Oral foram se 

ampliando a ponto de ser fundada, em 1994, a Associação Nacional de História 

Oral, que passou a suscitar debates sobre as possibilidades, limitações e estratégias 

para se trabalhar com as entrevistas. Com isso, vieram também inúmeras 

publicações, como o clássico Manual de História Oral, de José Carlos Sebe Bon 

                                                           
4 Acessível através do seguinte endereço na web: https://cpdoc.fgv.br/ 
5 Funciona como local para armazenamento digital de dados de uma instituição. Visa garantir a 
segurança dos dados e sua preservação. 
6 São as informações textuais que permitem a identificação rápida de um arquivo em uma base de 
dados. 
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Meihy (2005), e da obra Usos e abusos da História Oral (2017), com uma relevante 

coletânea de textos sobre temas diversos ligados à produção acadêmica a partir das 

fontes orais. 

Apesar da amplitude de pesquisas utilizando História Oral, sua conceituação 

não é consensual. Para alguns, ela é uma técnica de coleta de entrevistas, para 

outros é a própria entrevista e seu arquivamento para uso posterior. Há ainda 

pesquisadores que a tomam enquanto proposta metodológica e outros que parecem 

tratá-la para além da metodologia, aparentemente como campo de produção 

historiográfica, o que nos parece viável e coerente.  

Para nós, a História Oral envolve “[...] um conjunto de procedimentos que se 

inicia com a elaboração de um projeto e que continua com o estabelecimento de um 

grupo de pessoas a serem entrevistadas” (MEIHY, 2017, p. 15), e é “[...] construída 

em torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria história e isso alarga 

seu campo de ação. [...] Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história 

de dentro da comunidade” (Idem).  

No entanto, pensamos a História Oral para além de um conjunto de 

procedimentos e técnicas, já que consideramos a fonte oral (entrevista) enquanto 

“[...] eixo de um outro tipo de trabalho histórico, no qual questões ligadas a memória, 

narrativa, subjetividades e diálogo moldam a própria agenda do historiador [...]” 

(PORTELLI, 2016, p. 9-10). A História Oral seria, pois, a “[...] arte da escuta” (Idem). 

Uma escuta atenta, cheia de significados, surgida da relação dialógica entre 

entrevistado e entrevistador e permeada pelas impressões desses indivíduos, mas 

que mesmo sendo individual traz consigo também um caráter coletivo. Daí porque, 

fazermos uso do conceito de Memória Coletiva, considerando que mesmo as ações 

individuais dialogam com a coletividade, já que estão nela inseridas e fazem uso de 

seus símbolos e valores, conforme problematiza Halbwachs (2017, p. 30). 

Compreendemos que o caráter subjetivo da fonte, longe de diminuí-la, torna-

a desafiadora e a insere no campo da pesquisa qualitativa, visto que, conforme 

destaca Delgado (2010, p.18), ela estaria situada “[...] no terreno da 

contrageneralização e contribui para relativizar conceitos e pressupostos que 

tendem a universalizar e a generalizar a experiência humana”. O trabalho com a 

memória pressupõe transformação e movimento e, por isso mesmo, a narrativa 

concedida por um sujeito hoje não será a mesma que ele construirá dez anos mais 

tarde. As experiências vividas, a ressignificação da identidade do sujeito, as 
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mudanças em suas escolhas políticas, ou de outra ordem, fazem com que ele 

reavalie seu passado e reorganize suas reminiscências. Desse modo, a narrativa 

oral está inscrita no tempo e recebe as marcas e influências da época em que foi 

elaborada e proferida. 

Utilizar a História Oral implica desenvolver a sensibilidade para perceber que 

nela estão presentes múltiplas temporalidades e uma relação de mão dupla, 

envolvendo os olhares de ambas as partes (entrevistado e entrevistador). Nas 

entrevistas, não temos um documento produzido no passado, mas a visão que o 

entrevistado tem no presente sobre o vivido em outra época, separada do hoje por 

várias fases de sua vida e motivada por perguntas de um pesquisador que, muito 

possivelmente, fala do seu presente e de suas próprias referências temporais. Isso 

dinamiza a construção da fonte e torna o pesquisador mais atento a todas essas 

nuances, ainda mais ressaltadas quando passamos ao cruzamento de fontes, 

conforme veremos mais adiante. 

Ao lidar com as memórias que nos são narradas, não construímos apenas 

uma História dos fatos históricos, mas também uma História da forma como esses 

fatos são rememorados por diferentes sujeitos, que trazem as suas características 

próprias, mas também as de sua classe social, da comunidade em que está inserido, 

dos grupos aos quais pertence. A História, sob esse prisma, transpõe o mero 

elencar dos fatos históricos, alcança a sensibilidade dos sujeitos e do pesquisador e 

nos desafia a perceber e analisar aquilo que fora dito e também o que fora, 

intencionalmente ou não, calado. 

Sendo assim, ao decidirmos atuar a partir da História Oral, optamos também 

por transitar pelas memórias (nossas e dos entrevistados), uma vez que “A memória 

é inseparável da vivência da temporalidade, do fluir do tempo e do entrecruzamento 

de tempos múltiplos [...] A memória atualiza o tempo passado, tornando-o tempo 

vivo e pleno de significados no presente” (DELGADO, 2010, p. 38). 

É preciso, ainda, ter a clareza que retomar memórias implica também saber 

ouvir, afinal, “Fala, escuta e troca de olhares compõem a dinâmica desse processo 

único e essencial à vida humana [...]” (Ibidem, p. 44). O que sinaliza para a 

necessária postura de humildade do pesquisador diante de seu entrevistado, que 

deve sentir-se o suficiente seguro e confortável, a fim de lhe relatar, às vezes quase 

em tom de confidência, aquilo que ficara por vezes guardado há muitos anos, ou que 

fora repetido apenas aos íntimos. Trabalhar com a narrativa oral é, de algum modo, 
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interagir com a vida dos sujeitos, adentrar seus lares, seu cotidiano, daí porque ser 

tão necessário manter o respeito e lhes retornar com o que foi produzido a partir de 

suas falas. 

Cabe destacar quais os principais tipos, ou formas de fazer História Oral e 

com qual deles trabalhamos. Em geral, os principais autores da área dividem a 

História Oral entre: história de vida e história temática7. A primeira costuma estar 

voltada às biografias ou trabalhos que precisem perceber diferentes períodos da 

vida do entrevistado, costuma ser organizada a partir de múltiplas entrevistas e 

exige longo tempo disponível. Já a segunda, está restrita a uma fase específica da 

vida do entrevistado, que pode ter participado de uma determinada experiência, ou 

tê-la acompanhado de perto. Mas a pesquisadora Lucília Delgado (2010, p. 23) 

acrescenta ainda um terceiro tipo, que seria a trajetória de vida, composta por 

depoimentos mais sucintos sobre a vida do entrevistado, geralmente coletados em 

uma única sessão. 

Para analisar as memórias dos envolvidos na Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler”, optamos pela História Oral temática, uma vez que nos 

interessa um recorte muito peculiar da vida dos entrevistados, especificamente entre 

os anos de 1960 e 1964. Isso não significa dizer que os narradores não adentrem 

outras temporalidades, uma vez que a memória, sobretudo quando involuntária 

(BENJAMIN, 1996), não se organiza de forma rígida e sequencial. É comum que os 

sujeitos avancem e recuem no tempo, saiam de um tema a outro e depois retomem 

a proposta inicial, mas nosso recorte temporal foi o que conduziu os roteiros de 

entrevista e nossa fala com os entrevistados. Cabe destacar também que, não 

necessariamente todos os dados apresentados pelos envolvidos serão incorporados 

à análise deste trabalho, mas podem servir para futuras pesquisas. 

 

1.2. Procedimentos metodológicos para a construção e o tratamento das 

entrevistas audiovisuais 

 

A partir das informações levantadas nas entrevistas audiovisuais, e 

devidamente transcritas, textualizadas e algumas vezes transcriadas, os dados 

                                                           
7 Há ainda o conceito de tradição oral, que pode ser considerado enquanto mais um tipo de História 
Oral, mas que, segundo Meihy e Holanda (2017), não está encaixado nas discussões sobre 
entrevista, uma vez que envolveria outras práticas de observação e “[...] exames longos e complexos, 
incapazes de síntese” (2017, p. 34). 
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obtidos são cruzados com aqueles presentes na revisão bibliográfica, nos jornais e 

livros de memória analisados, para, então, chegarmos às nossas principais 

considerações, seguindo a perspectiva do cruzamento de fontes apresentada e 

motivada por Thompson (2002, p. 307), ao afirmar que: 

 
 

A respeito de muitos itens, pode-se fazer uma conferência com outras 
fontes. Claro que isso será um processo cumulativo à medida que o material 
for coletado: uma série de entrevistas numa mesma localidade 
proporcionará inúmeras conferências entre elas a respeito de fatos. Do 
mesmo modo, certos detalhes podem ser comparados com fontes 
manuscritas e impressas.  

 
 

A partir dessa perspectiva, estaríamos produzindo o que Meihy e Holanda 

(2017) conceituam como História Oral híbrida, uma vez que a História Oral pura 

lidaria, exclusivamente, com fontes orais. Não vemos a dita hibridez como algo que 

reduza a importância da oralidade, ao contrário, pluraliza as fontes da pesquisa, 

apresenta visões que se reafirmam ou contrapõem e desse modo enriquecem a 

produção histórica. 

Antes, porém, de partirmos para a construção das entrevistas, foi realizada 

uma detalhada revisão bibliográfica, que nos permitiu reler autores clássicos sobre a 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” e ter contato com importantes 

teses e dissertações produzidas sobre a temática nos últimos anos.8 Somente após 

tal revisão, e tendo já organizado um projeto de pesquisa, passamos à construção 

da rede de contatos, conforme orienta Meihy em seu manual (2006, p. 54). Essa 

rede inicia com alguns possíveis nomes e aos poucos um indica outro, ampliando os 

contatos de potenciais entrevistados, que nem sempre se concretizam no decorrer 

da pesquisa. 

Para a construção da rede de contatos e acompanhamento das entrevistas, 

elaboramos um quadro, a fim de otimizar o tempo e visualizar melhor as etapas que 

ainda precisavam ser realizadas, seguindo também uma orientação de Meihy 

(2017). Compunham um quadro os seguintes elementos: Nome do possível 

entrevistado e local onde ficava o acampamento com que teve contato, ou onde 

residia à época da Campanha; pesquisador que realizou a entrevista (pois nem 

                                                           
8 Dentre as quais, destacamos a tese de Maria Elizete Guimarães de Carvalho, que realizou um 
minucioso trabalho de recuperação das memórias de professoras e alunos da Campanha “De pé no 
chão também se aprende a ler”, defendida em 2000, sob orientação da professora Dra. Maria Inês 
Sucupira Stamatto. 



38 
 

todas foram coletadas por nós); seu papel em relação à Campanha; primeiro contato 

(quando já nos falamos por telefone); coletada (quando a entrevista já fora gravada); 

transcrita; textualizada; transcriada; com carta de cessão e analisada. Abaixo, segue 

um exemplo do quadro utilizado. 

 

Quadro 1 – Acompanhamento das entrevistas 
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Aliny Aluno X X X X X X X 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De posse de uma rede inicial, passamos à elaboração de roteiros de 

entrevista, os quais servem como norteadores das perguntas que serão feitas aos 

entrevistados. Em geral, organizamos os roteiros por categoria. Desse modo, 

elaboramos três tipos de roteiro: um para os professores da Campanha, um para os 

alunos e outro para familiares e demais pessoas da comunidade. Apesar disso, o 

roteiro podia passar por adaptações para cada entrevistado. 

As perguntas que compõem os roteiros são abertas e permitem que o 

entrevistado se sinta livre para falar o máximo possível sobre o assunto questionado. 

Nesse sentido, Thompson (2002, p. 260) nos orienta a privilegiar termos como: 

“conte-me a respeito de..., o que você pensa/acha disso?”. Isso faz com que o 

entrevistado fique confortável e interfiramos o mínimo possível sobre uma possível 

resposta. É necessário ressaltar a busca por termos próximos do entrevistado. 

Palavras rebuscadas podem gerar incompreensões, ou mesmo tornar o momento da 

entrevista algo bastante formal, frio e distante. Ajustar a linguagem à ocasião 

daquela conversa é algo a ser desenvolvido e aprendido com a prática, por isso, 

após algumas entrevistas coletadas, nós enquanto pesquisadores também nos 

sentimos mais à vontade para iniciar o diálogo com o narrador. 

Nossos roteiros possuíam três blocos de perguntas. Um primeiro com 

informações pessoais, como nome, data de nascimento, profissão e o que fazia à 



39 
 

época da Campanha. O segundo bloco versava sobre a própria Campanha, sua 

relação com os acampamentos, com os sujeitos que compunham aquelas escolas, 

dentre outras, a depender do papel que o indivíduo desempenhava na instituição, ou 

em relação ao período. E no terceiro bloco era proposta uma análise da experiência, 

como a via hoje, qual sua importância para a atualidade, por que ela não continuou, 

o que motivou seu fim. Essas questões gerais nem sempre foram integralmente 

feitas e outras foram acrescidas no momento da entrevista. O roteiro apenas nos dá 

uma orientação inicial, mas cada momento de diálogo é ímpar, irrepetível.   

Após elaborado o roteiro, passamos aos contatos com os potenciais 

entrevistados, a fim de explicar o tema da pesquisa e a importância da entrevista 

deles para o trabalho. Isso foi feito tanto pessoalmente, como através de telefone. 

Quando confirmado o interesse do entrevistado, agendamos a entrevista.  

Nossas entrevistas foram gravadas nas casas dos entrevistados, mas o local 

era sempre posto à escolha deles. Em geral, consideramos melhor realizar a 

entrevista em um ambiente onde a pessoa entrevistada se sentisse confortável e à 

vontade. Infelizmente, nem sempre isso nos permite obter as condições ideais de 

imagem e som; mesmo assim, acreditamos que desse modo garantimos mais 

ganhos que perdas. O ideal era que todas as gravações ocorressem em local 

silencioso, sem interferências externas, com boa luminosidade e amplo espaço para 

posicionar os equipamentos. No entanto, mesmo dispondo de um estúdio com tais 

condições, nem sempre este espaço permitiria que pessoas desacostumadas a 

conceder entrevistas se sentissem confortáveis e disponíveis a falar. 

Nesta pesquisa, escolhemos trabalhar com o registro audiovisual. Em outras 

oportunidades de trabalho, registramos apenas o áudio, mas posteriormente 

sentimos falta do registro das expressões corporais do narrador. Isso foi percebido 

durante a pesquisa do mestrado, quando muitas vezes precisamos retomar um 

áudio meses depois de gravado e sentimos que o registro das imagens teria 

facilitado nossa própria memória e nos aproximado mais das sensações que 

permearam a entrevista. Por isso, ainda durante mestrado, começamos a realizar 

também o registro imagético.  

Além do que, passamos a compreender que esse material pode dar origem 

a outras escritas historiográficas, a mídias audiovisuais mais acessíveis ao público 

em geral, conforme já seguem fazendo outros historiadores, a exemplo de Ana 

Carolina Maciel (2016, p. 73). Em virtude disso, passamos a realizar as gravações 
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de som e imagem, quando em acordo com o entrevistado, e em paralelo também 

gravamos apenas o áudio em um segundo aparelho de gravação, a fim de garantir a 

qualidade do som. O fizemos de modo intuitivo, mas, posteriormente, em oficina 

realizada com membros do CPDOC, por ocasião do Encontro Nacional de História 

Oral9, aprendemos que essa é a prática correta. Nem sempre o áudio captado pelo 

microfone da câmera assegura boa qualidade, sobretudo quando não utilizamos 

lapela, como foi no nosso caso.  

Portanto, gravar o áudio em separado permite, possivelmente, um som de 

melhor qualidade para transcrição e mesmo para a montagem de produções 

midiáticas. Além disso, é importante possuir o maior número de registros da 

entrevista, tendo em vista a impossibilidade de repeti-la tal qual ela ocorreu. 

Também é orientado que os registros de imagem sejam feitos por duas ou mais 

câmeras e tendo sempre o suporte de outra pessoa, mesmo que não seja um 

especialista em imagem. Isso assegura ao pesquisador ficar mais atento ao 

momento da entrevista, às pausas, ao que está sendo falado e silenciado. Apesar 

disso, não dispusemos de tais condições e realizamos a captação de imagem e 

som, além da condução da entrevista, sem suporte de terceiros e com apenas uma 

câmera, mas ter esse suporte facilitaria bastante e viabilizaria alcançar um resultado 

melhor. 

Uma vez gravada a entrevista, passamos à fase da transcrição literal do 

texto. Daqui em diante nossos procedimentos seguem, quase que exclusivamente, 

as orientações de Meihy e Holanda (2017). Na transcrição, digitamos tudo da forma 

como foi perguntado e respondido. Em geral, essa é a fase mais demorada do 

trabalho com entrevistas. Em média, gastamos oito minutos digitando cada áudio. 

Quando temos áudios de boa qualidade esse tempo é reduzido quase pela metade, 

mas, conforme já foi dito, não trabalhamos sempre em condições ideais, e isso nos 

custa tempo para transcrever. 

Após a transcrição literal, realizamos a textualização da entrevista. São 

retiradas as perguntas do entrevistador e os vícios de linguagem, como os 

excessivos “né?”, “haaam”, “humm”, “éee”, dentre outros. O texto é organizado de 

forma contínua, apresentando exclusivamente a fala do entrevistado10 e registrando 

                                                           
9 Realizado em 2017, na Unicamp. 
10 Mesmo sabendo tratar-se de um diálogo, optamos por manter apenas a fala do entrevistado, pois 
consideramos que desse modo a versão escrita da fonte torna-se mais acessível e fluída ao leitor. 
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o tom vital dele. O tom vital é conceituado por Meihy e Holanda (2017) como sendo 

uma frase de efeito que poderia dar sentido a todo o relato. Essa frase é escolhida 

dentre as colocações do entrevistado durante o seu relato. 

Feito isso, iniciamos o processo de transcriação que consiste em organizar o 

texto de forma a torná-lo mais fluido, sem alterar seu sentido, ou interferir nas ideias 

do entrevistado. A transcriação permite que falas não registradas no áudio, relatadas 

informalmente, presencialmente ou por telefone, sejam incorporadas à versão final 

do texto. Apesar disso, a nossa perspectiva de transcriação evitou o acréscimo de 

palavras e buscou apenas aproximar trechos que abordavam um mesmo assunto, 

ou retirar partes redundantes. A intenção foi facilitar o acesso do leitor à entrevista e 

fazer com que esta não se tornasse extensa e prolixa.  

Cabe ressaltar que, tanto a textualizaçãom como a transcriação só foram 

realizadas quando isso não implicou em perder características próprias da narrativa 

do sujeito, e foram feitas porque tínhamos a intenção de publicá-las na íntegra. 

Desse modo, os ajustes feitos tendem a ser os que, possivelmente, o próprio 

entrevistado faria. Em alguns casos, mantivemos desvios da norma culta, 

regionalismos e vícios de linguagem, pois percebemos que sua retirada 

descaracterizava a fala do sujeito em questão. No entanto, na maior parte das 

entrevistas, eles foram retirados. 

Uma vez concluída a transcriação, o texto era levado de volta ao 

entrevistado para que ele fizesse a conferência, lançasse possíveis observações, 

ajustes e/ ou alterações, apontando como deveria ficar a versão final para a 

publicação. Nesse momento, o entrevistado poderia suprimir ou acrescentar partes 

ao seu relato, mas isto só ocorreu em duas entrevistas, a de Sr. Dedé e a de D. 

Neide, pois eles pediram para que algumas informações fossem ajustadas, como 

nomes de pessoas, ou de instituições. As demais entrevistas foram mantidas 

conforme transcriação. Esse cuidado na conferência das entrevistas no formato 

escrito é fundamental, pois o texto é uma linguagem distinta da oralidade e por 

vezes algo que ficou claro no áudio poderia tornar-se confuso, ou polissêmico 

quando escrito. Além disso, o entrevistado precisa identificar-se com o que está ali 

registrado. Se a transcriação altera a ideia do entrevistado, ela precisa ser revista e 

ninguém melhor que o próprio narrador para perceber se isso ocorreu ou não. Em 

caso de pessoas com baixa escolaridade, é possível que o pesquisador leia o 

registro, se a assim o quiser o entrevistado.  
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Feitas as devidas ressalvas e ajustes, o entrevistado assinava a carta de 

cessão de direitos. Esse documento traz os dados pessoais do entrevistado, que 

libera, integral ou parcialmente, o uso do áudio, imagem e transcriação da entrevista 

para fins acadêmicos, além de autorizar o pesquisador e a universidade a utilizar 

seu relato, na forma escrita ou audiovisual. Buscamos sempre explicar a importância 

da carta de cessão antes mesmo de iniciarmos a entrevista. Alguns já queriam logo 

assinar, antes mesmo de ler a versão final, mas optamos por não fazê-lo e 

demonstramos a necessidade de que tudo que foi dito fosse conferido com a versão 

escrita.  

Além do texto transcriado, devolvemos aos entrevistados versões de sua 

entrevista em audiovisual, salvas em um DVD. Conforme orienta Portelli (2016), é 

indispensável dar um retorno às pessoas que abrem suas casas e parte de suas 

vidas para que possamos realizar nossas pesquisas. Além disso, pretendemos 

também lançar nossa proposta de escrita audiovisual às comunidades em que 

atuamos, tanto no bairro das Rocas, como no das Quintas. Afinal, a pesquisa não 

seria possível sem a participação dessas pessoas, que, por isso mesmo, precisam 

ser reconhecidas e respeitadas. O mínimo que podemos fazer é retornar com o 

produto final. 

De posse da carta de cessão, e sabendo o que podíamos, ou não, utilizar, 

realizamos a análise da entrevista, buscando perceber quais as partes mais 

relevantes para o nosso trabalho, que trechos ajudavam a responder nossas 

questões de pesquisa e qual o conteúdo principal da entrevista. Buscamos sempre 

perceber se aquela entrevista ratificava, contrariava, ou apresentava visões novas 

em relação ao que foi inicialmente visto a partir da revisão bibliográfica, de outras 

entrevistas, ou outros documentos consultados.  

É necessário esclarecer que em entrevistas coletadas por outros 

pesquisadores, realizamos apenas a análise, não interferindo na forma como o texto 

foi, ou não, transcrito, textualizado ou transcriado. 

 

 

1.3. Instrumentos de pesquisa: caderno de campo e quadro de análise de 

entrevistas  
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Para sistematizar melhor nosso trabalho, organizamos alguns instrumentos 

de pesquisa que tornam o processo de levantamento de dados, coleta de 

entrevistas, impressões sobre o encontro e análise do material mais didático. São 

eles: quadro de acompanhamento, roteiros de entrevista, texto transcrito, entrevista 

textualizada, entrevista transcriada, caderno de campo e quadro de análise de 

entrevistas. 

O quadro de acompanhamento, os roteiros de entrevista e a forma como 

elas são transcritas, textualizadas e transcriadas, já foram anteriormente 

especificados, não cabendo aqui maiores detalhes.  

O caderno de campo é um espaço no qual estão presentes nossas 

impressões imediatas durante a entrevista e/ou logo após sua conclusão. O fizemos 

por receio de que meses depois, quando chegado o momento de analisar a 

entrevista, tivéssemos perdido as principais sensações que o momento provocou, 

visto que isso interfere nas impressões do que foi dito. Nele, registramos desde 

fatores climáticos, aspectos técnicos, até a desenvoltura do entrevistado, o tempo 

decorrido da entrevista, o que foi conversado em “off”, além dos principais 

sentimentos que o encontro provocou em nós e, aparentemente, no entrevistado. As 

informações contidas no diário não necessariamente virão a público, mas nos 

auxiliam a “sentir” melhor a entrevista, após algum tempo de sua realização. O que 

também é possível quando recorremos ao registro audiovisual e revemos a 

entrevista, mas nossos pensamentos imediatos à coleta ficam registrados no 

caderno. 

Cada um dos registros foi arquivado junto aos roteiros com os dados 

pessoais de cada narrador. Percebemos hoje a importância desse cuidado, pois a 

escrita da tese não lida apenas com as memórias dos narradores, mas também com 

as nossas, que vão sendo refeitas e tendo as lembranças reavivadas após a leitura 

dos textos que compõem o caderno de campo. 

Outro instrumento de pesquisa de fundamental importância foi o quadro de 

análise de entrevistas. Esta é a primeira vez que o utilizamos, criado por nós a fim 

de sistematizar melhor inúmeras informações advindas de muitas entrevistas. Isso 

porque, embora tenhamos coletado seis relatos orais, trabalhamos com um total de 

21 registros. Além disso, em pesquisas anteriores percebemos que passávamos 

muito tempo buscando uma informação por não mais saber em qual entrevista tinha 

sido afirmada. Surgiu, então, a necessidade de elaborar um material que facilitasse 
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o rápido acesso à informação e que permitisse cruzar mais facilmente informações 

citadas por vários narradores acerca de um mesmo acontecimento. 

Através desse quadro temos uma visão geral do que cada entrevista nos 

apresentou. Cada quadro contém: o nome do pesquisador, do entrevistado, sua 

relação com a campanha, se fez uso de relíquias11 e quais os principais temas 

abordados na entrevista, se contrapõe ou ratifica alguma visão anteriormente 

identificada na bibliografia e se traz novas informações, identificando quais. 

Abaixo, temos o modelo do quadro utilizado. 

 

Quadro 2: Quadro de análise de entrevistas 

Quadro de análise de entrevistas 

Pesquisador  

Nº  

Entrevistado  

Relação com a Campanha  

Relíquias  Sim (  ) Não (  ) Quais? 

Tom vital da entrevista  

Principais temas abordados na 

entrevista 

 

Principais trechos do relato  

Contrapõe outra visão? Qual? De 

que forma? 

 

Ratifica alguma visão? Qual? De 

que forma? 

 

Apresenta informação nova? 

Qual? 

 

Demais observações  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O uso do quadro não evitou que precisássemos retomar a entrevista na 

íntegra, mas isso foi feito de forma mais pontual. Com os diferentes quadros em 

                                                           
11 Entendidas aqui na visão de Lucilia Delgado, como objetos que ativam a lembrança. 
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mãos, era possível selecionar os relatos que versavam acerca da recreação escolar, 

por exemplo, reunindo-os e comparando-os mais facilmente. Além da separação por 

temas, à medida que os quadros iam sendo montados, podíamos perceber se 

aquele relato que estava sendo analisado contrapunha ou confirmava alguma visão 

presente em outra entrevista. Dessa percepção, surgiam novas questões que 

buscavam ser respondidas. Também eram consideradas nessa confirmação ou 

contraposição informações alcançadas a partir de outras fontes. 

Desse modo, o quadro de análise deu maior sistematização ao trabalho, 

ajudou a otimizar o tempo da pesquisa e nos auxiliou no processo de análise e 

cruzamento das fontes. 

Com os instrumentos acima, realizamos o passo a passo do tratamento das 

fontes orais, seguindo os procedimentos destacados, incluindo abordagens já 

consagradas na História Oral e habilidades que vêm sendo por nós desenvolvidas. 

No entanto, para além da produção escrita, realizada a partir das fontes orais, 

optamos também pela realização de uma escrita audiovisual, pormenorizada 

adiante. 

 

1.4. História Oral e escrita audiovisual 

 
 

Considero que a produção audiovisual origina um 
documento cuja captação e montagem insere-se em 
conceitos historiográficos, notadamente aqueles que 

tangem a narrativa e o real. 
 

Ana Carolina Maciel 

 

Nenhum documento histórico é despretensioso, tampouco o uso que dele 

fazemos. Ao produzir qualquer documento, seu autor, de modo consciente ou não, o 

faz com um propósito. Sua intenção, a forma como ele é produzido, a mensagem 

que passa, tudo isso afeta a forma como o documento será recebido no futuro. O 

que o historiador faz com tais documentos e a escrita que produz a partir dele 

também está permeada por intenções e limitações. Não almejamos mais alcançar a 

totalidade, fazemos escolhas, seleções, recortes, que marcam qualquer produção 

histórica escrita. 
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Em História e Memória, o historiador Jacques Le Goff (2016, p. 497) já nos 

alertava sobre a necessidade de não agirmos ingenuamente frente aos documentos. 

Para ele, 

 
 
O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 
que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 
continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 
manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, 
que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele 
traz devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu 
significado aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das 
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente 
– determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-
verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o 
papel de ingênuo. 

 
 

As palavras de Jacques Le Goff podem ser consideradas também para as 

fontes orais, considerando as entrevistas como uma modalidade de documento, que, 

assim como os demais, são construídas, montadas. Com a diferença de que a 

produção desse tipo de fonte conta com a participação direta do historiador. Daí 

porque Portelli (2016) considera que elas são cocriadas, no sentido de que sua 

elaboração é motivada pelo pesquisador. 

Mas assim como os documentos passam por um processo de montagem, 

nossa escrita também passa. No entanto, lidando diretamente com entrevistas 

registradas em audiovisual, por que manter nossa escrita restrita ao texto 

acadêmico? Por que não levar nossas pesquisas ao acesso de um público mais 

amplo? Não seria esta uma forma de retornar os resultados de pesquisa às 

comunidades que, gentilmente, nos receberam? Tais questões, suscitadas 

inicialmente pela professora Ana Carolina Maciel, durante o Encontro Nacional de 

História da ANPUH, ocorrido em Brasília, 2017, nos acompanharam durante alguns 

meses. Em um primeiro momento, elas pareceram desafiadoras, visto que nunca 

escrevemos no formato audiovisual e não coletamos as entrevistas com esta 

intenção. Mas com o passar dos meses, e tendo assistido à mostra de 

documentários do Encontro Nacional de História Oral, em Campinas, 2018, 

decidimos por pleitear essa nova escrita da história, a escrita audiovisual. 

Para iniciarmos a escrita do documentário, era preciso conhecer um pouco 

mais sobre o gênero. Nesse sentido, nos ajudou a obra Documentário: o cinema 
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como testemunho (PONJUÁN, 2012), que traz uma coletânea de textos de diversos 

autores e nos apresenta uma visão geral sobre a produção de documentários, com 

inúmeras possibilidades de temas e formas. Além desse trabalho, outro que nos 

auxiliou foi o capítulo da professora Ana Carolina Maciel, publicado no livro História 

oral e mídia, organizado pela Ana Maria Mauad (2016). 

Também foi indispensável assistir a produções de documentários 

organizados pelo Laboratório de História Oral da Universidade Federal Fluminense - 

UFF e pelo Laboratório de produção audiovisual da Unicamp.  

A partir dessas muitas leituras de textos escritos e audiovisuais, optamos por 

compor uma escrita próxima do chamado cinema-direto (TORCHIA, 2012), 

buscando estar o mais próximo possível dos narradores. Além disso, a ideia era 

levar o espectador a compreender o que foi a Campanha “De pé no chão também se 

aprende a ler” a partir dos olhares, das impressões, das perspectivas daqueles que 

nos narraram suas histórias. A intenção não foi, nem é, chegar a uma versão 

uníssona e total acerca da Campanha, mas suscitar no público geral o interesse por 

conhecê-la. Ansiávamos também que as pessoas pudessem se perceber mais 

próximas daquele período histórico, por ouvi-lo sendo narrado a partir dos sujeitos 

que dele participaram e das iconografias que a ele se referem. 

Mas como seria possível alcançar uma forma que atendesse a esses 

objetivos? Optamos pela elaboração de um roteiro que não trouxesse um terceiro 

enquanto narrador. A ideia original era fazer dos nossos entrevistados os próprios 

narradores, intercalando suas falas com imagens e breves chamadas ou pequenos 

textos. Queríamos que o protagonismo fosse daqueles sujeitos. Essa é uma das 

possibilidades de narrativa para documentários, mas existem outras. Segundo 

Maciel (2016, p. 85):  

 
 
[...] pode-se assumir uma narrativa em primeira ou terceira pessoa (ou 
ambas); a voz do depoente pode vir em off ou em on. Há também a 
possibilidade de a narrativa vir apenas na fala do depoente, ou em 
depoimentos de terceiros falando sobre ele. Em sua versão finalizada, o 
documentário pode 9ou não0 evidenciar a presença do historiador [...] 
(MACIEL, 2016, p. 85, grifo do autor) 

 
 

A partir dessa ideia inicial, elaboramos o roteiro demarcando os seguintes 

temas: A campanha eleitoral de 1960, a iniciativa das Escolinhas, o surgimento do 

Acampamento escolar das Rocas, a continuidade da iniciativa nas Quintas, a 
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resistência de uma memória coletiva no bairro das Rocas, que ressignifica a 

Campanha e a vida cultural dos acampamentos, finalizando com a demonstração da 

importância do relato oral para aqueles que o narram. 

Todas as entrevistas, por nós coletadas, foram novamente ouvidas e 

analisadas. Recortamos os trechos que poderiam compor cada uma das partes 

acima. Em seguida, buscamos, dentre as diversas fotos coletadas nos acervos do 

NUHMEJA, do DH-net, ou mesmo cedidas pelos nossos entrevistados, aquelas que 

melhor dialogavam com o que seria dito pelos narradores. Assim, nos lançávamos 

em uma nova proposta de escrita, considerando o conceito de audiovisual definido 

por Maciel (2016, p. 85), que o considera “[...] como uma possibilidade narrativa a 

serviço de determinado discurso histórico, apresenta algumas possibilidades de 

“redigir” seu enunciado”. 

Com o roteiro pronto, encontramos mais um desafio, a montagem do 

material. Além de nossos conhecimentos em edição serem reduzidos, percebemos 

que seria necessário um tempo considerável para articular todos os registros 

selecionados e transformá-los em um curta-metragem. Diante disso, buscamos o 

auxílio de uma profissional da área e encontramos Ana Clara Ribeiro, que concluía 

seu curso técnico em audiovisual e já vinha realizando algumas produções na capital 

potiguar. 

O suporte de uma profissional da área foi fundamental no processo de 

montagem do filme. Nosso material bruto trazia uma série de dificuldades, desde 

ruídos excessivos até imagens fora do enquadramento ou muito escuras. Apesar 

disso, e mesmo em alguns momentos comprometendo a estética do trabalho, 

escolhemos montá-lo, por compreendermos que a mensagem a ser transmitida era 

o mais importante naquela situação.  

Assim, após vários encontros, chegamos a um produto final que, longe de 

ser uma produção coerente com o circuito comercial, traz, em linguagem acessível 

ao público geral, um pouco do cotidiano da Campanha no início dos anos 1960.  
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Capítulo 2: A década de 1960 e a expansão dos movimentos sociais 

 

2.1. O cenário político, econômico e social do Brasil nos anos 1960 

 

Pensar o Brasil nos anos 1960 é um exercício que exige atenção e cuidados. 

Essa década em nosso país foi marcada por movimentos antagônicos, nela 

conviveram propostas políticas e sociais completamente díspares. Foi, sem dúvida, 

um período de disputas por projetos de sociedade distintos e, por vezes, opostos. 

Cabe ressaltar que o país participava de um plano internacional bastante 

tenso, em meio aos conflitos da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União 

Soviética, que reorganizaram o mundo pós-II Guerra Mundial. Em um contexto de 

polarização, um país de dimensões continentais como o Brasil atraía atenção, 

preocupava e era objeto de interesse para ambos os lados.  

De modo geral, o mundo vivenciava a “paz armada” e as querelas territoriais 

das duas grandes potências, 

 
 
Em suma, enquanto os EUA se preocupavam com o perigo de uma possível 
supremacia mundial soviética num dado momento futuro, Moscou se 
preocupava com a hegemonia de fato dos EUA, então exercida sobre todas 
as partes do mundo não ocupadas pelo Exército Vermelho (HOBSBAWN, 
2016, p. 231). 

 
 

Ficar à margem da escolha entre um dos dois blocos não era uma 

alternativa fácil, sobretudo, após a Revolução Cubana de 1959. Cuba poderia 

funcionar como motivação para outros processos revolucionários e os Estados 

Unidos logo cuidariam para que não surgissem “novas Cubas” na América Latina. 

No início dos anos 1960:  

 
 
O exemplo de Fidel inspirou os intelectuais militantes em toda a América 
Latina [...] Após algum tempo, Cuba passou a estimular a insurreição 
continental, exortada por Che Guevara, o defensor da revolução latino-
americana e da criação de “dois, três, muitos Vietnãs” (HOBSBAWN, 2016, 
p. 428). 

 
 

No Brasil, especificamente, podemos dividir a década de 1960 em dois 

grandes momentos: um de relativa democracia (embora com tentativas de golpe) e 
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outro de autoritarismo institucionalizado, como destacam Delgado e Passos (2017, 

p. 95): 

 
 
A década de 1960 pode ser dividida em duas fases. A primeira antecedeu 
ao regime militar autoritário e corresponde aos quatro primeiros anos. A 
segunda teve sua marca inicial em 1964 e corresponde à implantação 
desse regime. 

 
 

Neste trabalho, nos deteremos, sobretudo, na primeira parte da década de 

1960, aquela marcada pelo surgimento e ampliação de vários movimentos sociais, 

no campo e na área urbana, ligados a partidos políticos ou dentro da Igreja Católica. 

Período também em que cresceu a influência norte-americana sobre o país, através 

das atividades da Aliança para o Progresso, que tinha por principal objetivo conter a 

“ameaça comunista” na América Latina, uma vez que havia um “clima revolucionário” 

em ascensão:  

 
 
As propostas de revolução política, e também econômica, cultural, pessoal, 
enfim, em todos os sentidos e com os significados mais variados, marcaram 
profundamente o debate político e estético. [...] Eram anos de guerra fria 
entre aliados dos Estados Unidos e da União Soviética, mas surgiram 
esperanças de alternativas libertadoras no Terceiro Mundo, até no Brasil, 
que vivia um processo acelerado de urbanização e modernização da 
sociedade. Naquele contexto, certos partidos e movimentos de esquerda, 
seus intelectuais e artistas valorizavam a ação para mudar a história, para 
construir o homem novo, nos termos de Marx e Che Guevara (RIDENTI, 
2017, p. 135). 

 
 

Diante disso, movimentos de esquerda ganharam fôlego e se expandiram, 

um exemplo são as Ligas Camponesas, que cresceram pelo interior do Nordeste em 

busca do direito à terra. Embora a pauta da reforma agrária estivesse presente em 

diferentes discursos (até mesmo de partidos conservadores), as Ligas Camponesas 

defendiam a via revolucionária, se preciso fosse, para garantir a dignidade do 

trabalhador do campo, conforme nos apresenta Fausto (1997, p. 193), citando o 

discurso de Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas: 

 
 
Admitindo defender uma reforma agrária pacífica, Julião adverte que “só 
utilizaremos a violência se para tanto formos obrigados pelos latifundiários e 
pelas forças reacionárias do país”. Deixa claro também que o momento é de 
luta pela reforma que “deve agora transcender as salas de conferências 
para ser travada em praça pública onde combateremos também esse 
parlamentarismo de fancaria que aí está”. 
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Enquanto o campo vivia a ebulição das Ligas Camponesas, na área urbana, 

outros movimentos ganhavam espaço, mesmo dentro de instituições historicamente 

marcadas pelo conservadorismo, como é o caso da Igreja Católica. Durante a 

década de 1950 e início dos anos 1960, segundo Delgado e Passos (2016, p. 101), 

vários grupos ligados à Ação Católica (criada em 1935) se expandiram e se 

envolveram cada vez mais com a realidade nacional, buscando alternativas para 

modificá-la, sendo exemplos desses: “a Juventude Agrária Católica (JAC), 

Juventude Estudantil Católica (JEC) [...] Juventude Independente Católica (JIC), 

Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Universitária Católica (JUC)” 

(Ibidem). Tais grupos, sobretudo o último, tiveram tamanho envolvimento com as 

causas sociais, que acabaram por romper com a Igreja mais à frente, quando da 

instauração do Regime Militar, criando novos espaços de luta e resistência. 

No plano cultural, também havia a preocupação com a utilização da arte 

para promoção da cultura popular e da emancipação do povo brasileiro. Havia o 

ideal de que através da valorização dos costumes e das culturas locais seria 

possível promover também a conscientização e envolver a população no processo 

de luta. Em meio a esse modo de pensar, surgiram grupos voltados à produção 

artística libertadora, como, por exemplo, o Centro Popular de Cultura – CPC da 

União Nacional dos Estudantes – UNE. 

A UNE promoveu as atividades do CPC por todo o país através da UNE 

Volante, durante o ano de 1962, quando eles percorreram várias universidades “[...] 

levando adiante suas propostas de intervenção dos estudantes na política 

universitária e na política nacional, em busca de reformas de base [...]” (RIDENTI, 

2016, p. 140), como veremos adiante. 

Além dos CPCs instalados por todo o país, houve também outras iniciativas 

que viam a valorização e promoção da cultura popular como forma de libertação do 

povo brasileiro. Góes e Cunha (1999, p. 16) destacam a importância do Movimento 

de Cultura Popular do Recife, do Movimento de Educação de Base da Igreja 

Católica e da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, esta última da 

prefeitura do Natal. Os autores inseriam essas ações enquanto movimentos 

populares, pois para eles “O movimento popular não gera um movimento cultural 

qualquer. Gera, precisamente, um movimento de cultura popular” (Idem, p. 19). A 

partir dessa crença, tais grupos passaram a interferir na formação política e cultural 

da população que deles participava. 
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Além da expansão desses grupos, que estavam inseridos nos movimentos 

sociais, e apesar da crise econômica que o país vivia, houve um crescimento 

urbano, industrial e demográfico, que também impulsionou a participação popular na 

vida política, nas eleições e nos fenômenos populistas.  

Ao observarmos os dados do IBGE, apresentados por Paiva (2015, p. 167), 

percebemos que na década de 1960 o crescimento populacional no Brasil foi de 

26,83, o que representou um aumento de quase vinte milhões de pessoas, boa parte 

das quais nascidas em cidades, ou migrantes do campo. De acordo com os dados 

do censo demográfico, houve uma taxa de urbanização de 50% nesse período, valor 

nunca antes identificado. 

Os anos 1950 e o início da década de 1960 foram marcados pelo ideal do 

desenvolvimento, da modernidade e da integração nacional, tendo como símbolo 

principal a construção de Brasília, projeto há muito ansiado, mas que provocou 

enormes polêmicas, sobretudo, devido a seu elevado custo: 

 
 
A mudança da capital para o interior do país vinha sendo discutida desde o 
período colonial. A Constituição de 1891 previa a mudança e as 
expectativas – que se mostrariam corretas – eram de que a nova capital 
promovesse o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Brasília foi 
considerada a “meta-símbolo” ou “meta-síntese” do Plano de Metas. 
Entretanto, sua construção – criticada por muitos – consumiu cerca de 2,3% 
do Produto Interno Bruto (PIB), com graves repercussões na economia 
(FICO, 2016, p. 37). 

 
 

Apesar da polêmica, Brasília passou a representar a integração nacional e a 

modernização. A partir dali, a vida urbana ganhava ainda mais ímpeto, e isto, aliado 

ao acesso à informação, provocou novas demandas sociais e uma maior vivência 

política, apesar da grande exclusão do direito ao voto, já que este estava associado 

à alfabetização, numa época em que quase 50% da população brasileira era 

analfabeta (CARVALHO, 2015, p. 149).  

Apesar dos altos índices de analfabetismo, houve um crescimento da 

participação popular no cenário político, “[...] tanto pelo lado das eleições como da 

ação política organizada em sindicatos, ligas camponesas e outras associações” 

(CARVALHO, 2015, p. 150). 

No tocante às eleições, “Em números absolutos, os votantes pularam de 1,8 

milhão em 1930 para 12,5 milhões em 1960. Nas eleições legislativas de 1962, as 

últimas antes do golpe de 1964, votaram 14,7 milhões” (IBIDEM). A urbanização tem 
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grande responsabilidade sobre tais avanços. Carvalho (2015) ressalta que ainda 

havia formas de controlar ou manipular essa população urbana, sobretudo através 

do populismo, mas o controle direto, a partir de práticas coronelistas, era muito maior 

no campo que na cidade. Ele aponta ainda que havia um “[...] progressivo 

amadurecimento democrático”, já que o número de partidos nacionais “de massa” 

crescia e cada um trazia sua bandeira, com uma pauta de alcance nacional.  

O processo migratório e a crescente urbanização também afetaram 

diretamente as organizações sindicais, que viveram sua expansão entre as décadas 

de 1950 e 1960, tendo em vista que houve uma “[...] ampliação do número de 

trabalhadores assalariados, especialmente dos operários das grandes empresas dos 

novos ramos industriais” (FAUSTO, 1997, p. 536). Além disso, esse período foi 

marcado também pelo aumento do número de greves, não apenas em São Paulo, 

mas em todo o país. Os sindicatos, segundo Fausto (1997, p. 541-542), assumiram 

cada vez mais destaque em intervenções na vida política e não apenas na busca por 

melhorias de trabalho e renda, como vemos a seguir: 

 
 
A evolução do movimento sindical, neste período, esteve relacionada ao 
seu envolvimento nas lutas partidárias. Este envolvimento dará à ação 
sindical um caráter mais político do que propriamente sindical. Este aspecto 
aparece na participação dos principais sindicatos na luta em prol das 
chamadas “reformas de base” e na aliança com as outras facções 
partidárias. 

 
 

Todos esses grupos políticos e movimentos sociais diversos atuaram em 

meio a um pano de fundo onde conviviam práticas democráticas, associadas à 

recorrentes tentativas de golpes, diretamente influenciadas (e até mesmo 

financiadas) por interesses externos, conforme discutem Gaspari12 (2002, p. 59) e 

Fico (2016, p. 52). 

Diante de tudo isso, podemos caracterizar o início dos anos 1960 como uma 

época de intensa efervescência política e social. Esse período teve início com a 

eleição do ambíguo Jânio Quadros. Ele representava uma parcela da classe média, 

                                                           
12 Sobre tais mobilizações, Gaspari (2002, p. 59) afirma: “Em Washington, trabalhava-se dez dias na 
armação de uma força-tarefa naval, que em caso de necessidade, zarparia para a costa brasileira. 
Sua formação foi proposta pelo embaixador americano, Lincoln Gordon [...]”. 
Já Fico (2016, p. 52), explicou que “O governo norte-americano também participou da conspiração e 
redigiu, ainda em 1963, documento secreto, só recentemente descoberto, um “plano de contingência” 
[...] O plano foi a base para a realização da chamada Operação Brother Sam, força-tarefa naval 
composta por um porta-aviões, um porta-helicóptero, seis contratorpedeiros [...] além de cem 
toneladas de armas e quatro navios-petroleiros [...]”. 
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ainda conservadora e ansiosa pelo equilíbrio econômico do país, e por uma 

“moralização” da política e “saneamento moral da nação”, que era o que prometia o 

então candidato, como ressalta Fico (2016, p. 41). 

Entretanto, foi eleito para vice-presidência da República João Goulart, ex-

ministro do trabalho do governo Vargas e objeto de suspeita por parte das elites, 

uma vez que representava um projeto populista de centro-esquerda, contrário à boa 

parte do que propunha o presidente da República13. Essa combinação rendeu 

conflitos e tentativas de golpe. 

Durante seu curto mandato, Jânio Quadros tomou medidas impopulares, 

cortou gastos, ampliou o horário de funcionamento de repartições públicas, demitiu 

servidores e cuidou de garantir o pagamento da dívida externa do país. Tudo isso 

agradou o mercado externo e assegurou novos empréstimos via Estados Unidos. 

Em paralelo a isso, o Presidente também recebeu em território nacional o líder 

revolucionário Che Guevara e parecia tentar não se alinhar a nenhuma das partes 

do mundo polarizado. Sua postura instável e suas medidas impopulares fizeram 

despertar oposições no Congresso e reduziram seu prestígio junto às camadas 

populares e à classe média. 

Buscando maior concentração de poderes, o Presidente arriscou uma 

perigosa “jogada política” ao renunciar seu mandato enquanto seu vice estava em 

viagem diplomática à China. Diferente do que esperava Jânio Quadros, não houve 

apelo popular pela sua renúncia, prontamente aceita pelo Congresso, conforme nos 

mostra Fico (2016, p. 42):  

 
 
Jânio Quadros surpreendeu a todos renunciando [...] Mas não houve 
nenhuma mobilização e o Congresso Nacional simplesmente aceitou sua 
renúncia. De Brasília, ele seguiu para São Paulo e, poucos dias depois, 
deixaria o país entregue em grave crise política. 

 
 

Com a saída do presidente da República e a ausência do vice, o Presidente 

da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu o posto. Porém, houve 

intervenção dos ministros militares para que João Goulart não retornasse ao Brasil 

e, sob pressão, “[...] o Congresso Nacional decidiu implantar às pressas o regime 

                                                           
13 Isso foi possível porque nesse período as eleições para presidente e vice ocorriam de forma 
separada, o que permitia que projetos contrários fossem postos juntos. 
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parlamentarista no país. Os poderes de Goulart ficariam reduzidos e o governo seria 

conduzido por um primeiro-ministro” (Idem, p. 43). 

Mas a crise política não se encerraria com essa medida paliativa. João 

Goulart assumiu a presidência sob o regime parlamentarista, mas os grupos de 

esquerda e movimentos sociais, além dos partidos que apoiavam o governo Goulart, 

pressionavam para que logo fosse realizado plebiscito, a fim de garantir que a 

população decidisse o regime político que o país deveria seguir. 

Uma vez marcado o plebiscito, João Goulart passou a assumir medidas 

populistas para garantir apoio. Poucos dias antes da votação, por exemplo, ele 

garantiu 75% de aumento do salário mínimo (Idem, p. 45).  

Após o plebiscito, o presidencialismo saiu vitorioso e as tentativas para 

enfraquecer, desestabilizar e descredibilizar o Presidente da República tomariam 

grande fôlego, com apoio e financiamento norte-americano, como vemos a seguir: 

 
 
Segundo um relatório norte-americano de 1964, foram gastos, apenas neste 
ano, US$ 2 milhões com propagandas em rádio, jornais e unidades móveis 
de exibição de filmes. Esses filmes veiculavam propaganda anticomunista e 
contra o governo. Em 1963, foram feitas 1.706 exibições, somente no Rio 
de Janeiro, para cerca de 179 mil militares, em quartéis, escolas e navios. 
[...] Os estados com governadores contrários a Goulart também recebiam 
empréstimos norte-americanos (FICO, 2016, p. 42).  

 
 

A campanha pela desestabilização do governo visava impedir que outro 

candidato, apoiado por João Goulart, vencesse as próximas eleições, previstas para 

1965 e que não chegaram a ocorrer.  

Assumindo o regime presidencialista, Goulart passou a se posicionar de 

forma mais radical, possivelmente devido ao apoio que recebeu dos movimentos 

sociais, sindicatos e partidos políticos de esquerda. Além disso, em mais de uma 

oportunidade, o Presidente expôs seu apoio às causas de militares “subalternos”, o 

que serviu de motivo aos generais das Forças Armadas para o acusarem de incitar a 

quebra de hierarquia e a desordem. 

O ano de 1964 contou com a expansão do discurso pró-reformas de base. O 

presidente e seus aliados defendiam a urgência das reformas agrária, educacional, 

política, dentre outras. Além disso, líderes sindicais, movimentos sociais e militares 

de baixos postos moviam volumosa massa aos pronunciamentos do Presidente, que 

chegou a afirmar que realizaria as reformas com, ou sem, o apoio do Congresso 
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(Ibidem). Tudo isso serviu como “munição” aos seus adversários, que planejavam 

uma intervenção militar com apoio da Marinha norte-americana14, como foi 

identificado em documentos recém-liberados pelo governo dos EUA e analisados 

pelo historiador Carlos Fico. 

Após discursos inflamados, feitos em comício na Central do Brasil e, por 

último, na Associação dos suboficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, João 

Goulart foi acusado de tentativa de golpe e, no dia 31 de março de 1964, as tropas 

do general Mourão Filho, sob liberação do governador de Minas Gerais Magalhães 

Pinto, marcharam sobre aquele Estado em direção ao Rio de Janeiro. Em outros 

batalhões, grupos também começaram a se organizar para prestar apoio contra o 

Presidente (Idem, p. 53). 

Contrário aos conselhos de alguns de seus ministros, a exemplo de Darcy 

Ribeiro, o Presidente decidiu não resistir e sair do país. Ainda sem ter deixado o 

Brasil, ele teve seu cargo considerado vago na madrugada do dia 02 de abril de 

1964 e o Congresso Nacional empossou novamente o Presidente da Câmara, 

Ranieri Mazzilli. Este ficaria no cargo por alguns dias, mas sem governar 

efetivamente, pois assumiu naquele momento um “Comando Supremo da 

Revolução”, criado pelo general Costa e Silva (Idem, p. 55). 

O Comando publicou no dia 09 de abril de 1964 o primeiro Ato Institucional, 

(Ibidem), autolegitimando o que denominaram de revolução (golpe) e permitindo a 

cassação de mandatos daqueles que se posicionassem contrários a ela, ou fossem 

considerados uma ameaça. Feitas as devidas cassações, Castelo Branco foi eleito 

pelo Congresso Nacional como Presidente da República até as próximas eleições, 

que deveriam ocorrer de forma direta em 1965, mas nunca chegaram a acontecer. 

Na prática, o governo provisório que ali se estabelecia tornou-se efetivo e 

permanente por trinta anos. Tinha início a segunda fase da década de 1960, que 

caminhou contrária a praticamente todos os movimentos populares que haviam 

crescido e amadurecido nos primeiros anos daquela década. 

Após o golpe, o investimento norte-americano continuou, principalmente na 

educação, através dos recursos da Aliança para o Progresso. Essa iniciativa, já em 

vigor durante o período democrático, visava conter o avanço da esquerda, que 

                                                           
14 Através da chamada Operação Brother Sam, que não chegou a ser executada, pois não houve 
resistência do Presidente da República. Para uma compreensão mais detalhada sobre a participação 
norte-americana na arquitetura do golpe de 1964, cabe retomar a obra Ditadura Envergonhada, de 
Elio Gaspari (2002). 
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parecia se ampliar nas regiões dominadas pela pobreza e por níveis alarmantes de 

miséria. Por isso mesmo:  

 
 
A Aliança para o Progresso, lançada pelo presidente John Kennedy, 
propunha um programa para atender às necessidades do Nordeste. [...] Na 
realidade, tratava-se de um plano com o objetivo de combater a política de 
Miguel Arraes e, ainda, fazer frente ao movimento das Ligas Camponesas. 
Esse envolvimento norte-americano era uma verdadeira medida de controle 
(DELGADO; PASSOS, 2017, p. 104). 

 
 

Na verdade, a Aliança para o Progresso atuou não somente em 

Pernambuco, mas onde houvesse o que consideravam ameaças comunistas. Por 

esse motivo, teve considerável participação no Estado do Rio Grande do Norte, que 

contava com forte sindicalismo rural, principalmente na região salineira, e com o 

crescimento das Ligas Camponesas e Urbanas. Por esse motivo, a Aliança manteve 

acordo com o governo do Estado, através do seu governador Aluízio Alves, antes e 

após o golpe militar15 de 1964, impactando diretamente os rumos da educação. 

 

2.2. O desenvolvimento urbano da cidade do Natal e a expansão de seus 

problemas sociais 

 

No início dos anos 1960, o país tinha um alto índice de população migrante, 

saindo da zona rural em direção à zona urbana, sobretudo nas pequenas cidades. O 

incentivo à industrialização também motivava a busca por uma vida melhor nos 

centros urbanos. Esse movimento migratório e a vida citadina trouxeram ganhos 

consideráveis às práticas democráticas, conforme já sinalizamos anteriormente. 

Entre 1946 e 1964, vivenciamos um período de ampliação da democracia 

brasileira, com a consolidação das eleições e a ampliação do acesso ao voto. A 

Constituição de 1946 garantiu que homens e mulheres maiores de dezoito anos 

tivessem que, obrigatoriamente, votar de forma secreta e direta. No entanto, como 

                                                           
15 Atualmente, há correntes historiográficas que nomeiam esse acontecimento de golpe civil-militar, 
bem como intitulam a Ditadura também da mesma forma. Apesar de reconhecer a presença de civis 
nesses acontecimentos, optamos por utilizar o termo militar, pois defendemos o pressuposto de que o 
comando geral dos acontecimentos sempre esteve diretamente submisso às decisões dos militares 
que estavam na alta cúpula do poder. Uma demonstração disso foi a impossibilidade de Pedro Aleixo 
(vice-presidente civil) assumir a presidência em 1969, quando do afastamento do Presidente da 
República, Arthur da Costa e Silva, por motivos de saúde. Recentemente surgiu ainda a denominação 
Golpe midiático-civil-militar, objeto de publicação importante. Reconhecemos a relevância do debate, 
mas permaneceremos utilizando os termos golpe e ditadura militar. 
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enfatiza Carvalho (2015, p. 149), manteve a restrição aos analfabetos e aos 

soldados das forças armadas, o que era um grande obstáculo, já que “[...] o 

contingente de adultos que não sabia ler e escrever era de 48% em 1950” 

(CANÊDO, 2014, p. 539). 

Apesar da restrição aos analfabetos, o número de votantes se alargou 

durante esse período democrático e a vida urbana auxiliava nesse processo. O 

trabalhador rural, por sua vez, costumava estar mais distante dessa realidade, uma 

vez que o analfabetismo era ainda mais presente nas comunidades rurais 

(CARVALHO, 2015, p. 150). 

Inserida nesse cenário de migração, urbanização e ampliação das práticas 

democráticas, a cidade do Natal manteve-se em consonância com o cenário 

nacional e ainda contou com fatores locais para impulsionar sua vida urbana.  

Desde a II Guerra Mundial, a cidade, que recebeu uma base aérea e muitos 

soldados norte-americanos em seu território, vinha crescendo e sua população 

aumentava a cada ano. Segundo Góes (2010, p. 25), a guerra teria impulsionado um 

crescimento populacional na casa dos 80%, mas não identificamos uma estatística 

precisa acerca disso. Cascudo (1999, p. 422) afirma, em sua História da cidade do 

Natal, que: “Mil e quinhentos edifícios abrigavam 10.000 homens” (soldados norte-

americanos). Já Oliveira e Pontual (2005, p. 3) destacam que:  

 
 
A população da Cidade, neste período, pode ter crescido em 50% e mais 
que duplicado o seu comércio. Não existia residência em número suficiente 
para a demanda que se instalava, assim como infraestrutura que atendesse 
e abastecesse às novas necessidades da cidade. Os transportes, os 
cinemas, os bares e as ruas estavam sempre tomados pelas pessoas. [...] 
Tanto as Forças Armadas Norte-Americana como a Brasileira construíram 
Vilas Militares. Nos bairros de Tirol e Petrópolis, eixo da “pista” que ligava 
Natal a Parnamirim, instalaram-se os oficiais e militares de alta patente, que 
compartilhavam com a elite local seus espaços de convivência e de lazer, 
que, por sua vez, disponibilizava suas residências, o Aero Clube, o Teatro e 
os Cinemas da cidade para eventos comuns. Para os soldados de baixa 
patente foram improvisadas barracas como moradias e estes frequentavam 
os bairros das Rocas e Ribeira, onde foi construído o USO e instaladas 
casas de diversão, cafés, cassinos e cabarés. 

 
 

O cenário descrito acima aponta para os impactos imediatos da guerra sobre 

a organização da cidade e nos remete à ausência de uma infraestrutura que 

comportasse aquela alta demanda populacional, surgida em um curto espaço de 
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tempo. Isso impulsionou a migração para a capital do Estado, principalmente de 

pequenos comerciantes e trabalhadores em busca de oportunidades de emprego. 

Se observarmos os dados do IBGE, veremos que em 1940 a cidade contava 

com um total de 54.836 habitantes e, vinte anos mais tarde, esse valor quase 

triplicara, chegando a acumular uma população total de 162.537 habitantes. Esse 

crescimento também estava diretamente relacionado aos longos anos de seca que 

assolaram o interior do Rio Grande do Norte durante a década de 1950. Silva (2001) 

afirma que:  

 
 
As diferentes crônicas sobre as razões do crescimento urbano de Natal 
apontam as numerosas secas sofridas pelo estado como fator principal do 
processo migratório, uma vez que esse fenômeno é significativamente 
desagregador dos grupos e comunidades por ele atingidos, provocando 
assim o deslocamento de grandes contingentes populacionais em direção 
aos centros urbanos que apresentam uma economia dinâmica.  

 
 

Desse modo, os anos 1950 e 1960 foram marcados pelo processo de 

expansão da cidade e pelas tentativas de sanar os problemas urbanos e sociais 

oriundos desse fluxo migratório e do crescimento da zona urbana sem o devido 

planejamento. Isso resultava em situações como: ruas não pavimentadas, áreas 

expostas a alagamentos, falta de um comércio organizado e construções sem 

qualquer padronização. Além de outros problemas presentes até hoje, como, por 

exemplo, a falta de saneamento básico. 

Diante de todos esses problemas, tornava-se inevitável a intervenção 

urbanística, que, segundo Ribeiro (2008, p. 66), teria iniciado ainda durante a 

primeira gestão do prefeito Djalma Maranhão e demonstrava que “[...] o Prefeito 

estava atualizado com os meios administrativos e com as preocupações urbanísticas 

do período”. Em 1956, houve a criação do Conselho Municipal de Turismo e em 

1959 do Aeroporto (com auxílio do governo do estado). Tais ações apontam a visão 

progressista e modernizante do prefeito, que dialogava com o cenário nacional e que 

na década de 1960 também foi percebida no governo do Estado, a partir da eleição 

de Aluízio Alves16. 

Além disso, havia também uma grande preocupação com a organização dos 

bairros que iam surgindo na periferia da cidade. Por isso, a partir de 1960, houve a 

                                                           
16 Embora ambos tenham trilhado caminhos distintos, como veremos em discussões mais adiante. 
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criação de programas habitacionais para tais localidades, como, por exemplo, a 

distribuição de terrenos em áreas de Mãe Luiza e Brasília Teimosa, ou ainda a 

organização do bairro do Carrasco (atualmente conhecido como Dix-Sept Rosado).  

Os Programas de Habitação da prefeitura eram voltados aos servidores 

municipais e visavam à construção de moradias populares. Ribeiro (2008) destaca 

que tais imóveis eram sorteados entre os servidores inscritos no programa. O 

primeiro programa teria ocorrido no bairro das Quintas, considerado um bairro 

popular que, segundo Aquino e Sobrinho (2015, p. 39-40), era a extensão do Alecrim 

e habitado majoritariamente por operários, pequenos funcionários públicos e 

comerciantes de pequeno porte. 

Nos bairros periféricos, houve ainda a construção de vários mercados 

públicos: “Em sua primeira gestão, foram construídos os mercados das Quintas e de 

Igapó, enquanto na segunda foi a vez dos bairros de Nova Descoberta, Lagoa Seca 

e Rocas, na época todos habitados por uma população reconhecidamente pobre” 

(GERMANO, 1982, p. 92). 

Também houve investimentos em construções de quadras, parques e 

praças, que a partir da segunda gestão foram transformadas, posteriormente, em 

Praças de Cultura. Houve uma tentativa de reduzir os problemas urbanos, e isso 

pode ser notado através do acompanhamento dos Diários do Município, conforme 

afirma Ribeiro (2008, p. 69): 

 
 
Os Diários dos Municípios, publicados no Jornal A República demonstram 
que parte do orçamento da Prefeitura era destinado à pavimentação e 
emplacamento de ruas, além de outras obras mais amplas de urbanização, 
tais como, a criação do Bosque Municipal, a instalação de novos Mercados 
Públicos, a construção de galerias pluviais nos bairros da Ribeira, de 
Petrópolis e do Tirol, para evitar o alagamento de vias públicas, o 
calçamento de ruas e avenidas, o embelezamento e arborização das 
praças. (RIBEIRO, 2008, p. 69, grifos do autor). 

 
 

Ainda segundo Ribeiro (2008, p. 77):  

 
As intervenções no espaço físico da cidade de Natal na primeira 
administração de Djalma Maranhão refletiram os anseios políticos do 
momento de modernizar com vias ao progresso e à industrialização. [...] 
Dentro dessa concepção, espaços públicos da cidade de Natal foram 
criados, outros foram ressignificados, transformando-se em espaços de 
lazer ou em espaços culturais, de promoção da cultura popular. 
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Ganhavam também cada vez mais espaço em Natal, e no Brasil de maneira 

geral, as práticas populistas e, paulatinamente, “[...] a pacata cidade vai deixando de 

ficar sentada nas calçadas e começa a caminhar pelas ruas acompanhando seus 

candidatos, passando, desse modo, a se inserir nos eventos relacionados à política 

partidária” (MARQUES, 2015, p. 63). 

O plano nacional influenciava diretamente o desenvolvimento da cidade, isso 

porque, de acordo com Ribeiro (2008, p. 65, grifo nosso), “A política nacional-

desenvolvimentista adotada pelo novo Presidente (Juscelino Kubistchek) fez emergir 

a necessidade de modernizar a cidade como subsídio ao processo de 

industrialização”. O então prefeito, Djalma Maranhão, indicado em 1957 e eleito em 

1960, esteve preocupado em resolver os “problemas urbanos” de Natal e torná-la 

mais “moderna”, investindo em pavimentação, arborização, construção de praças e 

demais espaços públicos, além do amplo investimento feito no combate ao 

analfabetismo. E é devido a este último ponto que teve início a Campanha “De pé no 

chão também se aprende a ler”. 

Apesar das dificuldades em superar o déficit orçamentário da Prefeitura do 

Natal no início dos anos 1960, Germano (1982, p. 89) demonstra que no segundo 

mandato de Djalma Maranhão houve uma reorganização tributária, e a partir de 

1962 foi possível contar com um “superávit orçamentário”, que possibilitou a 

ampliação de empreendimentos voltados à urbanização e à modernização da 

cidade, tais como:  

 
 
[...] a construção do Centro de Formação de Professores, o asfaltamento e 
iluminação a vapor de mercúrio e fluorescentes das ruas João Pessoa e 
Ulisses Caldas e a avenida Rio Branco, todas no centro da cidade; iniciadas 
em 1962 e concluídas em 1963 – Galeria de Arte, Mercado das Rocas, 
Palácio dos Esportes, Estação Rodoviária, construção de 11 quadras de 
esportes (número que se elevaria para 12 em 1964), 10 parques infantis (15 
é o número existente em 1964), restauração de praças públicas, construção 
de galerias pluviais, etc. 

 
 

Em 1960, Natal era vista como “[...] como reflexo de um contexto 

internacional, nacional e local de muita agitação de natureza cultural, política, 

econômica e social” (AQUINO; SOBRINHO; PINHEIRO, 2015, p. 26), e em meio a 

toda essa agitação, cresciam também os movimentos sociais, a preocupação com a 

cultura popular e a valorização da escolarização. Isso ocorria por todo o Nordeste, 
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mas ganhou ênfase em cidades como Natal e Recife, que nesse período contaram 

com administrações populares. 

A mobilização social era crescente e se misturava interesses locais com 

influências nacionais e internacionais. Segundo Germano (1982, p. 92):  

 
 
Inegavelmente, o período compreendido entre os anos de 1960 e 1964 foi 
fértil no que diz respeito ao processo de mobilização aí desenvolvido. [...] 
Dessa maneira, no Rio Grande do Norte, como no Brasil, esse processo 
mobilizatório não ocorreu exclusivamente em função dos interesses 
econômicos específicos de classe [...] Mas ocorreu também em função de 
questões políticas locais, nacionais e mesmo internacionais. 

 
 

Todo esse processo mobilizatório esteve em crescimento até 1964 e só foi 

encerrado em virtude do golpe militar, uma vez que “[...] muitos (movimentos) foram 

perseguidos e encerrados ou forçados a mudar de natureza” (RIBEIRO, 2014, p.108, 

grifo nosso). 

Mas, diante desse quadro panorâmico, marcado por uma cidade com 

alarmantes índices de analfabetismo, como seria possível alcançar o 

desenvolvimento, a industrialização, a ampliação do eleitorado e a garantia de 

melhores condições de vida à população pobre? A resposta da prefeitura brotou das 

próprias sugestões do povo, como veremos a seguir, e caminhou em direção à 

organização de seu sistema de ensino, tendo como meta principal a erradicação do 

analfabetismo, visto “[...] não como causa da pobreza, mas como efeito de uma 

sociedade injusta e não igualitária” (SOARES; GALVÃO, 2011, p. 269). 

 

2.3. As eleições de 1960 no Rio Grande do Norte: aproximações e 

distanciamentos entre as propostas de Djalma Maranhão e Aluízio Alves 

 

Percebemos o quão conflitante era a realidade da cidade do Natal no início 

dos anos 1960, palco de disputas entre o velho e novo, o conservador e o moderno, 

o rural e o urbano. Nem sempre tais oposições foram tão facilmente diferenciadas 

nesta capital e neste Estado em geral. Suas diferenças fizeram com que, em muitas 

ocasiões, eles apresentassem posicionamentos díspares. Apesar disso, em outros 

momentos eles se aproximaram em prol de um, ou outro, interesse comum. Isso 

justificaria os motivos pelos quais, por exemplo, Aluizio Alves e Djalma Maranhão 

compuseram uma mesma coligação em 1960 e ganharam juntos a campanha 
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eleitoral naquele ano. Explica também porque tal aliança não passaria de dois anos 

e renderia intrigas, conchavos e perseguições futuras. 

Realizamos um levantamento bibliográfico em trabalhos diversos, inclusive, 

e principalmente, em obras memorialistas dos dois líderes políticos diretamente 

envolvidos nessa trama. A partir dessas memórias, pudemos notar aquilo que foi 

lembrado com exaltação e também o que fora (talvez confortavelmente) esquecido. 

E essas memórias, que envolvem a relação entre lembrar e esquecer, expor e 

esconder, mostram o pouco do pensar e agir desses dois líderes. 

Aluizio Alves e Djalma Maranhão representavam no Rio Grande do Norte um 

novo fazer político, cada qual a seu modo, é fato, mas juntos consolidavam um novo 

agir politicamente e, para espanto e descontentamento de muitos, passaram a dar 

relevância ao voto popular. 

Mas, até que ponto esses dois homens públicos podem ser aproximados e 

equiparados e quais os limites dessa aproximação político-partidária, relacionando-

os ao contexto macro (nacional e internacional) e tendo clareza de que o contexto 

micro (local) não necessariamente acompanhava as tendências do macro? As 

trajetórias políticas e concepções ideológicas de cada um não permitem que sejam 

equiparados. Cada qual agia e pensava conforme pressupostos distintos. 

Em 1960, temos dois candidatos, um ao governo do Estado e outro à 

prefeitura da capital, que há poucos anos tinham rompido com um dos principais 

políticos tradicionais da oligarquia local, Dinarte Mariz, líder da União Democrática 

Nacional – UDN. Por motivos distintos, ambos não contavam mais com o apoio e a 

indicação de Dinarte Mariz e se colocavam enquanto uma alternativa ao fazer 

político de até então. No entanto, qualquer político minimamente experiente saberia 

que naquele contexto vencer uma eleição sem o apoio da oligarquia local não seria 

iniciativa das mais fáceis, por isso, toda aliança seria necessária para assegurar 

outros suportes. 

Foi diante desse contexto que Aluizio e Djalma se aproximaram. Cada qual 

tinha consciência do peso que o outro representava e reconhecia seu alcance junto 

à população em geral. Os dois estavam intrinsicamente envolvidos pela lógica do 

desenvolvimentismo e viam na industrialização um caminho para o progresso 

econômico da região. Em paralelo, fica explícito que também sabiam que as 

estratégias de cada um e seus pressupostos ideológicos eram bem distintos. Apesar 

disso, puseram as diferenças à parte e se lançaram na disputa eleitoral de 1960, 
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tendo saído vitoriosos, para após dois anos romperem radicalmente. Mas o que 

caracterizou suas campanhas? Que pontos as aproximavam e quais as diferiam? 

Aluizio Alves era um tradicional político da UDN, mantinha relações diretas 

com o líder nacional do partido, Carlos Lacerda, e desde a década de 1940 era 

deputado federal por essa legenda. Mesmo assim, não obteve o aval do líder do 

partido no estado, como já dito antes, o senhor Dinarte Mariz. Insatisfeito com tal 

situação, Aluizio resolveu candidatar-se como dissidência da UDN e sendo lançado 

pela legenda do partido historicamente rival, o PSD. Tal indicação não seria possível 

sem a conhecida interferência do então presidente Juscelino Kubistchek, conforme 

reconhece o próprio Aluizio em suas memórias, ao afirmar que: “Ele [Kubistchek] 

aconselhou o entendimento em torno da minha candidatura” (2000, p. 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Começava, ainda antes de 1960, a se organizar os bastidores da construção 

de uma ampla legenda. Aluizio, político experiente que era, compreendia que 

precisaria mais do que o apoio do PSD para garantir a vitória nas eleições contra o 

candidato de Dinarte Mariz. Diante disso, cuidou de construir uma ampla rede de 

alianças, capaz de unir extremos, colocando lado a lado membros dissidentes da 

UDN e integrantes do partido rival, o PSD; fez com que palanques fossem divididos 

entre comunistas e integralistas, sem se comprometer diretamente com nenhuma 

das partes envolvidas. De qualquer modo, o nome de Aluizio Alves foi anunciado 

enquanto o candidato de oposição, como ressalta Germano (1982, p. 50): 

 
 
Entretanto, o candidato das oposições seria o dissidente udenista Aluizio 
Alves. Foi feita então uma aliança entre as duas forças (dissidência da UDN 
e o PSD), através da qual o deputado Teodorico Bezerra retira sua 
candidatura em favor de Alves. Essa candidatura, no entanto, iria ganhar 
apoio não somente do PSD, do PTB e do PDC, mas também das forças de 
esquerda alojadas no PTN e que haviam lançado a candidatura de Djalma 
Maranhão à prefeitura de Natal. 

 
 

De modo aparentemente contraditório, Aluizio contou com o apoio de rivais, 

mas o fez de forma bastante calculada, tanto que destacou tomar cuidados para não 

desagradar nenhum dos lados envolvidos: 

 
 
Dois procedimentos adotei logo: mandava organizar os comícios e, ao 
chegar à cidade, ia direto ao palanque. Se fosse para a casa de um chefe 
político, podia desgostar o aliado, mas opositor municipal dele. Conforme 
observava do palanque as relações deles, os visitava depois do comício. Se 
tinham relações difíceis, viajava diretamente do palanque. Em cidades sem 
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problemas, aceitava ou não almoçar ou jantar. Não sendo possível, 
mandava adquirir biscoitos e doces, e comia na estrada. Outro 
procedimento: não ficava, antes de amadurecida a aliança, na dependência 
do prestígio de cada um, embora importante o seu apoio. Mas procurava 
fazer discursos interessados diretamente, racional ou emocionalmente, ao 
povo, a determinadas classes, ao cidadão (ALVES, 2001, p. 105). 

 
 

Em outro momento de seu livro de memórias, ele afirma abertamente que 

conseguiu unir comunistas e integralistas e relata que em um dos comícios permitiu 

que ambos falassem suas motivações para estarem ali o apoiando. Em seguida, de 

forma conciliatória, mas sem se comprometer com nenhum dos dois grupos, ele teria 

pego o microfone e afirmado que:  

 
 
Todos sabem que sou contra o Comunismo e contra o Integralismo. Mas 
estamos tratando da situação do estado independentemente do conflito das 
posições nacionais. Precisamos é de um Governo diferente no Rio Grande 
do Norte (Ibidem, p. 111). 

 
 

A fala acima faz-nos perceber que nada era gratuito em suas palavras. 

Receber dois extremos, mesmo sendo contrário a ambos, representava sua 

capacidade de articulação diante de uma causa maior. Em seu discurso urgia a 

necessidade do NOVO, às vezes substituído por MODERNO, mas tais palavras 

funcionavam como sinônimo da construção de uma nova época para o estado, 

marcada pelo desenvolvimentismo, pela expansão da rede elétrica, pela construção 

de estatais que garantissem serviços básicos, como água, energia e telefones, para 

que tudo isso redundasse na tão esperada industrialização (GERMANO, 1982).  

Além das estratégias para aglutinação de siglas partidárias historicamente 

antagonistas, a campanha aluizista também contou, de forma pioneira, com um 

amplo suporte de marketing, algo incomum para a época. O candidato contratou 

uma empresa que cuidava de seus discursos, outdoors, aparência, atitudes, enfim, 

de como seria visto e recebido pela população. Pereira (2005, p. 327) nos traz um 

quadro geral da atuação de tal empresa para a construção desse ideal de novo: 

 
 
Para criar essa nova imagem, produziu-se um verdadeiro espetáculo, onde 
Aluizio era o principal ator e a empresa de publicidade contratada tinha a 
direção.  A utilização de uma empresa de publicidade para produzir e 
supervisionar uma campanha política eleitoral foi uma grande inovação 
verificada nas eleições de 1960 no Rio Grande do Norte. Foi produzido um 
material de propaganda que estava em sintonia com uma série de técnicas 
publicitárias. 
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Além das estratégias já ditas, ele também fez amplo uso da mídia, tendo 

comprado, segundo o autor, minutos diários em um programa na rádio Poty, em que 

falava sempre precedido por Djalma Maranhão. Outro espaço de divulgação era 

através de seu jornal Tribuna do Norte, que exibia sempre manchetes divulgando 

sua campanha de caráter inovador e modernizador. 

Outra característica marcante de sua campanha foi a incorporação de 

práticas populistas. Frases de efeito, desfiles públicos, longas caminhadas, 

carreatas e construção de símbolos que o representavam e lhe concediam um 

caráter quase messiânico. Um exemplo disso é a cor verde, presente em todos os 

demais objetos que o representava, desde lenços, até galhos, ramos de plantas 

diversas, frutas, dentre outros. Outro exemplo é quando ele incorporou o apelido de 

cigano17 e passou a “ler” as mãos das pessoas nas cidades em que chegava, 

relatando suas dores e demonstrando que sabia como “seu povo” vivia. Além disso, 

ampliou o uso de comícios, que se espalharam pelo interior e lotaram espaços 

públicos, o que causava desconforto aos opositores. Sobre esses comícios ele 

afirmava que: 

 
 
No começo, de 20 horas até 6 da manhã. Depois, do sábado {a noite, dia e 
noite do domingo, até 6 horas da manhã. Ou juntavam dia e noite de  
feriados. Por quê? Porque, em 1958, eu fazia 10 comícios em Natal (160 
em 16 dias) e o interior reclamara (Ibidem, p. 107). 

 
 

Posteriormente, ele também ressaltou a nova roupagem dos comícios, que 

não mais seriam apenas a reunião de líderes políticos, mas que agora estariam 

voltados ao convencimento da população, sobretudo daquela mais humilde, que 

poderia ver nele uma “esperança” de vida melhor. Aliás, esperança foi uma palavra 

incorporada à sua propaganda política18, e tudo remetia a ela, além do uso da 

palavra “fé” para representar o seu vice, Monsenhor Walfredo Gurgel. Era a 

combinação entre fé e esperança, que ressaltavam uma imagem propositalmente 

messiânica dos candidatos. Ainda sobre suas viagens ao interior e comícios, ele 

afirmava que: 

                                                           
17 Atribuído pejorativamente pelos seus opositores porque ele vivia indo de uma cidade à outra. 
18 Para uma compreensão mais ampla sobre o uso dessas palavras na campanha política de Aluizio 
Alves, ler a relevante tese de doutorado Criar ilhas de sanidade: os Estados Unidos e a Aliança para 
o Progresso no Brasil (1961-1966) (PEREIRA, 2005). 
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Foi a primeira vez na história da República que a campanha política deixou 
de ser um encontro de chefes e ajuntamentos da cidade, para invadir todos 
os bairros, sítios, o povo nas estradas só para receber um cumprimento ou 
um lenço, e dizer, no seu aplauso, às vezes com as crianças deitadas em 
redes armadas nas árvores, durante quatro e cinco horas de atraso da 
passagem, que um governador não devia ser escolhido em conchavos, mas 
representando os sentimentos, as aspirações e esperanças do coração de 
cada um, ricos e pobres (Ibidem, p. 108). 

 
 

Mesmo em se tratando de um livro de memórias, Aluizio parecia falar de um 

palanque, fazendo referência sempre à esperança, à ausência de conchavos, à sua 

suposta isenção. No entanto, sabemos que sem apoio de parte da oligarquia do 

estado, representada através do PSD, por exemplo, sua candidatura não teria sido 

viabilizada. Desse modo, ao mesmo tempo que ele era oposição, modernização e o 

novo da política do estado, também trazia em si as marcas da antiga política, 

orientada de acordo com os anseios da elite oligárquica, de onde o próprio surgiu.  

Cabe salientar que no Rio Grande do Norte da época (talvez ainda haja 

resquícios disso hoje em dia), as disputas políticas ocorriam entre famílias e as 

siglas partidárias pouca interferência tinham nisso. Inserido nesse contexto, Aluizio 

seria, pois, uma liderança que: “[...] embora atrelada a setores oligárquicos 

específicos, propunha um rompimento com as práticas “tradicionais” de fazer política 

e exercer poder” (GERMANO, 1982, p. 48). Seguindo sua linha de pensamento, o 

autor ainda ressalta o porquê do caráter ambíguo de Aluizio Alves: “[...] essa 

liderança assumia uma posição ambígua, porquanto sendo oriunda da oligarquia 

agrária, estava agora “contaminada” pelos interesses modernizadores da burguesia” 

(Ibidem). 

Fato é que, mesmo diante de tantas contradições e ambiguidades, Aluizio 

Alves, com ajuda da sua rede de apoiadores, por ele intitulada “Cruzada da 

Esperança”, conseguiu se eleger em 1960, contando com o apoio fundamental da 

esquerda em Natal, representada pelo PTN e pela figura de Djalma Maranhão. 

Apesar da aliança entre Aluizio e Djalma, este último trilhou outro caminho 

em sua campanha. Em comum com o primeiro, podemos destacar suas propostas 

modernizadoras e o contato com o povo; a forma de fazê-lo, no entanto, foi distinta. 

Uma vez tendo rompido com Dinarte Mariz, não havia crédito na ideia de 

que fosse viável a eleição de Djalma Maranhão. O próprio Mariz teria afirmado: 

“Djalma não tem dinheiro, então com quem Djalma vai contar? Só vai contar com o 

povo” (apud GERMANO, 1982, p. 71). E nos parece que o candidato incorporou tal 
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máxima. Claro que a aproximação com Aluizio beneficiava ambos, mas sem o 

envolvimento da população local, a campanha eleitoral de Djalma não teria sido tão 

frutífera. Consciente disso, Djalma passou a investir na chamada “Campanha do 

Tostão contra o Milhão”, conforme destacou Germano (1982), e passou a incentivar 

a criação dos Comitês Nacionalistas, também chamados Comitês de Bairro. 

Em nosso entendimento, o uso dos Comitês foi a principal estratégia de 

campanha de Djalma, uma vez que: “Em termos de legenda, o PTN não existia. O 

que existia era uma tendência de oposição e de esquerda no eleitorado de Natal, 

que se aglutinava em torno de Djalma Maranhão” (GÓES, 2010, p. 41). Tendência 

essa que parecia preocupar grupos tradicionais e oligarquias locais, tanto que no 

início de 1960 houve a tentativa de impugnar a candidatura de Djalma. 

Mas os Comitês funcionavam como núcleos que aproximavam as pessoas 

de cada bairro. Basicamente, eram grupos de moradores, com uma diretoria que, 

segundo Góes (2010), somavam treze pessoas e não havia um número restrito de 

participantes do Comitê. No entanto, à medida que ficavam muito grandes, eram 

subdivididos. Cada um tinha por objetivo discutir as questões políticas, sociais e 

econômicas que assolavam a cidade, a fim de chegar a proposições que pudessem 

compor o programa de governo de Djalma Maranhão. 

Além de divulgar a campanha e de aproximar o povo do candidato, os 

Comitês tinham caráter politizador, traziam discussões nacionais e estavam 

profundamente inseridos na lógica do nacional desenvolvimentismo.  

Esses espaços de politização se espalharam rapidamente pela cidade e, 

segundo Germano (1982, p.72), em uma população de quase 160.000 habitantes, 

“[..] existiam cerca de 240 desses Comitês, que reuniam moradores de uma rua ou 

de um bairro não somente para participarem da c ampanha política, mas também 

para discutirem problemas locais ou não”. 

Periodicamente, havia as convenções que ocorriam nos bairros e reuniam 

vários Comitês para fazer um balanço geral de suas discussões. De acordo com 

Góes (2010, p. 42), ao final de dez meses de campanha, esses Comitês reunidos 

por regiões, realizaram suas convenções de bairro e dali teria saído o “programa 

político-administrativo” de Djalma, invertendo a lógica vertical de construção de uma 

proposta governamental.  

Em todas as convenções, a educação foi destacada como principal 

necessidade da população, por isso ela surgiu enquanto meta número um do então 
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candidato, associada à promoção da cultura popular. A partir dessa reivindicação, 

surgiu posteriormente a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. 

Além dos Comitês, houve muitos comícios, tanto no Centro da cidade, como 

nos bairros periféricos. A chamada “esquerda progressista” saiu em apoio à 

candidatura de Djalma, com adesão de vários sindicatos à campanha. Durante seus 

discursos era ressaltado que seu governo seria desenvolvido em parceria com os 

Comitês e com discussões abertas sobre as ações e o orçamento disponível para 

desenvolvê-las. 

Sem grandes somas de dinheiro para investir na campanha, o apoio dos 

Comitês parece ter sido decisivo para o sucesso da eleição de Djalma, como elucida 

Germano (1982, p. 72, grifos do autor): 

 
 
Esses núcleos políticos, principalmente os comitês femininos, vinculados 
aos Comitês Nacionalistas, levantavam também fundos para a 
movimentação política, seja promovendo rifas de objetos, seja recebendo 
doações em dinheiro ou de produtos. Aliás, não somente os Acampamentos 
e os Comitês procuravam arrecadar fundos, também a própria população se 
mobilizava nesse sentido, como foi o caso da Campanha da gasolina, 
necessária para o transporte de eleitores e que foi inteiramente doada pela 
população.  

 
 

Em suas memórias19, Djalma reafirmava a necessidade de modernização da 

gestão pública, também defendida por Aluizio Alves (embora com estratégias 

distintas). No entanto, ele acrescentava elementos novos, como governar para o 

interesse social e com recursos nacionais: 

 
 
[...] cumpre dizer que o divisor de águas entre a antiga e a moderna 
orientação administrativa é a introdução de um novo elemento conotativo 
que, ao lado da noção de interesse público, dinamiza e impulsiona as 
administrações progressistas: O INTERESSE SOCIAL. [...] Por tudo isso, 
não hesitamos em elaborar um programa de ação que fugisse ao estilo e a 
técnica tradicionais da administração municipal, no esforço de ajudar a 
caminhar o poder público [...] (MARANHÃO, 2000, p. 88, grifo do autor). 

 
 

Como vemos no trecho acima, Djalma defendia que era preciso governar 

para o interesse social, ou seja, para reduzir as imensas desigualdades sociais que 

assolavam a cidade, pois só assim seria possível, de fato, desenvolver um projeto 

                                                           
19 Expressas no livro 2 livros de Djalma Maranhão no exílio, escrito durante seu exílio em Montevidéu 
e publicado apenas em 2000, sob a organização de Moacyr de Góes.  
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modernizador para a região. A partir daí, e das demandas dos Comitês, surgiu a 

preocupação maior com a educação pública e gratuita, pois, segundo ele: “A 

ausência de instrução e educação do povo oferece a convicção de que, somente 

com o alevantamento (sic) desses níveis, ser-nos-á possível vencer as dificuldades e 

enfrentar a solução dos problemas socioeconômicos” (Idem, 2000, p. 89, grifo do 

autor). 

Devido a suas questões ideológicas, em defesa do nacionalismo, seu 

governo fez uso exclusivamente de recursos da prefeitura, ou de doações da 

população, para desenvolver obras públicas, por exemplo, ou mesmo as escolas de 

palha. 

O que nos parece evidente é que Aluizio Alves e Djalma Maranhão 

mantinham em comum a preocupação com a modernização e o desenvolvimento 

industrial do Estado e do município, respectivamente. Isso em consonância com a 

lógica do nacional-desenvolvimentismo, que imperava até então no plano nacional. 

Porém, um olhar mais atento perceberá que seus meios para alcançar tal 

desenvolvimentismo eram distintos. Para Djalma Maranhão, isso deveria ser 

alcançado com recursos nacionais, sem intervenção do capital internacional e 

garantindo autonomia e participação política ao povo. Já para Aluizio Alves, nos 

parece que a fonte de recursos não era o mais importante, mas que eles fossem 

destinados às ações que promoveriam o desenvolvimento econômico da região. 

Além disso, o povo era visto muito mais como apoio político, eleitores que deveriam 

estar próximos, mas não necessariamente interferindo nas ações governamentais, 

ou nos projetos políticos. A população pobre era vista como tendo de ser “cuidada”, 

alvo de ações assistencialistas e não necessariamente assumindo uma cidadania 

participativa. 

Essas divergências de ordem ideológica, associadas à recusa de Aluizio 

Alves em apoiar a candidatura de Djalma Maranhão para o Senado em 1962, 

fizeram com que eles rompessem a aliança firmada em 1960.  

A cisão foi reafirmada e cobrada em 1964, quando eclodiu o golpe militar e 

Aluizio Alves financiou, com recursos do governo do Estado (e agradando os 

financiadores da Aliança para o Progresso), um Inquérito de Polícia Militar - IPM, 

antes mesmo daqueles estabelecidos pelas Forças Armadas. Tal IPM, resultou no 

indiciamento de Djalma Maranhão e de todos que estavam à frente do seu governo, 

além de alcançar comunistas (muitos dos quais apoiadores da campanha de Aluizio 
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em 1960), membros das Ligas Camponesas e Urbanas, estudantes, sindicalistas e 

todos aqueles que pudessem ser taxados genericamente de “subversivos”. Assim, 

Aluizio garantiu o afastamento de vários concorrentes e figuras públicas que 

pudessem representar alguma “ameaça” a seus interesses. Desse modo, também se 

mostrava fiel ao principal interesse da Aliança para o Progresso, “o combate à 

ameaça comunista”. Além de sinalizar seu apoio ao regime autoritário que se 

estabelecia, utilizando-se dos instrumentos disponíveis para isso, como destacou 

Pereira (2005, p. 384): 

 
 
Enquanto os IPMs e as comissões iam trabalhando na sua obra repressiva, 
o governador da esperança reafirmava sua integração com o movimento 
golpista: “Aluizio Alves afirma que a administração do estado prossegue 
integrada dentro da obra revolucionária”. O governo Aluizio Alves 
aproveitou-se das comissões e dos IPMs para perseguir seus inimigos. 

 
 

Diante de tudo isso, Aluizio Alves não faz referência à instalação daquele 

IPM no Estado do Rio Grande do Norte e, em uma das poucas referências feitas a 

1964, apenas afirma que: “Ocorrera a Revolução de 1964. Djalma fora deposto e 

substituído pelo almirante Tertius Rebelo. Íamos ter o primeiro pronunciamento 

popular pelo voto secreto e eu não sabia prever o resultado” (ALVES, 2001, p. 200). 

Pelo discurso, soa ao leitor como se ele não tivesse qualquer relação com o ocorrido 

e, mais ainda, como se não houvesse se posicionado favorável ao golpe, o que 

contradiz suas notas na Tribuna do Norte já no dia seguinte à tomada do poder. 

Mas, salva a passagem destacada, 1964 não compõe as páginas de seu livro de 

memórias, que traz como subtítulo “o que não esqueci”. 

 

2.4. A expansão dos movimentos sociais no Brasil e as iniciativas de 

combate ao analfabetismo 

 

A segunda metade do século XX é um período de intensas mudanças em 

todo o mundo ocidental e, sobretudo, nos países subdesenvolvidos. Segundo 

Manacorda (2010, p. 402), isso esteve diretamente ligado aos avanços tecnológicos 

e à tomada de consciência (relacionada à expansão da instrução). Para ele, esses 

dois fatores teriam promovido mudanças na instituição escolar, que levaram ao uso 
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de práticas escolanovistas no Ocidente e de outras inspiradas nas teses de Marx, 

principalmente no mundo socialista. 

Além dos fatores citados acima, cabe ressaltar a influência que teve sobre a 

educação as declarações do Papa João XXIII e das encíclicas do Concílio do 

Vaticano II. Mesmo o Concílio tendo sido concluído em 1965, período em que o 

Brasil já estava sob controle militar, as declarações presentes nele refletiam uma 

forma de pensar bastante divulgada no interior da Igreja Católica naquele momento 

e que exerciam influência sobre a prática de muitos pesquisadores e intelectuais 

cristãos de todo mundo, inclusive do Brasil. 

Na declaração Gravissimum educationis, o Concílio afirmava que: 

 
 
Todos os homes de qualquer raça, condição e idade, por força de sua 
dignidade de pessoa humana, têm o direito inalienável a uma educação que 
corresponda ao seu próprio fim, seja adequada à sua índole, à diferença de 
sexo, à cultura e às tradições de seu país, e, ao mesmo tempo, seja aberta 
a uma fraterna convivência com os demais povos a fim de garantir a 
verdadeira unidade e a verdadeira paz sobre a Terra. A verdadeira 
educação deve promover a formação da pessoa humana, quer em vista de 
seu fim último, quer para o bem de várias sociedades de que o homem é 
membro (apud MANACORDA, 2010, p. 404). 

 
 

Percebemos na declaração acima o caráter humanitário que é empregado à 

prática educativa, visão que segundo Manacorda (2010) já era possível perceber 

nas produções intelectuais de importantes pensadores católicos desde a década de 

1930. Essa visão influenciou diretamente grupos e organizações católicas brasileiras 

que adentraram a década de 1960 buscando promover uma educação popular, 

inspirados nos ideais cristãos, naquele momento também bastante difundidos pela 

chamada teologia da libertação20, que ganhava forma entre as décadas de 1950 e 

1960 na América Latina. Saviani (2013, p. 338) afirma que: 

 
 
[...] no mesmo momento em que na passagem da década de 1950 para a 
década de 1960 entrava na reta final a tramitação da LDB, emergia, 
impulsionada pelo arejamento propiciado pelo Concílio Vaticano II, realizado 
entre 1959 e 1965, uma parcela do movimento católico que buscava a 

                                                           
20 “Teologia da Libertação se apresenta como um movimento teológico supra-denominacional, não se 
vincula a nenhum partido político, mas pensa em uma teologia que possa influenciar a política, 
interpretando os ensinamentos e o projeto de Jesus Cristo em termos de uma libertação das 
opressões econômicas, políticas ou sociais. A Teologia da Libertação foi entendida e descrita, pelos 
seus principais representantes como a reinterpretação analítica e antropológica da fé cristã, em vista 
dos problemas sociais existente em particular na América Latina”. Disponível em: 
<http://www.abiblia.org/ver.php?id=6902>. Acesso em: 22 out. 2017. 
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formulação de “uma ideologia revolucionária inspirada no Cristianismo”. A 
expressão mais típica dessa tendência foi, com certeza, a criação da Ação 
Popular (AP) em 1963. [...] Essa perspectiva se fez presente em grupos 
católicos derivados de organismos integrantes da Ação Católica, com 
destaque para a JUC e JEC, que se lançaram em programas de educação 
popular, em especial a alfabetização de adultos. 

 
 

Tais ideais também refletiram na própria forma como a educação popular 

passou a caminhar a partir dos anos 1960, por exemplo, com o desenvolvimento da 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e de seu método de alfabetização de adultos.  

Mas não apenas o ideal cristão – católico de educação humanitária, foi 

responsável por mover tais grupos. O início dos anos 1960 estava impregnado por 

um forte discurso nacional-desenvolvimentista que se ampliou e ganhou força na 

década anterior, a partir dos anos de governo Juscelino Kubistchek e dos ideais do 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB. 

O ideal do nacional-desenvolvimentismo, tomado enquanto preocupação 

com a industrialização e o desenvolvimento da nação e de sua população, ganhou 

força a partir dos anos 1930, mais ou menos em paralelo às práticas populistas. 

Segundo Saviani (2013, p. 311), paulatinamente, a questão dos pobres foi passando 

de “caso de polícia” para “caso de política”. Dentro desse contexto, surgiu o ISEB, 

na década de 1950, resultado da organização de um grupo anterior formado por 

intelectuais do Rio de Janeiro e São Paulo e intitulado Instituto Brasileiro de 

Economia, Sociologia e Política. Posteriormente, tal grupo passou por mudanças e 

foi recriado no Rio de Janeiro em 1953, momento em que houve a aproximação 

inicial com o MEC e o início de ciclos de palestras sobre os “problemas nacionais”. 

Em 1955, o ISEB foi criado vinculado diretamente ao MEC, tendo funcionado 

até 1964. No decorrer desse percurso, segundo Saviani (Idem, p. 313), o nacional-

desenvolvimentismo foi passando a adquirir conotações cada vez mais à esquerda, 

especialmente a partir de 1962. Até então, seus discursos eram pautados na 

industrialização, na modernização e no progresso, vinculados à burguesia. No 

entanto, no início dos anos 1960, houve a aproximação entre o nacional-

desenvolvimentismo e grupos de esquerda, com o olhar mais voltado aos pobres, 

aos excluídos e às alternativas de educação para essa parcela da população 

brasileira, como condição indispensável ao desenvolvimento do país. 

Ainda sobre o ISEB, Gomes (2014, p. 161) afirma em sua tese que:  
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O fato de não ter conseguido influenciar mais ativamente no processo de 
desenvolvimento do país por dentro do aparelho do Estado, não reduziu a 
importância do ISEB enquanto um centro irradiador de ideias – ou de 
ideologia, como gostava de afirmar o próprio grupo. 

 
 

De acordo com o autor, a terceira fase de desenvolvimento das atividades 

do ISEB coincide com a luta pelas Reformas de Base do governo João Goulart e 

nesse contexto houve a difusão dos pensamentos mais à esquerda, pautados em 

um discurso de desenvolvimento nacional voltado à diminuição da pobreza e das 

desigualdades sociais. Esse discurso é evidente nos documentos e falas de pessoas 

envolvidas nos movimentos de educação popular do início dos 1960. No período, 

parecia totalmente inviável falar em desenvolvimento nacional sem considerar que o 

Brasil era ainda uma nação com quase metade da população analfabeta. Uma 

questão que parece sintetizar o sentimento da época é: “Como crescer e se 

desenvolver sem saber ler e escrever?”. 

Em meio a esse turbilhão de ideias cristãs-católicas de esquerda e de 

ampliação da lógica nacional-desenvolvimentista, surgiram diversos movimentos de 

educação popular, cada qual com suas particularidades, mas tendo como principal 

convergência a luta pela erradicação do analfabetismo e pela promoção da cultura 

popular, vistas enquanto indispensáveis ao desenvolvimento nacional. 

Cabe ressaltar queantes dos anos 1960 já havia movimentos de educação 

popular. No entanto, estes compartilhavam uma perspectiva diferente de educação 

popular, vista como garantia de instrução às camadas populares, a partir da 

ampliação da rede de escolas primárias. Nesse sentido, 

 
 

Na Primeira República, a expressão “educação popular”, em consonância 
com o processo de implantação dos sistemas nacionais de ensino ocorrido 
ao longo do século XIX, encontrava-se associada à instrução elementar que 
se buscava generalizar para toda a população de cada país, mediante a 
implantação de escolas primárias. Coincidia, portanto, com o conceito de 
instrução pública. Esse era o caminho para erradicar o analfabetismo. Foi 
com esse entendimento que se desencadeou a mobilização pela 
implantação e expansão das escolas primárias, assim como as campanhas 
de alfabetização de adultos (SAVIANI, 2013, p. 317). 

 
 

Porém, no início dos anos 1960, a alfabetização foi pensada atrelada a um 

processo de emancipação popular e de conscientização das massas. Além de 

pensar a alfabetização como decodificação de palavras, muitos desses movimentos 
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surgiram ansiando garantir o desenvolvimento de um pensamento crítico e de um 

processo educativo mais horizontal, feito não apenas para aquela população 

excluída, mas com ela, como reflete Saviani (Idem, p. 317): 

 
 
A mobilização que toma vulto na primeira metade dos anos de 1960 assume 
outra significação. Em seu centro emerge a preocupação com a 
participação política das massas a partir da tomada de consciência da 
realidade brasileira. E a educação passa a ser vista como instrumento de 
conscientização. A expressão “educação popular” assume, então, o sentido 
de uma educação do povo, pelo povo e para o povo, pretendendo-se 
superar o sentido anterior, criticado como sendo uma educação das elites, 
dos grupos dirigentes e dominantes, para o povo, visando controla-lo, 
manipulá-lo, ajustá-lo à ordem existente. 

 
 

Ainda sobre essas mudanças na compreensão da educação popular em 

diferentes períodos históricos, Araújo (1996, p. 120) as organiza de modo bastante 

didático, dividindo-as em três momentos e três formas distintas de serem pensadas: 

 
 
Até a 2ª Guerra Mundial, a educação popular era entendida como um 
prolongamento da educação formal para todos aqueles das periferias 
urbanas e da zona rural. Nos anos 50, passa a ser vista como forma de 
desenvolvimento comunitário, e em fins desta década, é compreendida 
tanto como educação libertadora, como como educação funcional para a 
formação de mão de obra [...]. 

 
 

Nessa perspectiva de educação popular como prática conscientizadora, 

crescente em fins dos anos 1950, surgiram alguns grupos, iniciativas e propostas 

educativas. São eles: os Centro Populares de Cultura, ligados à UNE; o Movimento 

de Educação de Base, vinculado diretamente à Igreja Católica, através da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; o Movimento de Cultura 

Popular de Pernambuco; o Sistema Paulo Freire; as 40 horas de Angicos; a 

Fundação Campanha Popular de Educação da Paraíba – CEPLAR, e a Campanha 

“De pé no chão também se aprende a ler”, ligada à prefeitura do Natal. Tal escolha 

dos movimentos educacionais, segue a sistematização já realizada por Paiva (2015) 

e Saviani (2013). 

Os CPCs surgiram em 1962, mas partiram inicialmente do CPC da UNE, 

fundado em 1961 e resultado “[...] de uma série de debates travados entre alguns 

jovens intelectuais e artistas pertencentes ao Teatro de Arena [...]” (PAIVA, 2015, p. 

259). A questão fundamental girava em torno de como alcançar não somente um 
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repertório teatral conscientizador, mas ampliar o público que tinha acesso a ele. Tal 

questionamento aproximou os integrantes do Teatro de Arena da UNE, que 

iniciaram as atividades do CPC, ampliadas quando a UNE volante passou a 

incentivar o surgimento de grupos por todo Brasil. 

 A intenção fundamental do CPC da UNE era garantir que em diversas 

partes do país o próprio povo se organizasse para produzir e veicular produções 

artísticas que versassem sobre a política, a crítica e a libertação do povo ante o 

controle das elites. Segundo Paiva (Idem, p. 261), “Aceitava-se que o plano cultural 

era um dos planos possíveis de luta pela transformação social do país [...]”. Para o 

CPC da UNE, a cultura popular era aquela produzida para o povo, mas suas práticas 

e compreensões não foram homogêneas. Havia pontos de vista divergentes em 

outros CPCs, tanto no que diz respeito ao teor da cultura popular, quanto às 

discussões sobre promover, ou não, a alfabetização dentro desses espaços.  

A partir de 1963, após o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura 

Popular, a UNE passou a estar mais voltada às demandas por alfabetização e às 

expressões artísticas que já eram produzidas pelo povo, e não somente para ele.  

Mesmo assim, os pressupostos e práticas dos CPCs não nos parecem ter sido 

unificados, mas revisados pelos diferentes grupos, como é possível notar no trecho 

a seguir: 

 
 
As posições estéticas e culturais que deram origem ao movimento 
começaram a ser contestadas e o debate estimulou o estudo e a pesquisa 
no campo da arte e da cultura popular e obrigou os artistas e intelectuais a 
recolocarem o problema da arte e sua função na sociedade. Desta revisão 
irradiou-se um movimento de renovação artística e de busca de formas 
eminentemente brasileiras de arte. Do CPC da Bahia – principal foco de 
contestação do CPC da UNE – saiu grande número de compositores 
comprometidos com a renovação da música popular brasileira; do CPC da 
UNE participavam representantes do cinema novo brasileiro elementos 
dedicados à produção teatral, às artes plásticas, à poesia e à crítica literária. 
(Idem). 

 
 

No âmbito do Rio Grande do Norte, o CPC esteve ligado a estudantes 

universitários e manteve também aproximação com as atividades da Campanha “De 

pé no chão também se aprende a ler”, conforme ressalta Góes (2010, p. 72): “O 

CCP esteve muito próximo à Campanha de Pé no Chão, promovendo palestras e 

debates nos Acampamentos Escolares e no Centro de Formação de Professores” 
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[sic], o que demonstra também um diálogo entre esses grupos e o intercâmbio de 

ideias que transitavam nesse período. 

Em paralelo às atividades do CPC, ocorreram também as práticas 

educativas do MEB, iniciadas em 1961 e com financiamento da União, diferente dos 

demais grupos, que surgiram com financiamento próprio, ou de governos locais e 

estaduais. 

O MEB surgiu a partir de atividades que já eram desenvolvidas pela Igreja 

Católica anteriormente, como, por exemplo, as escolas radiofônicas em Natal, sob 

iniciativa de Dom Eugênio Sales (GÓES, 2010, p. 67). Aos poucos, esse movimento 

foi incorporando uma preocupação com o povo e com sua cultura e conscientização, 

reivindicando para si, mesmo na atualidade (após várias mudanças no movimento), 

o título de educação popular: 

 
 
O MEB é um organismo vinculado a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB, constituído como sociedade civil, de direito privado, sem fins 
lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. Foi fundado em 21 de março 
de 1961. Há mais de 55 anos realiza ações diretas de educação popular em 
diversas regiões do Norte e Nordeste do país e atualmente está nos 
estados do Amazonas, Roraima, Ceará, Piauí, Maranhão e Distrito Federal, 
atuando também no Norte e Nordeste do estado de Minas Gerais, em 
regime de parceria com o governo estadual (MEB, 2017). 

 
 

A definição acima está disponível no próprio site do movimento, que 

continua a desenvolver suas atividades em regiões interioranas e com baixos 

índices de alfabetização, tanto no Norte, como no Nordeste e em algumas áreas de 

Minas Gerais. 

Entre 1961 e março de 1964, as escolas radiofônicas cresceram bastante. A 

partir de 1962, após o I Encontro de coordenadores do MEB, a percepção de 

educação como transformação foi incorporada ao movimento e os coordenadores 

buscaram fazer uso de um ideal de educação que trabalhasse o conceito de cultura 

popular “[...] relacionada ao conceito de conscientização, uma vez que também se 

vinculava à “opção” por um processo histórico de transformação” (RIBEIRO, 2014, p. 

120). Além disso, havia a preocupação de que o dito “homem do povo”, sobretudo 

na zona rural, não apenas aprendesse a ler e escrever, mas também pudesse 

desenvolver algum senso crítico. Algo que, segundo Ribeiro (Idem), pode ser 

percebido até mesmo no material didático que era utilizado durante essa fase inicial 

do movimento. 
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Considera-se que o período de 1961 a 1964 como a fase inicial do 

movimento, pois embora o convênio inicial com o governo federal tenha perdurado 

até 1966, após o golpe de 1964 o número de escolas foi rapidamente reduzido, “Nos 

anos seguintes – até 1965 – estas cifras decresceram em torno de 40%, em face 

das novas condições políticas do país” (PAIVA, 2015, p. 271). 

Apesar da redução no número de escolas, o MEB foi o único movimento de 

educação popular a ter continuidade após o golpe, o que se deveu ao fato de estar 

ligado à Igreja. No entanto, o movimento foi sendo descaracterizado durante os anos 

de Ditadura e perdendo seu caráter conscientizador e transformador. 

Também nessa perspectiva de transformação da sociedade pela educação, 

surgiu em 1960 o MCP, inicialmente restrito a Recife e depois tendo influenciado 

várias outras iniciativas e passado a ter caráter mais amplo. O MCP teve início 

durante o mandato de Miguel Arraes na Prefeitura do Recife e, posteriormente, no 

governo do Estado. O movimento atuava na promoção da cultura popular e na 

educação de base, agindo em espaços formais e informais. 

Foi no MCP que propostas como as Praças de Cultura, os Centros culturais 

e os círculos de cultura puderam ser materializados, aproximando intelectuais e 

artistas que estavam voltados ao fazer popular. O objetivo desse movimento não era 

apenas distribuir produções artísticas ao povo, mas fazer com que o próprio povo o 

produzisse e promovesse. 

Segundo Gomes (2014, p. 136), o MCP foi pensado enquanto projeto por 

Germano Coelho e Norma Porto Carneiro, intelectuais que teriam elaborado a 

proposta a partir de suas experiências e considerando os problemas de Recife à 

época, além de contar com a influência direta de movimentos desenvolvidos em 

outros países, a exemplo do: 

 
 
[...] movimento Peuple et Culture, também chamado de Mouvement de 
Culture Populaire, ligado ao Ministério da Educação francês, as pedagogias 
de Célestin Freinet e de Louis Joseph Lebret, além do período que teria 
passado em Israel para observar a experiência dos Kibutzim (comunidades 
agrícolas). Associando essas experiências com a perspectiva do 
desenvolvimento econômico defendida pela CEPAL, Coelho teria 
desenvolvido, juntamente com Norma Porto Carneiro, o projeto do 
Movimento de Cultura Popular, apresentado a (e aprovado por) Miguel 
Arraes, cujo Estatuto foi assinado pelos fundadores em 13 de maio de 1960, 
mas registrado em cartório, como “sociedade civil”, apenas em 19 de 
setembro do ano seguinte (Idem, p. 136, grifos do autor). 
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Desse modo, foi criado o MCP, que passou a exercer sua influência sobre 

outras regiões do Nordeste, como a Paraíba, com o CEPLAR, e o Rio Grande do 

Norte, com a Campanha “De pé no chão”, embora essas campanhas tenham 

surgido de demandas locais e utilizado algumas estratégias próprias, que não são 

percebidas em outros movimentos. 

Dentro do contexto do MCP, também foram gestadas as primeiras 

experiências do Sistema Paulo Freire. Após anos de trabalho com alfabetização, 

Freire pôde desenvolver parte do seu método no “Centro de Cultura do MCP Dona 

Olegarinho” (GÓES, 2010, p. 65). Sua intenção era unir a alfabetização à formação 

crítica, politizada. 

Para Freire, haveria etapas a serem seguidas para que se pudesse alcançar 

uma alfabetização conscientizadora, sendo elas:  

 
 
[...] levantamento do universo vocabular do grupo que se vai alfabetizar; 
seleção neste universo dos vocábulos geradores sob um duplo critério: o da 
riqueza fonêmica e o da pluralidade de engajamento na realidade local, 
regional e nacional; criação de situações existenciais, típicas do grupo que 
se vai alfabetizar; criação de fichas-roteiro, que auxiliam os coordenadores 
de debate no trabalho; feitura de fichas com a decomposição das famílias 
fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores (GÓES, 2010, p. 66). 

 
 

A proposta freiriana foi posta em prática no MCP e se irradiou por outros 

espaços durante esses anos iniciais da década de 1960. Foi interrompida em 1964, 

mas continuou exercendo influência sobre o fazer pedagógico até a 

contemporaneidade. De acordo com Saviani (2013, p. 335), essa proposta de 

educação:  

 
 
[...] surgia como um instrumento de crucial importância para promover a 
passagem da consciência popular do nível transitivo-ingênuo para o nível 
transitivo-crítico, evitando sua queda na consciência fanática. É em vista 
desse objetivo que foi criado um método de alfabetização ativo, dialogal, 
crítico e “criticizador”. Esse método, no entanto, é apenas um aspecto de 
uma proposta pedagógica mais ampla enraizada na tradição mais autêntica 
do existencialismo cristão, em diálogo com algumas contribuições do 
marxismo. 

 
 

Esse sistema de ensino foi utilizado na Paraíba a partir das atividades da 

CEPLAR, muito embora a iniciativa da Campanha tenha partido de grupos locais, 

especificamente membros da Juventude Universitária Católica – JUC, que 



80 
 

realizaram pesquisa na periferia de João Pessoa, e contado com o apoio do governo 

do Estado.  

Em sua fase inicial, a Campanha esteve voltada à recuperação das escolas 

e teve recursos não somente governamentais, mas de associações sindicais e da 

arquidiocese de João Pessoa. 

Aos poucos, seus membros buscaram intercâmbio com as práticas do MCP 

e passaram a investir na cultura popular e na alfabetização. Houve construção de 

praças de cultura e bolsas de estudo para seus membros irem estudar com Paulo 

Freire em Recife (GOMES, 2014, p. 146). 

Entre 1963 e 1964, a CEPLAR buscou apoio do governo federal através do 

Plano Nacional de Alfabetização e logrou êxito, tendo se expandido durante esse 

período, “[...] mobilizando novos grupos de discussão em João Pessoa e Campina 

Grande” (Ibidem, p. 147).  

No entanto, o sucesso da iniciativa ocorreu em paralelo a uma onda de 

conservadorismo, que fez com que houvesse uma série de atitudes retaliativas aos 

membros da Campanha, por exemplo: “[...] escolas eram destruídas por grandes 

proprietários de terras, que também impediam o acesso de supervisores [...]” (Idem). 

Além disso, houve bloqueio de recursos, por impedimento dos deputados estaduais, 

dentre outras práticas lamentáveis. Todo esse clima e a emergência do golpe de 

1964, fez com que o próprio governador pusesse fim à Campanha. 

Além da influência direta sobre os Círculos de Cultura da CEPLAR, o 

Sistema Paulo Freire também esteve presente no Rio Grande do Norte em dois 

espaços de iniciativas distintas, junto ao governo do Estado e em parceria com a 

Prefeitura do Natal.  

Freire esteve no Estado em 1963, a convite do então governador Aluízio 

Alves, para desenvolver uma atividade em sua cidade natal, Angicos. Essa 

experiência ficou conhecida nacionalmente como as “40 horas de Angicos”. Isso 

porque, a intenção era alfabetizar adultos, utilizando o Sistema Paulo Freire, em 

apenas 40 horas.  

A iniciativa logrou êxito e atraiu olhares para a região. “A experiência foi 

realizada com recursos do Estado, obtendo pleno êxito e atingindo um total de cerca 

de 400 alunos” (PAIVA, 2015, p. 282). O sucesso fez com que, na conclusão das 

atividades, o próprio Presidente da República, João Goulart, estivesse presente. 
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Os resultados foram então apresentados pelo governo do estado à USAID, a 

fim de obter recursos para a expansão da prática por todo Estado. Antes mesmo de 

Angicos, houve uma experiência no 16º RI (batalhão do Exército) e, posterior às 

atividades naquela cidade, houve a intenção de desenvolver as “40 horas das 

Quintas”, região periférica de Natal. No entanto, apesar da grande repercussão da 

experiência, a USAID não liberaria recursos para o investimento naquele sistema, 

tendo em vista as mudanças no cenário da política nacional pós-golpe (Idem). 

Paulo Freire também esteve presente em atividades da Campanha “De pé 

no chão também se aprende a ler” a partir de 1963. Por ocasião da visita ao Estado 

para formação dos professores/animadores dos Círculos de Cultura em Angicos, 

Freire e Djalma Maranhão firmaram parceria e uma equipe foi formada para 

trabalhar diretamente em círculos de cultura na capital. Compunham essa equipe 

estudantes universitários que receberam formação junto aos que iriam para Angicos, 

a fim de iniciar cinco círculos em Natal. 

As atividades da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” já 

vinham sendo desenvolvidas, mas a proposta freiriana parecia vir para firmar os 

ideais do prefeito Djalma Maranhão e do secretário de educação Moacyr de Góes, 

em direção à construção de uma educação que fosse autêntica e, para tanto, 

popular. 

Há de se convir que cada um desses movimentos foi ímpar, contou com 

estratégias específicas. Houve divergências de cunho teórico, ou mesmo ideológico. 

No entanto, o que nos permite apresentá-los em bloco é o caráter popular e a 

preocupação comum voltada à promoção da cultura popular, presente em cada um 

deles. 

Não cabe traçar homogeneidades, mas apontar para o fato de que o início 

dos anos 1960 viu representado nesses movimentos os ideais de esquerda, do 

cristianismo voltado ao social e do nacional-desenvolvimentismo, todos eles 

misturados. Não é possível, muitas vezes, traçar onde inicia e termina a influência 

de cada um, mas eles estão presentes (em medidas diferenciadas) em cada um 

desses movimentos educacionais e no Sistema Paulo Freire.  

Podemos, então, afirmar que a primeira metade da década de 1960 foi 

diretamente influenciada pela crença na educação enquanto agente de 

transformação social, pelo otimismo em relação ao futuro, pelo avanço dos valores 

presentes na teologia da libertação e pela radicalização de ideias ligadas às 
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reformas de Base e ao nacional-desenvolvimentismo. Todo esse cenário veio a 

destoar completamente da segunda metade da mesma década, em virtude da 

intervenção direta de um Estado autoritário. 
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Capítulo 3: A Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”: dos 

comitês de bairro aos acampamentos escolares, o papel da memória e do 

silenciamento 

 

3.1. Quando falar é perigoso: a reconstrução de memórias subterrâneas 

 

E diziam: “não queira, não use, não fale. Era 
bom que você não voltasse, que ninguém volte para lá, 

porque ali tudo é comunista, daqui para frente vão 
observar”. Aí, foi quando os militares vieram. 

 
Neide Rósa 

 

A declaração que abre esta seção, coletada em uma das entrevistas que 

realizamos, nos dá o tom do que representa lembrar a década de 1960, após o 

golpe militar de 1964. O ato de lembrar, rememorar, não é linear, preciso, 

testemunhal, ou isento de intenções. A operação da narrativa exige do narrador todo 

um interesse e dedicação por reconstruir uma época, por vezes, distante há várias 

décadas e que foi sendo ressignificada ao longo do tempo. Porém, lembrar fatos que 

precisaram ser silenciados em virtude de regimes opressores é um movimento ainda 

mais cheio de restrições e que envolve amplo esforço e interesse por parte do 

entrevistado, para ir aos poucos tornando público o que ficou restrito a pequenos 

grupos, por vários anos. 

Apesar das limitações que permeiam as narrativas sobre a década de 1960, 

mesmo em se tratando do período anterior ao golpe, elas são indispensáveis para 

compreendermos melhor aquele momento. Tais limitações, além de se deverem ao 

fato de essas memórias terem sido silenciadas por muito tempo, também estão 

ligadas à idade, às questões de ordem psicológica, e mesmo biológica, ao pré-

conceito diante do comunismo e da repressão que este gerava. No entanto, ainda 

que todas as fontes escritas sobre a Campanha “De pé no chão também se aprende 

a ler” tivessem sido preservadas intactas, se faria necessário voltar às comunidades 

em que a Campanha se desenvolveu, pois nenhum daqueles registros escritos, 

oficiais ou não, poderiam trazer as impressões particulares daqueles que viveram a 

Campanha enquanto alunos, professoras, ou pessoas dos bairros. Nenhum 

daqueles registros seria capaz de apresentar o olhar que as pessoas têm hoje sobre 

seu próprio passado. Não seríamos capazes de captar as emoções, impressões, 

dúvidas, medos, anseios, nem tampouco, a autoanálise que permeia as entrevistas 
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gravadas décadas após o ocorrido. Não nos interessam apenas os fatos, mas 

também, e sobretudo, como eles são narrados e rememorados. 

Voltar às comunidades que tiveram acampamentos e escolinhas da 

Campanha permite a rememoração, garante que o sujeito, em um ato político, narre 

e se autoafirme durante essa narração, tendo clareza de que, “Justificar a própria 

sobrevivência não é fácil [...] No entanto, para outros a única razão de viver é não 

permitir que a testemunha morra” (AGNEMBER, 2008, p. 25-26). A narração é, pois, 

uma experiência com a comunidade, que envolve a tentativa de narrar, muitas 

vezes, o inenarrável (GAGNEBIN, 2004, p. 87), o que foi silenciado e julgado 

perigoso durante décadas, mesmo que, nem sempre, o narrador tivesse a clareza do 

porquê daquele silenciamento. 

Nesse sentido, não utilizamos os relatos orais, as narrativas de nossos 

entrevistados enquanto testemunhos (no sentido restrito desta palavra, que remete a 

um ato quase jurídico), visto que não são as visões dessas pessoas em 1960, mas o 

que elas pensam hoje acerca daquele período e o quanto suas próprias vidas 

interferem no que narram. Por esse motivo, evitamos o termo testemunho e 

priorizamos a narrativa, o narrador, seguindo as percepções de Bosi (2016, p. 88), 

ao afirmar que: “Todas as histórias contadas pelo narrador inscrevem-se dentro da 

sua história, a de seu nascimento, vida e morte”. Assim, buscamos com essas 

entrevistas não apenas acumular dados, informações e completar um mosaico de 

acontecimentos. Para além disso, ansiamos pelas perspectivas, pelas impressões, 

pelo dito e pelo não dito, pela lembrança e pelo esquecimento, pela verdade e pela 

construção mítica, pelas polissemias das lembranças e pela multiplicidade de 

temporalidades, pela ficção e pelas versões. 

Os fatos históricos são de suma importância e constantemente cruzamos o 

que nos disseram os entrevistados com o que estava registrado em livros de 

memória, jornais e demais fontes. No entanto, as narrativas possibilitam que seja 

escrita uma história não apenas do acontecido, mas também das memórias, pois, 

como afirma Portelli (2016, p.12): “A história oral, no entanto, não diz respeito só ao 

evento. Diz respeito ao lugar e ao significado do evento dentro da vida dos 

narradores [...]”. Esse campo de produção historiográfica é constituído pela “[...] 

história dos eventos, história da memória e história da interpretação dos eventos 

através da memória” (Ibidem, p.18).  
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Nossos entrevistados são, então, narradores de suas lembranças. E estas 

nos permitem aprender com eles sobre múltiplos tempos. Aprendemos sobre os 

acontecimentos dos anos 1960, mas também sobre o hoje, sobre como percebem a 

vida que tinham àquela época e o que sentem em relação às suas vidas na 

contemporaneidade. A partir desse material, podemos compreender melhor os 

mecanismos da memória, da narrativa, e sua utilização para a construção da 

História. 

Partimos do pressuposto da entrevista, seguindo as premissas de Portelli 

(2016), ao considerar que esse momento com o entrevistado é notadamente 

organizado a partir de relações dialógicas, pois enquanto os observamos, eles 

também o fazem. Eles nos olham, observam e buscam saber o que queremos ouvir. 

A entrevista é, segundo Portelli (2016, p. 10), uma via de mão dupla, “[...] uma troca 

de olhares”, um momento de aprendizado ímpar. 

Através da entrevista, visamos alcançar aquelas memórias individuais, mas 

que estão repletas de impressões, valores e símbolos da coletividade. Por isso, o 

conceito de memória coletiva, de Halbwachs (2017, p. 30), é tão relevante, já que 

para ele: 

 
 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 
ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 
objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. 
Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de 
nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de 
pessoas que não se confundem 

 
 

Apesar do caráter coletivo da memória, ela não é a mesma para todos de 

um grupo, nem se configura enquanto um todo homogêneo. Do contrário, a memória 

traz as marcas do indivíduo e é uma seleção feita por ele, de modo consciente ou 

não. Alguns iniciam suas narrativas a partir de suas histórias pessoais, da vinda do 

interior, da busca por ser reconhecido através da música. Outros partem da própria 

experiência de ver os acampamentos sendo construídos, de ir às aulas assim que 

começaram, mas logo mesclam a Campanha e seus acontecimentos às suas 

próprias vidas, à forma como liam e declamavam poemas, à figura materna que 

trabalhava demais e mesmo assim não conseguia suprir todas as necessidades da 

família, ou mesmo ao pai que mantinha casos extraconjugais. Não há como retirar-

se da narração. O eu, mesmo tratando de questões coletivas, faz-se presente no 
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que é narrado, por isso adianta e recua no tempo, começa falando do tema e divaga 

para outras áreas, constrói sua narrativa de modo consciente e voluntário, mas 

também inconsciente e involuntário. São todas essas multiplicidades da memória e 

da narrativa que enriquecem o trabalho com tais fontes. 

Para Pollak (1989), existem vários tipos de memórias coletivas e um deles 

seriam as memórias subterrâneas, aquelas que se tenta ser silenciadar por décadas, 

que vão de encontro à memória coletiva nacional (também chamada memória 

enquadrada)21, mas que existem no seio de grupos menores, marginalizados e para 

os quais o direito à voz é negado. Passados períodos repressivos, essas memórias 

subterrâneas (às vezes compostas por “lembranças traumatizantes”) emergem e 

passam a fazer contraponto à versão oficial, embora nem todos os que são 

silenciados consigam dizê-las, ou transformá-las em narrativas, devido a toda dor e 

sofrimento que elas podem representar; em virtude do medo que as circunda, ou por 

diversos outros motivos inerentes à mente e à alma humana, como enfatiza 

Agamben (2008), ao discutir as memórias de sobreviventes dos campos de 

concentração nazistas. Para ele, nem todos conseguem narrar a dor e a agonia dos 

campos, pois guardam, muitas vezes, a culpa de ter sobrevivido e se sentem 

impedidos de narrar o que não viveram, a câmara de gás pela qual não passaram, 

mas viram tantos serem para lá encaminhados. 

Nós, trabalhamos com pessoas que viveram uma experiência educativa em 

comum. A princípio, observando ligeiramente, tais memórias poderiam ser 

consideradas coletivas, mas nada teriam de traumatizantes, ou subterrâneas. No 

entanto, o fato de a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” ter sido 

considerada um movimento subversivo, fez com que falar sobre ela fosse algo 

proibido, ou visto como perigoso durante décadas. Isso foi percebido, por exemplo, 

quando um de nossos entrevistados questionou, ao final da gravação, se havia 

algum perigo em falar sobre aquilo. Em seguida, o próprio entrevistado frisou que 

achava que não havia problema, pois sabia que estava numa democracia, mas, 

mesmo assim, ele temia. Isso nos dá a tônica do que é o silenciamento das vozes 

de uma comunidade, demonstra o quanto esse silêncio pode ser imposto, o que 

pode levar a um esquecimento proposital. 

                                                           
21 Portelli (2016) as nomeia memórias-monumento, pois seriam capazes de expor apenas o que é 
interessante para manter, ou construir, um sentimento de identidade, de pertencimento. 
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Esse longo período de silenciamento, a descrença com o presente, e a 

vivência de outras experiências políticas e educacionais, fez com que alguns 

entrevistados pouco lembrassem daquele contexto da década de 1960, ou mesmo 

que misturassem diferentes temporalidades e sujeitos, por vezes, confundindo-os. 

Sendo assim, analisamos as informações coletadas, mas também nos debruçamos 

sobre os conflitos e tensões presentes, entre elas e até mesmo suas construções 

míticas, que marcaram algumas falas. Isso, de modo algum, descredibiliza a fonte. 

Pelo contrário, nos instiga à sua análise, pois concordamos com Portelli (2016, p. 

20) quando afirma que: “[...] as histórias que não são acuradas factualmente, podem 

ser lugares de imaginação, desenho e sonho. Eles são tão importantes quanto os 

fatos puros e simples”. Nesses espaços conflituosos e mesmo de confusão, há a 

possibilidade de perceber o não dito, o que se busca esconder, ou o que 

simplesmente não se compreende bem. 

Muitas vezes, notamos que nossos entrevistados desejavam falar e entender 

o queríamos, e julgando não ter alcançado isso, eram comuns falas do tipo: “Não sei 

se cheguei onde você queria”, ou: “Desculpe, é tudo que eu lembro”. E isso ocorria 

mesmo que nós não tivéssemos dito o que buscávamos que eles falassem. A 

pesquisa era explicada, o tema a que se referia também, mas o que eles falariam 

não era algo direcionado por nós. Tais impressões sobre a preocupação em falar o 

que se esperava, se constituíram para nós em pistas importantes para compreender 

suas memórias, tanto quanto os dados que eles nos trouxeram. Pois nosso interesse 

é pelos fatos e pelos olhares lançados sobre eles, já que:  

 
 
Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a 
mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os 
mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas 
ideias, nossos juízos de realidade e de valor (BOSI, 2016, p. 55). 

 
 

Cabe aqui destacar que, silenciar, nem sempre, é o mesmo que esquecer. 

Para Paul Ricoeur (2007), a memória depende do esquecimento. Não se pode 

lembrar tudo, nem narrar tudo. Nesse sentido, a memória e sua narrativa são, 

primordialmente, seleção de fatos que se tem o interesse em expor. Evidente que 

esses fatos podem ser intencionalmente omitidos ou alterados, sobretudo quando se 

refere à memória de um povo, ou nação. Nessa ocasião, teríamos uma memória 
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manipulada, com o objetivo claro de formar um ponto de vista geral, único e 

indiscutível, interferindo mesmo na memória coletiva de um povo. 

Mas, mesmo do ponto de vista individual, o esquecimento compõe a 

memória, pois, segundo Ricoeur (2005, p. 459), “Narrar um drama é esquecer outro”. 

Embora o esquecimento pareça pouco relevante em uma visão superficial, ele não 

pode ser subestimado, visto que aquilo que nosso entrevistado não lembra e sua 

preocupação em não esquecer já sinalizam como ele olha o passado, e como ele 

reconstrói o vivido. Ou ainda, o entrevistado pode não mais se identificar com o seu 

eu do passado, ou com algumas ações e atitudes tomadas em outras épocas, daí 

porque não as enfatiza. Lembrar e esquecer fazem parte da memória, a depender 

de cada momento da vida do indivíduo, um fato pode ser enfatizado e outro 

reduzido. O que se lembra hoje pode não ter a mesma ênfase passados dez ou vinte 

anos. Um exemplo disso foi uma entrevista que realizamos em 2017 e que já havia 

sido concedida à outra pesquisadora (Maria Elizete G. Carvalho) em 2000. Na 

entrevista que gravamos, a entrevistada rememora os mesmos fatos narrados em 

2000, no entanto, a ênfase que deu a alguns acontecimentos foi bem maior na 

primeira entrevista que na segunda, como a proibição de trabalhar à noite. Em 

contrapartida, em 2017, a entrevistada se referiu de modo muito mais frequente ao 

quanto se orgulhava de ser professora, talvez em uma tentativa de se autoafirmar 

cada vez mais, sobretudo agora que estava aposentada de suas funções laborais 

em todos os seus vínculos. Outros fatos não foram detalhados, como a participação 

política de seu pai e as ressalvas que este lhe fez quando do golpe militar em 1964. 

O cruzamento dessas duas narrativas nos fez perceber as modificações pelas quais 

a memória passa. Os fatos narrados podem até ser os mesmos, mas a forma como 

são ditos, ou não ditos, se altera com o tempo e com as próprias mudanças que o 

sujeito vive. Nas entrevistas de História Oral, o ontem, o hoje e as expectativas do 

amanhã dialogam a todo momento e constroem narrativas específicas, datadas e 

que não se repetem. 

Cada narrativa traz as marcas da coletividade e as singularidades do 

indivíduo. Por isso mesmo, a ligação, o encontro, a conversa informal e o relato 

gravado, são únicos e irrepetíveis. Cada sujeito aborda a mesma época a partir de 

símbolos comuns, mas com perspectivas distintas. Cada um apresenta desenvoltura 

própria, reage de modo distinto às mesmas perguntas, elabora o discurso de modo 

particular e tenta levar a entrevista para a zona em que sente mais confortável, 
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geralmente, se preocupando em estar ou não falando aquilo que buscamos ouvir. 

Isso demonstra que as memórias podem ser construídas, reconstruídas ou mesmo 

desfeitas ao longo do tempo. Nossa tentativa é sempre de interferir minimamente 

nesses momentos, mas não há como entrar nas casas e na vida dessas pessoas 

sem causar qualquer interferência. Isso não reduz o valor de nossas fontes, mas é 

preciso estar explícita que há nossa interferência nessa construção. É por isso que, 

para Portelli (2016, p. 10), a entrevista é cocriada, no sentido de que o protagonismo 

é do entrevistado, mas ele não está sozinho naquele momento. Ele está mediado 

pela câmera, pelo roteiro e pelo entrevistador. 

Daí porque a prática da coleta de entrevistas é de suma importância para 

este trabalho. Também utilizamos materiais produzidos por outros pesquisadores, 

como, por exemplo, as entrevistas coletadas por Maria Elizete Guimarães Carvalho 

em sua tese sobre as memórias da Campanha22 (conforme já citado brevemente), 

ou as de Moacyr de Góes concedidas à Revista Educação em Questão23 e ao 

Centro de Direitos Humanos do RN (DH-net)24, ou ainda as que foram gravadas e 

disponibilizadas pelo Núcleo de História e Memória da EJA (NUHMEJA)25, ou que se 

encontram guardadas em seu acervo. Mas a experiência da coleta, o contato com o 

entrevistado e essa “troca de olhares”, citando Portelli (2016), é o ponto alto do 

trabalho na busca pela compreensão das memórias que permeiam as narrativas 

sobre a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. 

Para chegarmos a tais análises, seguimos procedimentos já expostos 

anteriormente, e partimos das narrativas de seis sujeitos. Os apresentaremos 

brevemente e faremos uma síntese das principais impressões que tivemos deles, 

antes de começarmos a reconstruir suas memórias e a produzir a história das 

relações dialógicas entre a comunidade local e a Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler”. Cabe salientar que todos os envolvidos na pesquisa 

assinaram cartas de autorização e permitiram ser identificados, bem como ter suas 

falas transcritas, transcriadas e publicadas. 

                                                           
22 CARVALHO, Maria Elizete Guimarães. Memórias da campanha “De pé no chão também se 
aprende a ler”: 1961-1964 (o testemunho dos participantes). Tese (Doutorado em Educação) – 
UFRN, Natal, 2000. 
23 Em entrevista publicada pela Revista Educação em Questão, Natal, v. 36, n. 22, set./dez. 2009. 
24 Disponível através de mdia digital em DVD, ou no endereço eletrônico: 
<http://www.dhnet.org.br/w3/cdhmp/index.html> 
25 Disponível em: <http://nuhmeja.ce.ufrn.br/site/>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
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Iniciamos nossa coleta de dados a partir de contatos no bairro das Quintas, 

local onde esta autora nasceu e se criou, por isso mesmo, sendo mais fácil localizar 

os potenciais entrevistados que começaram a partir de membros da própria família, 

como foi o caso de D. Edilza (chamada pela autora de tia Neném) e de seu esposo 

José Eduardo (conhecido como Dedé)26. Eles dois falaram informalmente sobre a 

campanha antes de marcarmos a gravação. A princípio, apenas Dedé decidiu falar, 

depois Tia Neném também aceitou gravar. A aproximação com os entrevistados não 

nos pareceu ter interferido diretamente no resultado das entrevistas, mas a 

formalidade do momento, talvez sim. Sem a câmera, a conversa com eles fluiu mais 

rápida e informalmente que durante a entrevista mediada pelo roteiro e pelos 

equipamentos. 

Tendo em vista o tempo decorrido entre a gravação e a análise das 

entrevistas, fizemos uso sempre de um caderno de campo, que permitiu nos 

reaproximarmos das sensações sentidas no dia do relato, visto que apenas o texto 

não é suficiente para compreender tudo o que permeia uma entrevista.Também 

optamos por rever trechos das entrevistas, a fim de reativar as nossas próprias 

memórias e alcançar, ou se aproximar, daquela experiência dialógica. 

A entrevista de Dedé foi a primeira desta série, gravada ainda em 2017, logo 

no início da pesquisa. Destacamos isso porque, à medida que as entrevistas vão 

ocorrendo, nós também vamos nos aprimorando e aprendendo “[...] a arte da 

escuta”, como diria Portelli (2016, p. 10). Nesse sentido, as primeiras entrevistas 

ainda têm bastante interferência nossa, talvez também pela ansiedade de obter o 

máximo de informações possível. Nas últimas entrevistas, já estamos mais 

confortáveis e acreditamos que isso deixou os sujeitos mais à vontade. 

Dedé tem 68 anos, cortador de granito aposentado, natural de Lagoa de 

Pedras/RN, vive no bairro das Quintas há mais de cinquenta anos e foi aluno da 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” no acampamento daquele 

bairro. Ele inicia sua narrativa do seguinte modo:  

 
 
Eu me lembro que eu tinha uns doze anos quando cheguei do interior. Na 
época o governo já era Aluízio Alves. Era 1962. Ele ganhou em 1960, 
assumiu em 61. E a gente chegou aqui de 61 para 62. Eu já tinha estudado 
em escolas particulares, só para estudar a cartilha. Eu ainda era um pouco 

                                                           
26 Os entrevistados serão remetidos pelos nomes que costumam ser chamados e neles se 
reconhecem. Por isso, iremos nos referir sempre a Tia Neném e Dedé. 
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atrasado, então, minha mãe me botou para estudar em escolinhas assim, 
tipo aquelas escolas de reforço. Depois, apareceu essas escolas desse 
prefeito, o prefeito Djalma Maranhão. Então, ela fez minha matrícula lá e eu 
comecei a estudar (OLIVEIRA, 2017). 

 
 

Em sua entrevista, sentimos que a câmera filmadora provocou um 

distanciamento inicial, mas, passados uns cinco minutos, o entrevistado já estava 

bem à vontade e falando mais livremente. Notamos ainda certa preocupação em 

prestar informações corretas, sem equívocos, mas tentamos deixá-lo livre para falar 

sem grandes preocupações.  

O relato de Dedé nos permitiu perceber as condições de pobreza a que 

estavam submetidas as populações de regiões periféricas, como o bairro das 

Quintas, na década de 1960. Sua fala mostra que nem todos viam as ações da 

Campanha da mesma forma, mas ele enfatiza sua aceitação entre os mais pobres 

(salvo algumas exceções), que viam ali uma oportunidade de aprender os 

rudimentos da leitura e escrita, sem as exigências de fardamento, calçados, ou 

merenda levada de casa. 

Ao término da gravação, falamos por mais um bom tempo. Discutimos 

questões do presente, da política local contemporânea e na década de 1960. Ambos 

narramos histórias do passado e do presente, observamos as marcas dos diferentes 

regimes políticos sobre as vidas das pessoas, sobretudo, dos regimes de exceção, 

como foi a última Ditadura Militar que este país vivenciou. 

Ao sair de lá, fomos à casa de Dona Ivoneide Rósa (conhecida por todos 

como Neide)27. Dias antes passamos por lá, mas ela havia saído para tratamento 

médico e não pôde nos atender. À época do nosso encontro, D. Neide passava por 

um tratamento quimioterápico, mas vinha se recuperando bem e desde o primeiro 

contato se dispôs a nos narrar suas memórias. Apesar de ela morar na mesma rua 

que esta autora viveu por muitos anos, não nos conhecíamos. Tivemos contato com 

seus relatos em uma entrevista coletada por Maria Elizete Guimarães Carvalho e, de 

pronto, sentimos a necessidade de encontrá-la, tirar dúvidas e poder fazer novas 

questões. Tentamos localizar seu contato na Escola Municipal Ferreira Itajubá28, 

mas não obtivemos sucesso. Então, buscamos assim o contato de D. Neide em um 

                                                           
27 Também usaremos o nome Neide Rósa, ao invés de Ivoneide, visto que a própria entrevistada 
assim solicitou, por não se reconhecer em seu nome de batismo e ser reconhecida pela comunidade 
enquanto professora Neide Rósa. 
28 Local onde ela trabalhou durante toda a vida, desde a época da Campanha “De pé no chão 
também se aprende a ler”, quando ainda era um acampamento. 
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site de busca na internet e localizamos que em uma lista telefônica antiga havia seu 

número de telefone fixo. Tentamos contato através daquele número e, para nossa 

surpresa, ela ainda o possuía. Por telefone mesmo, explicamos quem éramos e o 

que queríamos com aquele contato. Então, marcamos um encontro, que não foi 

viável devido ao motivo já relatado acima. 

Dias depois, saindo da casa de Dedé (que fica a duas ruas), passamos por 

lá e ela estava em casa. Nos atendeu muito contente, deixamos nosso contato, mas 

ela já quis logo gravar a entrevista, como estávamos com todo material e roteiro 

prontos, decidimos gravar.  

Dona Neide tem 70 anos, é professora aposentada e contadora de histórias, 

vive no bairro das Quintas e começou a trabalhar na Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” bem cedo, talvez sendo uma das mais jovens. Iniciou 

suas atividades como professora com apenas 12 anos de idade e nela permaneceu 

até a aposentadoria. Trabalhou em vários lugares, devido possuir mais de um 

vínculo empregatício, mas esteve na mesma escola municipal durante toda a vida, 

começando como Acampamento de Pé no chão e indo até Escola Municipal Ferreira 

Itajubá. Ela inicia sua narrativa assim: 

 
 
A primeira coisa que eu lembro ao falar em “De pé no chão” é de alfabetizar 
as crianças, vê-las tendo uma ocupação e não vivendo na rua, porque elas 
eram alfabetizadas em um horário e no outro eles tinham uma atividade 
profissional (RÓSA, 2017). 

 
 

A entrevista com D. Neide fluiu tranquilamente desde o primeiro minuto. 

Infelizmente, naquela ocasião ainda não dispúnhamos de um tripé para dar suporte 

à câmera29, o que não permitiu obter o melhor enquadramento da entrevistada, já 

que foi preciso improvisar com um móvel que havia na casa. Além disso, a imagem 

obtida ficou um pouco escura, pois a filmamos contra o sol que entrava pela janela 

da sala. Essas questões técnicas interferiram na qualidade das imagens, mas não 

nos impediram de utilizá-las tanto para a transcrição, como para a produção do 

nosso curta-metragem. 

                                                           
29 A pouca experiência com gravação de audiovisual fez com que pequenos erros ocorressem, a 
exemplo do que foi narrado acima. Mas aprendemos com todas as situações. A partir das entrevistas 
seguintes, já dispúnhamos do tripé, e esse instrumento simples muito nos auxiliou. 
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O fato de D. Neide ser contadora de histórias para crianças e professora de 

língua portuguesa certamente foi crucial para definir o tom de sua narrativa. Nossa 

entrevistada sentia-se confortável com a ocasião, respondia a tudo que era 

perguntado, acrescentava novos fatos, mesclava temporalidades e nos prendia a 

atenção por completo. Naquela ocasião, interferimos menos, pois a entrevistada 

tecia sua narrativa de forma muito tranquila e serena. Sua voz firme passeou por 

muitos tempos. Narrou acontecimentos da escola e de sua própria vida, ressaltou 

sua experiência no mesmo espaço após o fim da Campanha, já que o acampamento 

deu lugar à Escola Municipal Ferreira Itajubá. Ficava clara ali uma memória 

voluntária. A narradora tinha consciência de seu objetivo ao nos conceder a 

entrevista e parecia já ter seu próprio roteiro, não sendo necessárias muitas 

intervenções. 

D. Neide falou de seu amor pela docência e de como é impossível separar a 

história daquela escola de sua própria vida. Ela demonstrou que a docência deu 

significado à sua vida como um todo. Daí porque hoje, mesmo aposentada, conta 

histórias em projetos e em instituições públicas, ou mesmo religiosas, porque para 

ela o narrar e o ensinar dão sentido à sua existência. 

Semanas após essa experiência, ficamos buscando contatos no bairro das 

Rocas de possíveis participantes da Campanha, ou mesmo de pessoas que viviam 

nas proximidades. Falamos com alguns colegas que viveram no bairro, já que pouco 

conhecíamos da região, mas, inicialmente, não obtivemos sucesso. No entanto, em 

uma manhã, lendo sobre a Campanha, lembramos que uma vez uma aluna nos 

falara, durante uma aula da disciplina de História da Educação, que morava nas 

Rocas e lá vivia uma senhora que precisava ainda ser ouvida, pois lembrava de tudo 

sobre a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” naquele bairro. Fomos 

tomados por grande entusiasmo e buscamos falar com a aluna. Sem dispor mais de 

seu telefone, procuramos encontrá-la via redes sociais. Não conseguindo, falamos 

com seus colegas de turma e assim localizamos seu número de telefone. 

Imediatamente, fizemos contato com a aluna, Ana Karla30, que se mostrou solícita e 

disse que iria mediar nosso encontro com aquela professora da Campanha. 

Após algumas ligações, agendamos a data do encontro e Ana Karla nos 

levou à casa de D. Nair, nos apresentou a ela e a suas filhas e assim pudemos 

                                                           
30 Ana Karla foi nossa aluna durante o ano de 2014. Hoje, é pedagoga e continua residindo e 
trabalhando no bairro das Rocas. 
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iniciar a conversa. D. Nair tem 82 anos, é professora aposentada do município de 

Natal e reside desde a década de 1950 no bairro das Rocas. Ela se apresentou para 

nós do seguinte modo: “Meu nome é Nair Almeida de Oliveira. Minha data de 

nascimento também? Faço questão não. 19 de outubro de 1935. Sou de Ceará-

Mirim. Sou professora. Bibliotecária e professora” (OLIVEIRA, 2017). 

As filhas de D. Nair relataram como aquele nosso contato mexeu com ela, 

que teria passado a semana inteira lendo sobre a Campanha, revirando antigos 

livros, revistas e fazendo anotações. Nossa entrevistada buscou se preparar para o 

encontro, o que sinaliza a presença da memória involuntária. Passados alguns 

minutos, e com consentimento de todas, começamos as gravações. Durante todo o 

momento, D. Nair ficou acompanhada de uma, ou ambas, de suas filhas, que 

também interagiram, lembraram coisas, ou fizeram alguma pergunta. Percebemos aí 

presente os chamados acontecimentos vividos por tabela (POLLAK, 1992), pois as 

filhas não viveram a Campanha, mas a relembram a partir daquilo que a mãe lhes 

narrou no decorrer da vida e aquelas memórias são também suas, mesmo elas não 

tendo nem nascido no início dos anos 1960. Segundo Pollak (1992, p. 201), isso 

pode ocorrer não somente dentro de relações familiares, mas até mesmo de modo 

mais amplo, em uma comunidade, por exemplo, e por muitos séculos, conforme 

elucida a seguir: “[...] podem existir acontecimentos regionais que traumatizaram 

tanto, marcaram tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode ser 

transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de identificação” (Idem). 

Nos chamou atenção o cuidado que D. Nair teve em fazer longas anotações 

em folhas de papel pautado. Para não se perder, ela numerou todas as páginas e 

em certo momento da entrevista as leu, a fim de não deixar escapar qualquer 

informação. Aquele momento era muito valioso para todas nós envolvidas. A 

professora cuidava para que não deixássemos nada passar, anotássemos e 

estivéssemos atentas a tudo que ela dizia. Dona Nair reafirmava quem ela era, a 

professora, durante aquela experiência narrativa. 

O ambiente em que gravamos a entrevista foi a sala de estar da casa de D. 

Nair. Devido à reduzida largura do cômodo, não conseguimos posicionar o tripé com 

a câmera de frente para a entrevistada. Apesar disso, foi possível captar toda 

emoção que envolveu aquele relato de quase uma hora. A todo momento, D. Nair ia 

e voltava no tempo, de modo que parte do relato e a sequência dos acontecimentos 

só foram compreendidos integralmente quando assistimos à entrevista novamente. 
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Figura 1 – D. Nair em carro alegórico representando a si própria, professorinha da 
Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” 

Na fala dela, a vida privada se mesclava à vida pública, formando um mosaico 

composto por muitas pequenas partes, mas que vistas todas juntas nos permitem 

compreender melhor os anos 1960, a vida no bairro das Rocas e o cotidiano e a 

cultura escolar da Campanha “De pé no chão também se aprender a ler”. Cotidiano 

esse não restrito apenas aos acampamentos, pois D. Nair atuou também como 

professorinha de uma escolinha vinculada à Campanha. Ela também foi bibliotecária 

e trabalhou na primeira biblioteca popular da Campanha, intitulada Biblioteca 

Monteiro Lobato. 

Não imaginávamos que aquele momento fosse tão rico de relatos, fatos, 

informações e sentimentos. Se inicialmente D. Nair parecia um tanto resguardada, 

em pouco tempo ela passou a se sentir bastante à vontade, rindo o tempo todo, 

permeando sua fala por intensa alegria. Após a gravação, ainda permanecemos ali 

por um longo tempo. D. Nair nos mostrou cada uma de suas relíquias31. Eram livros,  

 

 

 

 

 

revistas, matérias sobre a Campanha ou sobre Djalma Maranhão, além de fotos que 

ela recebeu de um projeto da UFRN organizado pelo NUHMEJA, em comemoração 

aos 50 anos da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. Suas filhas 

nos mostraram imagens do desfile da escola de samba Balanço do Morro, das 

                                                           
31 Considerando o conceito de relíquias abordado por Delgado (2015, p. 17) e considerados enquanto 
objetos que auxiliam o entrevistado a rememorar. 



96 
 

Rocas (da qual elas fazem parte), organizado em 2015, que homenageava Djalma 

Maranhão e a Campanha “De pé no chão”, com o samba enredo: “Vou sambar de 

pé no chão, no centenário de Djalma Maranhão”.  

Ambas as filhas demonstraram apego pelas memórias da mãe e revelaram o 

anseio de que suas palavras fossem publicadas na íntegra neste trabalho. Também 

nos concederam as imagens do desfile, que são material importante para 

compreender a construção de uma memória coletiva no bairro das Rocas, a partir 

das representações que seus moradores fazem acerca da Campanha. Acima, 

podemos ver a fotografia de D. Nair durante o Carnaval. 

Com a câmera desligada, pudemos tecer longas conversas e sentimos o 

acolhimento daquela família, parecíamos nos conhecer há muito tempo. Isso se 

repetiu nos dois outros encontros que realizamos com D. Nair, para que ela 

recebesse os registros audiovisuais e escritos e pudesse autorizar publicação.32 

No dia seguinte, retornamos à casa de tia Neném, quase um mês após a 

entrevista com Dedé. Após nosso segundo contato, na ocasião da entrega do 

material e da carta de autorização de seu esposo, ela aceitou marcarmos uma 

entrevista, embora afirmando não saber muito sobre o período, pois era muito 

pequena à época. Anteriormente, já tínhamos conversado com ela sobre o 

acampamento e ela nos narrou bastante sobre as brincadeiras, cantigas de roda e o 

cotidiano da vida no acampamento. Tia Neném tem 66 anos, é dona de casa, reside 

no bairro das Quintas desde criança e foi aluna do Acampamento naquele bairro. 

Chegado o dia e horário da entrevista, nos encontramos e ela se 

surpreendeu quando comecei a montar o material. Perguntei se havia algum 

problema em gravar, e se preferisse podíamos nos restringir ao áudio, mas ela 

manteve a gravação audiovisual, pedindo apenas um pouco de tempo para se 

preparar. Notamos ali, algo que está presente na maioria das entrevistas, a 

preocupação em como nossa imagem fica registrada para a posteridade, como 

aparecemos em público e o peso que isso tem sobre nossas entrevistas. 

Logo após, iniciamos nosso diálogo, que não fora o mesmo de outro dia. A 

câmera, e talvez a formalidade que, implicitamente, o momento trazia, não a deixou 

tão confortável. Mesmo assim, ela nos trouxe suas memórias, organizou sua 

narrativa e sempre esteve preocupada em lembrar pouco daquela época. Tia Neném 

                                                           
32 Procedimento repetido com os demais entrevistados. 
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e sua fala nos impulsionram a pensar sobre o esquecimento e sua importância para 

a memória. É impossível lembrar tudo, segundo Ricoeur (2005). E, mais ainda, 

nossa narrativa é seletiva. Falamos sobre o que julgamos importante. Mas que 

importância teriam as memórias de uma menina sobre uma época em que as 

crianças mal podiam falar? Pensamos que este pode ter sido um de seus 

questionamentos. Tia Neném é uma mulher com características fortes, não se 

envergonha de falar em público, mas foi educada de forma rígida, em um ambiente 

onde as crianças tinham pouca liberdade, sobretudo as meninas. 

Mas nossa entrevista seguiu seu curso e nela pudemos ratificar algumas 

visões, refutar outras e pensar cada vez mais sobre o lembrar e o esquecer. Seu 

relato começa assim:  

 
 
Eu me lembro das brincadeiras de lá, gostava também de estudar. E a 
gente ficava assim muito feliz quando recebia os livros, o caderno, lápis com 
borracha... e as brincadeiras... eu gostava muito. Acho que tinha um livro. E 
também tinha caderno, a borracha, que eles davam. A gente recebia. Ela [a 
professora] escrevia no quadro, aí a gente tirava. Eu me lembro disso, que a 
gente tirava do quadro. 

 
 

Embora curta, a narrativa de tia Neném foi importante para este trabalho. Ela 

ressaltou alguns aspectos da cultura escolar da Campanha, como as práticas 

recreativas e o hábito de receber materiais escolares regularmente. E ao desligar a 

câmera, muitas outras memórias surgiram, agora de modo mais livre. Passamos 

algumas horas conversando, mas sem registro, por isso, esses relatos não irão 

compor a narrativa aqui apresentada, mas nos fizeram amadurecer muitas ideias e 

suscitar novas inquietações. 

Passados alguns meses, estivemos em um evento da Comissão da Verdade 

do Rio Grande do Norte, organizado pelo Centro de Direitos Humanos, liderado pelo 

Sr. Roberto Monte. Na ocasião, houve muitas falas e relatos importantes sobre a 

década de 1960 e pudemos rever um senhor já conhecido nosso de outros 

momentos, mas que não víamos há anos, Sr. Fernandes Towar. Naquele dia, Sr. 

Towar foi se apresentar ao público que assistia o evento e foi retratado como 

intérprete de várias canções da campanha eleitoral de Djalma Maranhão em 1960 e 

da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. Ele cantou muitas 

composições e emocionou o público presente. De imediato, nos veio a ideia de uma 

entrevista com ele, que é residente do bairro das Rocas desde a infância. Terminada 
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a apresentação, conversamos e ele se dispôs a gravar até mesmo naquele 

momento (algo que não seria possível, pois não estávamos com quaisquer materiais 

da pesquisa). Tendo pego seu contato, agendamos um encontro em sua residência 

para gravar a entrevista. 

Após procurar a localização da casa do Sr. Towar e perguntar a vizinhos 

pelo endereço certo, chegamos à hora marcada. Sr. Towar tem 70 anos, é cantor e 

residente do bairro das Rocas há muitas décadas. Ele acompanhou a campanha 

eleitoral de Djalma Maranhão e de sua casa era possível enxergar, no passado, as 

estruturas dos acampamentos escolares. Ao chegar em sua residência, ele nos 

apresentou a casa que tinha sido de sua mãe e seus santos, dispostos em um 

antigo altar. Em seguida, fomos à sua casa, no final do terreno. Ao informar que ia 

montar a câmera, ele pediu um tempo para organizar sua aparência e também o 

local da gravação. 

Mais que em qualquer entrevista, foi possível perceber a construção do 

cenário e da performance, discutidos por Portelli (2016). Certamente, o fato de Sr. 

Towar ser cantor desde a juventude, o faz ter outro olhar, mais atencioso, sobre a 

aparência e a disposição dos espaços. Antes de começarmos a gravar, ele trouxe à 

sala fantasias de carnaval usadas por sua falecida mãe, um livro de memórias e 

uma caixa cheia de documentos pessoais e fotografias. Mostrou cada objeto 

cuidadosamente, fazendo questão de ressaltar as carteiras de trabalho assinadas 

junto a grupos midiáticos, durante as décadas de 1960 e 1970. 

Em seguida, fui montando os equipamentos e Sr. Towar passou a organizar 

o sofá onde ele seria filmado. Dispôs sobre ele as roupas, sentou no canto esquerdo 

do sofá33, colocou o livro de memórias no outro canto e pediu que eu olhasse na 

câmera e conferisse se daquela forma estava bom. Na construção de sua 

performance, Sr. Towar também cuidou em trocar a camisa azul claro por outra 

vermelha e preta, acrescentou uma corrente e um relógio. Após tal preparação, ele 

disse estar pronto para começar. Iniciava ali sua performance. O artista podia ser 

visto agora, com cores marcantes, dentro do enquadramento e com cenário 

montado. Era uma memória voluntária e construída diretamente para aquele 

momento. Uma memória intencionalmente construído pelo narrador. O entrevistado 

                                                           
33 Aparentemente seguindo a regra dos 3/3, ele ocupou aproximadamente a interseção dos pontos 
imaginários correspondentes ao primeiro terço da imagem, o que permite um bom enquandramento. 
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tinha interesse em transmitir uma imagem para a posteridade. E começou se 

apresentando e justificando seu nome: 

 
 
Meu nome é Luiz Gonzaga Fernandes de Souza Filho. Não tem nada a ver 
com Towar, este é nome artístico. Eu tive vários nomes artísticos, onde 
chegava eu mudava. Towar foi porque tinha um artista do canal 6, no 
Palácio do rádio do Recife. Quando eu fui lá, eu era menino, e tinha uma 
apresentadora, cantora, “bola 7” ela, era Carmen Towar. Aí, como eles 
achavam que esse nome Luiz Gonzaga não era bom, porque eles mudavam 
mesmo o nome da pessoa, decidiram mudar esse nome (TOWAR, 2017). 

 
 

Desde o início da entrevista, Sr. Towar ficou muito à vontade, relatou sua 

vida e sua participação cantando canções durante a Campanha eleitoral de Djalma 

Maranhão, além de suas impressões sobre aquele período, enquanto morador das 

Rocas. Em determinado momento, ele sinalizou que ia falar algo, mas diante da 

câmera era complicado, sugerimos desligar e assim o fizemos. Feito o relato (quase 

em tom confessional), retornamos à gravação autorizada. Houve mais uma pausa, 

pois uma parente sua o chamou ao portão, mas depois seguimos até o final, com 

cerca de 1h de entrevista. Durante esse trajeto, Sr. Towar cantou várias canções, 

levantou-se, dançou34 e pediu para encerrar cantando o clássico Adeste Fidelis35, o 

que tornou ainda mais belo o encontro e serviu como um grand finale, o qual ele 

encerra apenas agradecendo.  

No dia anterior, tínhamos ido ouvir D. Luzimar. Ex-aluna do Acampamento 

das Quintas, mãe de uma amiga nossa, prestou serviços em nossa residência como 

diarista há alguns anos. Moradora do bairro das Quintas durante longo tempo (e 

tendo a mãe ainda residindo naquele bairro), D. Luzimar sempre nos narrava suas 

memórias sobre o bairro, o prefeito Djalma Maranhão e sua escola, o Acampamento 

das Quintas. Lembrando de tais relatos, entramos em contato com ela para saber se 

nos permitiria gravar um pouco daquilo que ela sempre rememorava. De pronto, ela 

nos recebeu. 

                                                           
34 Nesse momento, foi preciso erguer rapidamente a câmera. Não estávamos preparados para tal 
performance. Se houvesse outra pessoa nos auxiliando e outra câmera, teríamos registros ainda 
melhores. Isso nos serviu de aprendizado e nos fez perceber a importância de garantir um bom 
material e equipe de suporte para gravar as entrevistas em história oral. Mas não sendo isto possível 
naquela ocasião, precisamos improvisar, a fim de não perder o momento. 
35 Canção em latim, de autor desconhecido, muito entoada por corais, sobretudo em igrejas e durante 
os festejos natalinos. Novamente, o artista demonstra a preocupação em como seria lembrado pela 
posteridade. De um lado o livro de memórias, ao lado um homem que cantava em latim, ou seja, 
alguém, que apesar das poucas posses, também possuía a cultura erudita. 
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D. Luzimar tem 63 anos, é cuidadora, reside em Parnamirim (região 

metropolitana de Natal-RN), mas nasceu e se criou no bairro das Quintas, onde vive 

parte de sua família. Ela se apresentou do seguinte modo:  

 
 
Meu nome é Luzimar da Silva Alves. Nasci em 24 de junho de 54, em Natal 
e meu curso é cuidadora de idosos. Na época da Campanha morava no 
mesmo lugar, lá nas Quintas. Hoje em dia moro em Rosa dos Ventos 
(ALVES, 2017). 

 
 

Devido nos conhecermos previamente e compartilhar grande carinho, nosso 

encontro foi bastante aguardado. Após dois anos sem nos vermos, aquela tarde foi 

uma celebração. Em nenhum momento D. Luzimar demonstrou estar intimidada pela 

câmera ou pela minha presença. Em alguns trechos da entrevista, ela segue falando 

por quase meia hora sem que seja feita qualquer interrupção ou questionamento. 

Paramos por duas vezes devido à chegada de pessoa da sua família. Partes da 

entrevista foram entrecortadas por esses momentos em que ela fala com outra 

pessoa e relata assuntos pessoais36. Continuamos conversando por mais de uma 

hora. Durante esse tempo, ela nos trouxe muitas informações, narrativas cotidianas, 

impressões do presente sobre outras épocas, angústias, sofrimentos e sobretudo 

nostalgia. D. Luzimar mesclava acontecimentos e sujeitos, por vezes de 

temporalidades distintas, e os colocava juntos, do mesmo lado, atendendo assim às 

expectativas que ela tinha sobre essas pessoas. 

Um exemplo da mescla de acontecimentos pode ser visto quando ela aborda 

a prisão de Djalma Maranhão e diz que Aluízio Alves também fora preso na ocasião. 

D. Luzimar narrou repetidas vezes sua admiração por aqueles dois homens que 

saíram em campanha juntos em 1960. No entanto, eles haviam rompido desde 

1962, e em 1964 Aluízio Alves foi um dos apoiadores do golpe militar, só vindo a ser 

cassado anos à frente. Essa mistura de tempos e sujeitos não descredibiliza sua 

narrativa, do contrário, nos faz compreender melhor a construção de um imaginário 

messiânico, construído por uma população que vivia sempre à margem e à espera 

de uma redenção. O cuidado que tivemos foi o de cruzar as informações, assim 

como nos demais relatos, e ressalvar algumas que não puderam ser confirmadas ou 

refutadas. 

                                                           
36 Tais partes foram retiradas do vídeo a ser disponibilizado para arquivamento, a fim de preservar 
assuntos familiares e diálogos que não estão diretamente relacionados a esta pesquisa. 
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Essa mistura e mesmo troca de nomes é comum aos relatos orais, 

principalmente, quando nos remetemos às memórias que precisaram ser silenciadas 

por muitas décadas. Situação similar foi apresentada pela pesquisadora Maria 

Elizete Guimarães Carvalho, ao trabalhar com as memórias das 40h de Angicos37. 

Segundo a autora, aqueles ex-alunos confundiam Paulo Freire com João Goulart e 

mesclavam as impressões de hoje com lembranças de 1963. Apesar disso, ela 

utilizou tais memórias e as analisou à luz dessa realidade de décadas de 

silenciamento, quando falar era perigoso, à semelhança do que identificamos aqui. 

Concluída a narrativa de D. Luzimar, a câmera foi desligada e a mesa 

servida. Sob o aroma do café quente, muitas outras memórias foram surgindo, mas, 

não tendo sido registradas, elas não compõem este trabalho. 

 

3.2. A prévia da campanha “De pé no chão também se aprende a ler”: a 

experiência das escolinhas 

 

Sob forte sol e vento característico do litoral de Natal, ecoam as palmas da 

pesquisadora de frente àquela pequena casa amarela. Ao adentrar a sala de estar, 

eis que encontra uma senhora de cabelos brancos, olhar desconfiado e filhas e neto 

ao seu redor. No pequenino ambiente, com uma câmera ligada e um breve roteiro 

de entrevista, iniciam-se os trabalhos daquela tarde de julho e não demoraria muito 

até que Dona Nair, professorinha da Campanha “De pé no chão também se aprende 

a ler”, esquecesse a câmera e mergulhasse em suas memórias, marcadas pela 

simplicidade e pelo riso solto, de quem se sente confortável naquele lugar onde vive 

há mais de cinquenta anos. Logo ela narraria que aquela mesma sala, no passado, 

se transformava todos os dias em sala de aula. Pouco a pouco, nos transportamos 

ao cenário original e a acompanhamos quando ela nos explicava e mostrava que era 

possível comportar mais de vinte crianças naquele tão reduzido espaço e dizia: “Eu 

tinha na faixa de uns vinte e cinco a trinta alunos. Botava banco aqui, banco aqui 

encostado, e aqui, e quem não dava botava tamborete aqui, ali”.  

Sob essas condições, surgiu Dona Nair, a professorinha, e tantas outras que 

sem grandes expectativas de vida e emprego viram na Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” a possibilidade de ter alguma ascensão social e garantia 

                                                           
37 Discussão feita em capítulo do livro Histórias da educação da Paraíba, intitulado “Quando a leitura 
do mundo precede a leitura da palavra: Angicos, 1963 – os testemunhos da memória”, publicado em 
2012, pela editora da UFPB. 
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de sobrevivência. Essas jovens mulheres que habitavam os bairros em que a 

Campanha ocorreu foram intencionalmente buscadas por fazerem parte da 

comunidade e também para sanar as necessidades de mão de obra qualificada, 

como vemos a seguir, nas falas de Maria Diva Lucena38 e Moacyr de Góes39, 

respectivamente: 

 
 
Foram convocadas as moças das comunidades, de preferência das 
comunidades, era muito mais fácil elas trabalharem com o universo de 
linguagem e problemática da comunidade. Moças que, ou tinha um 
fundamental completo, na época o primário completo, ou ginásio completo, 
até o segundo grau. Até mesmo professora que tinha uma formação 
normalista poderiam participar, mas nós sabíamos que o núcleo estava ali 
nas comunidades. 
 
Essas monitoras foram o oxigênio da Campanha [...] Natal tinha uma Escola 
Normal há 50 anos [...] A Campanha empregou 500 monitoras entre 1960 e 
1963. 

 
 

A partir da mão de obra de professoras leigas40, intituladas muitas vezes 

professorinhas, se ampliavam a partir de 1961 as chamadas “Escolinhas”, depois 

consideradas a primeira fase da Campanha “De pé no chão também se aprende a 

ler”. Tais escolas, já existiam em Natal e por todo país, eram as ditas escolas 

isoladas, ou escolas unitárias. Na década de 1950, elas se espalharam pela cidade 

durante o primeiro mandato de Djalma Maranhão (1956-1958), e já no segundo 

mandato (1961-1964) passaram de 86, em novembro de 1960, para 300, no 

decorrer da Campanha (MARANHÃO apud GÓES, 1999, p. 99). Segundo Moacyr de 

Góes, essas foram as primeiras escolas municipais da cidade do Natal. Com elas, 

Djalma Maranhão teria instituído a rede de escolas públicas municipais em Natal. 

Cabe salientar que, no início dos anos 1960, o número de grupos escolares 

em Natal tinha sido reduzido. Segundo Maranhão (Idem, p. 92), eles eram onze por 

volta de 1940 e, naquela ocasião de sua posse, somavam apenas dez. No entanto, 

nesse mesmo intervalo de tempo, a população crescia e o número de crianças em 

idade escolar multiplicava-se por quatro. Além disso, mesmo as escolinhas criadas 

no mandato anterior de Djalma Maranhão teriam diminuído quando do seu retorno à 

                                                           
38 Em entrevista concedida ao NUHMEJA-UFRN, disponível no acervo do Núcleo. 
39 Em entrevista concedida ao Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte e disponível em 
DVD-multimídia do CDH-net. 
40 Professoras leigas eram aquelas que não possuíam formação para a docência, como curso 
Normal, Magistério, ou Pedagogia. 
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prefeitura. De acordo com Germano (1982, p. 99), “[...] o número de ‘escolinhas’ 

mantidas pela prefeitura decrescera de 120 em 1958 para 86 em novembro de 

1960”. 

As “escolinhas” eram salas de aula cedidas gratuitamente pela comunidade 

à Prefeitura. Não raro, elas funcionavam na casa das próprias professorinhas, como 

nos relatou Dona Nair. Mas também podiam ocupar salas de clubes sociais, igrejas, 

sindicatos e quaisquer outros espaços que fossem cedidos sem custos à Prefeitura. 

Em troca, era garantida uma remuneração às professorinhas e assegurado material 

escolar e merenda aos alunos. 

Segundo Maranhão (Idem, p. 97), 

 
 
Sem dinheiro para a construção de prédios escolares, a Prefeitura apelou 
para a população: onde fosse cedida, gratuitamente, sem cobrança de 
aluguel uma sala, seria instalada uma “Escolinha”. [...] A prefeitura 
subvencionava uma professora. Aí, passaram a funcionar escolas – com as 
precárias instalações que a municipalidade poderia oferecer, inclusive 
material escolar, livros, caderno e lápis [...] Foram instaladas cerca de 
trezentas “Escolinhas” [...] Em nenhuma destas salas, repetimos, a 
Prefeitura pagava aluguel. 

 
 

A primeira iniciativa do governo de Djalma Maranhão foi expandir a rede de 

escolinhas:  

 
 
Em dois anos já somavam 271 essas escolas espalhadas pelos quatro 
cantos da cidade. Havia escola em tudo que era lugar, até em cinema. O 
cine São José, situado nas Quintas, por exemplo, pela manhã e à tarde 
funcionava como escola, com duas salas de aula, à noite era cinema 
(GERMANO, 1982, p. 103). 

 
 

Os espaços utilizados para serem “Escolinhas” foram os mais diversos. Nas 

Rocas, até mesmo um espaço cultural foi transformado em “escolinha”, como nos 

narra D. Nair (2017): “[...] lá no Araruna tinha uma sala de aula também. Sr. Cornélio 

que ofereceu, porque eles eram amigos [ele e o prefeito]. Eram muito amigos, 

Djalma e ele”. 

As condições de acomodação e trabalho não eram as melhores. Espaços 

pequenos podiam atender até quarenta crianças, conforme os dados apresentados 

por Germano (Idem, p. 108). No entanto, a prefeitura não tinha como garantir a 
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construção de grupos escolares e aquela pareceu, num primeiro momento, ser a 

melhor alternativa à falta de recursos. 

Sobre esse primeiro momento, D. Nair (2017) relembra que: 

 
 
Aí, quando foi a Campanha De pé no chão, que foi os acampamentos... mas 
antes disso, houve outra campanha de leitura para as crianças aprender a 
ler, que era uma escola em cada rua. Então, a escola em cada rua era 
assim: uma escolinha aqui em casa, aí, eu seria a professora, ele dava o 
material escolar... tinha o lanche. E, às vezes, tinha até uns passeios. 

 
 

Omar Pimenta, assessor da Diretoria de ensino à época da Campanha, 

afirmou41 que: “[...] a gente instalava o mínimo, cadeiras, quadro e uma professora”. 

Com esse mínimo assegurado, as escolinhas começavam a funcionar, mesmo que 

de modo insuficiente, como é possível perceber na narrativa de D. Guiomar R. 

Bezerra42 sobre a escolinha instalada em sua casa: “Os meninos, eu comecei com 

26 crianças sentadas em uns paus de coqueiro no meu alpendre”. 

Além das instalações físicas, também havia a preocupação com a merenda, 

fornecida nas escolinhas. Sobre a merenda, D. Nair (2017) ressaltou em mais de um 

momento a sua relevância dentro do cotidiano da escolinha. Moacyr de Góes43 

também falou sobre o mesmo tema, afirmando que onde houvesse uma sala sem 

pagar aluguel, água ou luz, a Prefeitura instalava uma escolinha, pagando uma 

regente, dando o material escolar e a merenda, que era o que ele chamava de leite 

FISI.44 Percebemos que não necessariamente a merenda supria as necessidades 

nutricionais das crianças, mas ajudava a saciar a fome de muitos que viam naquela 

refeição um estímulo para ir à escola45. 

Não foi possível mapear todas as escolinhas que Natal possuía. O que 

sabemos é que elas estavam localizadas nos bairros mais periféricos, onde não 

havia vagas para atender a todas as crianças, nem mesmo à maioria.  

                                                           
41 Em entrevista concedida à Maria Elizete Guimarães Carvalho, em 03/02/1999, para fins de sua 
pesquisa de doutorado. 
42 Também entrevistada por Maria Elizete Guimarães Carvalho, em janeiro de 1999. 
43 Em entrevista concedida ao Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte e disponível em 
DVD-multimídia do DH-net. 
44 Outro entrevistado nosso também fala sobre esse leite, mas já no contexto dos acampamentos 
escolares. José Eduardo (Dedé) se refere a ele como leite físico e disse que vinha dos Estados 
Unidos e parecia ser um leite mais forte. 
45 Não entrevistamos alunos das escolinhas, mas os que estudaram nos acampamentos foram 
unânimes ao narrar a importância que a merenda tinha no cotidiano escolar. 
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Apesar da ausência de dados precisos, pudemos reconstruir, a partir das 

memórias de Dona Nair, os locais onde ficavam boa parte das escolinhas no bairro 

das Rocas. Tecendo os fios das recordações, Dona Nair foi narrando os nomes das 

suas colegas professorinhas e os locais onde ficavam as escolinhas em que 

trabalhavam, quase todas funcionando em suas residências. Acompanhando essa 

costura, fomos tentando reconstruir espacialmente esses endereços e chegamos ao 

mapa abaixo, com a distribuição daquelas mencionadas no bairro das Rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa acima nos mostra o considerável número de escolinhas existente 

nas Rocas, e que talvez pudesse ser até maior que este. Cabe ressaltar que às 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 2 – Mapa das Rocas com localização das Escolinhas 

Escolinhas 

Acampamento 
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vezes havia mais de uma escolinha na mesma rua46, nessas situações 

representamos apenas com uma marcação, devido ao tamanho do mapa. A grande 

concentração em ruas próximas pode estar ligada aos limites do bairro na década de 

1960, que possivelmente possuía uma extensão menor que a atual. Cabe salientar, 

ainda, que os limites apresentados acima representam o bairro das Rocas no ano de 

2017.  

Percebemos também que o Acampamento representado no mapa não ficava 

longe das demais escolinhas, embora tenha sido construído num terreno que estava 

reservado a ser um cemitério (GERMANO, 1987), e que por isso costumava ser uma 

área mais afastada. Diante disso, inferimos que, possivelmente, a maior 

concentração de pessoas naquela região estava nas ruas em que haviam as 

escolinhas, já que a intenção era levar a escola àqueles que não dispunham de 

condições de ir a um grupo escolar, por exemplo, oua uma escola privada. 

Um fator importante para a expansão das escolinhas e posteriormente dos 

acampamentos, foi contar com um quadro do magistério formado na própria 

comunidade. Não dispondo de professoras com formação em magistério, a 

prefeitura aceitava aquelas que possuíam o primário, ou o ginásio, e buscava ofertar 

uma formação mínima para atuar em sala de aula. Para diferenciá-las das que 

possuíam magistério, as professoras leigas eram intituladas “professorinhas”. Tais 

professoras, recebiam uma formação prévia e um acompanhamento semanal, que 

no decorrer da Campanha foi sendo sistematizado através das atividades do Centro 

de Formação de Professores. Sobre essa formação e acompanhamento, D. Nair 

(2017) nos afirma que:  

 
 

                                                           
46 Dona Nair nos narrou o nome de quinze escolinhas, com seus endereços e nomes das professoras 
que lá trabalhavam. A seguir, tem-se a identificação por ela fornecida: 1ª Escolinha: Rua São Jorge 
(na sede do atual Palmeiras Futebol Clube, à época, Canto do Rio Esporte Clube) – Profa Eridan 
Ribeiro Dantas; 2ª Escolinha: Rua Lucas Bicalho – Profa Palmira de Souza; 3ª Escolinha: Rua Dr. 
Varela Santiago – Profa Nair Almeida de Oliveira; 4ª Escolinha: Rua São José (antigo externato) – 
Profa Maria Bergue de Noronha; 5ª Escolinha: Rua São José (antigo externato) – Profa Ivonete 
Noronha; 6ª Escolinha: Rua São Pedro – Profª Denise Lins de Oliveira; 7ª Escolinha: Rua Belo 
Horizonte – Profa Maria Neide de Oliveira; 8ª Escolinha: Rua Dr. Miranda – Profa Arlete de Moura; 9ª 
Escolinha: Rua Belo Monte – Profa Valdira Marinho; 10ª Escolinha: Rua Décio Fonseca – Profa Ana 
Alves de Oliveira; 11ª Escolinha: Rua Areia Branca – Profa Vilma Alves da Costa; 12ª Escolinha: Rua 
Décio Fonseca – Profa Inês Gonçalves de Castro; 13ª Escolinha: Rua vereador Cauby Barroca – 
Profa Arlete Eufrasino; 14ª Escolinha: Rua São Jorge – Profa Marnix Pedrosa; 15ª Escolinha: Rua 
Belo Monte – Profa Maria Cícera da Silva; Acampamento: Rua Décio Fonseca: atualmente Escola 
Municipal Henrique Castriciano, n. 663. 
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As professoras se apresentavam e antes de começar tinha tipo um período 
assim de preparação, porque nenhuma era formada, tinha visto o ginásio, 
mas não com práticas pedagógicas. E existia o curso de férias e de tudo 
participava. E tinha provas, depois de dadas as aulas, a gente fazia, no 
curso de férias, era a avaliação. [...] Lá tinha curso, todo semestre tinha um 
cursinho, assim... para a gente... saber lidar melhor com as crianças, porque 
a importância dele era aprender a trabalhar com as crianças [...] que tinha 
certificado no final do curso. [...] Nós também tínhamos orientadora. Era 
todos os sábados, tinha reunião. Ela trazia o planejamento pronto e dali a 
gente ia trabalhar aquele assunto que estava no planejamento (OLIVEIRA, 
2017). 

 
 

É possível notarmos o controle que havia sobre as professoras leigas, a fim 

de que conseguissem desenvolver seu trabalho com qualidade. As orientadoras, 

professoras com curso Normal, orientavam a prática e tentavam acompanhar se 

estavam sendo realizadas a contento. D. Nair (ibidem) relembra que: “[...] a gente 

planejava aos sábados. E ela vinha visitar os alunos, vinha ver se estava tendo 

rendimento. A gente era assim... muito cobrado, então, trabalhava bem certinho”. 

O número de escolinhas aumentou a partir de 1960, mas mesmo assim 

pareciam insuficientes para atender todas as demandas de crianças fora das 

escolas. Acolhendo um número máximo de 40 alunos e um mínimo de 25, seriam 

necessárias quase 1.00047 escolinhas para atender inicialmente a necessidade de 

matrículas. Diante desse impasse, o prefeito Djalma Maranhão e o secretário de 

educação Moacyr de Góes partiram em busca de novas alternativas junto aos 

Comitês de bairro, também chamados Comitês nacionalistas. De uma dessas 

reuniões, surgiria a ideia que marcaria a Campanha “De pé no chão também se 

aprende a ler”, os Acampamentos Escolares. 

A noção de que as escolinhas compunham a primeira fase da Campanha 

viria a posteriori, pois, de fato, foi a primeira ação sistemática de combate ao 

analfabetismo durante o governo de Djalma Maranhão. Porém, inicialmente, o termo 

“De pé no chão também se aprende a ler” surgiu para dar nome à iniciativa dos 

Acampamentos escolares, que foram se consolidando ao longo dos anos, ampliando 

seu alcance, e a Campanha passou a extrapolar os limites daqueles espaços, bem 

                                                           
47 Esse número é uma estimativa feita por nós, considerando o mínimo de 25 crianças por sala, e 
levando em consideração o total de matrículas apresentado por Moacyr de Góes, em 1963, e 
considerando a estimativa de público (alcançada em 1964) demonstrada em documentário 
apresentado em comemoração ao aniversário da Campanha, em 2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=xBrAICBCIDk>. 
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como de suas escolinhas, que continuaram existindo em paralelo aos 

Acampamentos, galpões escolares e escolas de alvenaria48. 

 

3.3. A comunidade e sua participação na construção dos primeiros 

barracões: a iniciativa no bairro das Rocas 

 

 
O mais antigo dos bairros exteriores é Rocas. Povoa o 

casario a lombada de morros paralelos à última linha da 
velha cidade, a rua da Praia, Silva Jardim. Sobe para as 

colinas de areia e se derrama na pista de Petrópolis, 
sempre no areal solto que enrola as dunas da praia no 
lado do rio e do mar. A projeção de ruas contínuas, em 

conjunto harmônico, já alcança reta em parelha à 
avenida Getúlio Vargas no fim de Petrópolis, seguindo-a 

na parte baixa, ao pé dos morros, como uma réplica 
popular e pobre à zona residencial e rica. 

 
Luís da Câmara Cascudo 

 

Com a caracterização acima, inicia Luís da Câmara Cascudo, na década de 

1940, a descrição daquele que seria o primeiro bairro “exterior” de Natal, ou seja, 

aquele que se situava em uma região periférica, distante do seu reconhecido centro. 

Narrado pelo intelectual como um bairro relativamente recente, que possuía entre 

seus principais habitantes no início do século XX, “[...] raros pescadores” 

(CASCUDO, 1999, p. 246), restritos, sobretudo a uma região mais alta, denominada 

Areal, as Rocas teria iniciado seu desenvolvimento na década de 1910 e continuado 

pela década seguinte.  

No entanto, oficialmente, a região só se tornou bairro em 1947, por força da 

Lei nº 251/47, durante a administração do prefeito Sylvio Pedroza49 (NATAL, 2009, 

p. 345). Esse é um bairro considerado periférico, habitado por população humilde, 

em meados dos anos 1960, historicamente nomeada “canguleiros”50, como destaca 

Sr. Towar: “Eu nasci em 15 de julho de 1947. Aqui em Natal. Nascido e criado. 

Canguleiro assumido. Das Rocas.”  

Foi em meio ao cenário de exclusão socioeconômica que marcava aquele 

bairro que surgiu o projeto-piloto da Campanha “De pé no chão também se aprende 

                                                           
48 Últimas a serem construídas, já em 1963, em parceria com o governo federal. 
49 Segundo informação disponível no livro Natal: minha cidade, meu bairro, publicado pela SEMURB, 
em 2009. 
50 Certamente, por se alimentarem prioritariamente do peixe cangulo, o faziam os habitantes da 
Ribeira (CASCUDO, 1999, p. 234). 
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a ler”, o seu primeiro acampamento escolar, em resposta às demandas pela 

erradicação do analfabetismo em Natal. 

A busca pelo fim do analfabetismo era a pauta nº 1 da gestão do prefeito 

Djalma Maranhão51, mas a ausência de recursos e a limitação numérica das 

escolinhas dificultavam o alcance de tal meta. Em seu livro escrito no exílio ele 

afirmava “A impossibilidade de construção dos clássicos prédios escolares persistia, 

mas havia a premência de uma concentração de escolas junto aos bairros 

periféricos da cidade” (MARANHÃO apud GÓES, 1999, p. 101). 

Moacyr de Góes52 relatou ainda que: 

 
 
A gente tinha que superar a escola tradicional para fazer que a educação 
fosse um movimento popular[...] por isso, a gente foi discutir no Comitê 
Nacionalista das Rocas [...] com o presidente do Comitê, meu saudoso 
amigo, José Fernandes Machado [...] E lá nós discutimos isso: vocês 
querem fazer a erradicação do analfabetismo? O prefeito também quer, mas 
como? Como? Não tem dinheiro para fazer as escolas. 

 
 

E nesse momento de indagação e angústia coletiva, uma voz anônima teria 

se erguido e respondido: “[...] se não pode fazer de alvenaria, por que não constrói 

escola de palha?” (GÓES apud GERMANO, 1982, p. 103). E daquele momento de 

discussão coletiva com o Comitê das Rocas teria surgido, oficialmente, a iniciativa 

da construção de barracões de palha, que serviriam de escolas municipais e 

caracterizariam a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. 

Durante a fala de Góes (na entrevista que concedeu a Germano), ele 

destaca que o prefeito acatou imediatamente a decisão e, dois dias à frente, em uma 

segunda-feira, já foram observar o terreno sugerido pela comunidade para a 

construção, tendo começado as obras logo em seguida. 

A ideia de uma escola sem paredes, de chão de terra batida, semelhante às 

moradias dos pescadores que ali habitavam, transpunha a própria visão de escola 

enquanto prédio escolar. Surgida popularmente, também contou a presença e 

participação populares desde sua construção, tendo em vista não saberem os 

operários da prefeitura como cobrir tais espaços. 

                                                           
51 O que pode ser percebido em seus dois livros escritos no exílio, nos textos e entrevistas de Moacyr 
de Góes e no livro de José Willington Germano, além das falas de quase todos os entrevistados. 
52 Em entrevista concedida ao Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte e disponível em 
DVD-multimídia do CDH-net. 
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De acordo com a entrevista que Góes concedeu ao Centro de Direitos 

Humanos (DH-net), o marceneiro José Ribamar teria esboçado no papel como seria 

a estrutura, formato e cobertura dos barracões. Porém, feita a base de madeira, os 

operários não sabiam realizar a cobertura de palha de coqueiro. 

 
 
Quando chegou a hora da virada da palha, não se sabia fazer a virada da 
palha, porque aquilo era uma tecnologia do tempo dos índios, ou dos 
pescadores. Manda-se chamar os pescadores do Canto do Mangue, para 
poder ensinar o trabalho e fazer a corrida da água, cai a água e não molha 
(GÓES, 2015). 

 
 

Já Sr. José Ribamar53 relembra ainda que: “Eu passei uma semana indo 

todo dia assistir a virar a palha de coqueiro”. Segundo ele, o líder do sindicato dos 

pescadores na Redinha, que era amigo pessoal de Djalma Maranhão, teria mediado 

esse processo e com o apoio desses pescadores teria sido possível ensinar aos 

operários da prefeitura como cobrir os galpões das Rocas, inaugurados em fevereiro 

de 1961. No mesmo ano, outro acampamento foi erguido no bairro do Carrasco54. 

Tal iniciativa, rapidamente se estenderia a outras regiões da cidade, devido 

ao reduzido custo, rápida construção, amplo espaço e capacidade de atender a um 

número crescente de alunos em três turnos. Uma vez que, de acordo com Germano 

(1982, p. 104, grifo nosso), 

 
 
Os Acampamentos Escolares eram, pois, constituídos de grandes galpões 
de 30 x 8 metros, com estrutura de madeira, coberta com palha de coqueiro 
e chão de barro batido. Constavam, em geral, de quatro galpões, com 
quatro classes cada um (separadas por um tabique) e mais um galpão em 
forma de círculo, destinado à recreação, às reuniões do círculo de pais e 
professores, bem como à realização de sessões festivas. Surgia, assim, 
uma escola erguida sem paredes e sem portas, inteiramente aberta à 
comunidade. 
 
 

A última frase de José Willington Germano parece caracterizar bem o 

sentimento difundido pela Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” e 

responde a perguntas como: Não havia roubos? Como manter um espaço aberto 

organizado? Quem podia ir ao acampamento? A expectativa de construção de uma 

educação popular foi gerida junto à população dos bairros em que essas escolas 

                                                           
53 Em entrevista concedida ao NUHMEJA. 
54 Atualmente região limítrofe dos bairros das Quintas, Alecrim e Dix-Sept Rosado. 
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surgiram, até mesmo seu desenho e construção material contaram com tal 

participação. Outras estratégias também foram promovidas para manter esse 

contato, participação e aprovação, mas esta da construção, de forma particular, nos 

parece bastante simbólica. Abaixo, é possível observar o Acampamento das Rocas 

e sua estrutura física representados em fotografia da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado nessa paisagem e nas coberturas de palha que foram um dos 

símbolos da Campanha, o artista plástico Newton Navarro também elaborou uma 

aquarela dedicada à Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, 

conforme vemos a seguir. 

 

 

 

Figura 3 – Acampamento das Rocas 

Figura 4 – Acampamento das Rocas. Pintura de Newton Navarro/1961 

 

Fonte: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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Relembrando a estrutura física dos acampamentos, a professora Maria Diva 

Lucena55 destaca:  

 
 
Eu me lembro que perguntei: não acontece nada? Não tem roubo aqui? E 
aí, eram as famílias, os moradores da comunidade tomavam conta daquela 
escola. Eles vigiavam a escola de suas casas para não acontecer nada. E 
não acontecia. Não tinha roubo, não tinha nada disso. 

 
 

Em seu livro escrito no exílio, Djalma Maranhão relatava também a 

necessidade de que a população cuidasse do acampamento e exemplificou isso 

narrando o papel social que o sino escolar tinha. Com tom populista56 ele demonstra 

como construía seu discurso voltado às mães de família e mulheres da comunidade, 

a fim de alcançar seu apoio e garantir sucesso àquela iniciativa, como é possível 

perceber a seguir:  

 
 
Aquela escola não tinha paredes como o grupo escolar, e somente uma 
cerca de arame liso, como isolamento. Era necessário que alguém tomasse 
conta do mesmo, zelasse pela sua conservação. Neste ponto do discurso 
mostrava o sino e dava uma badalada. E continuava o discurso: este sino 
serve para chamar os meninos para as aulas e anunciar o fim das mesmas. 
Mas, quando este sino tocar fora de hora e maneira agitada, é sinal que o 
acampamento corre perigo. É o vigia que está pedindo socorro. Cabe às 
mulheres defende-lo. No final, pedia que as mulheres, que voluntariamente 
desejassem defender o acampamento escolar, sem parede, coberto de 
palha de coqueiro e com piso de barro batido, levantassem os braços. Não 
precisa dizer que uma floresta de braços femininos se erguiam com 
entusiasmo. Estava realizada a primeira integração da comunidade com “Pé 
no chão” (GÓES, 1999, p. 104). 

 
 

Imerso nessa realidade de busca por apoio e aproximação com a 

comunidade, foi criado o Acampamento Escolar das Rocas, região litorânea da 

cidade, onde hoje funciona a Escola Municipal Henrique Castriciano. Naquele 

espaço manteve-se a perspectiva de facilitar o acesso das crianças à educação 

escolar, fazendo jus ao slogan cunhado pelo jornalista Expedito Silva ao escrever 

matéria dizendo que naquele momento em Natal até de pé no chão se aprendia a 

ler. 

                                                           
55 Em entrevista concedida ao NUHMEJA. 
56 Ou popular, tendo em vista o caráter quase pejorativo que o termo populista veio assumindo na 
segunda metade do século XX. O empregamos aqui no sentido de atribuir a Djalma Maranhão a 
consciência de elaborar discursos alegóricos, cheios de frases de efeito e que apelavam para o lado 
emocional e mesmo afetivo daquela população humilde, que, por vezes, nutria por ele quase 
sentimentos messiânicos. 
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Dona Nair57 nos narrou que: “Lá podia ir de chinela, descalço, de qualquer 

jeito, mas os meus nunca iam descalços, não. Iam com aqueles chinelinhas de feira 

mesmo”. Já Sr. Dedé58, ao rememorar seu acesso ao Acampamento das Quintas, 

fazia questão de enfatizar que: “[...] antigamente as escolas eram assim: tinham que 

se matricular, tinha que ir de farda, de calçado, bem arrumadinho e nessas escolas 

não precisava, do jeito que fosse entrava”. 

Mas, além de garantir acesso à matrícula, era preciso também assegurar a 

manutenção desses alunos nas escolas, o que dependia de diversas iniciativas, que 

iam desde a formação das professoras até incentivo a atividades lúdicas e culturais. 

Porém, dentre todos os desafios, a formação de professoras parecia ser um dos 

mais difíceis a ser superado. 

Em dissertação defendida em 2015, Fernanda Aquino apontou para as 

iniciativas desenvolvidas a fim de sanar esse problema de formação docente. Para a 

autora, uma das formas de atender à demanda de formação profissional foi a criação 

de cursos de emergência, ministrados inicialmente no Ginásio Municipal de Natal e, 

posteriormente, pelo Centro de Formação de Professores (2015, p. 53-54). Ainda 

segundo a mesma autora, após os cursos de emergência, havia o Ginásio Normal, 

com cursos de formação para quem já ensinava na Campanha e de nível Colegial, 

havia o Colégio Normal, com duração de três anos (Idem, p. 58). 

Moacyr de Góes59 afirma, ainda, que o Centro de Formação de Professores 

– CFP tinha uma visão voltada ao curto, médio e longo prazo, já que possuía desde 

cursos de emergência, com duração de quatro meses e voltados às professoras 

leigas, até cursos de Normal Colegial, ocupando um espaço que pertencia ao 

governo do Estado. 

Sobre o papel do CFP junto aos acampamentos, Góes (2015), ressalta que 

este passou a elaborar um material didático próprio, já que a primeira iniciativa de 

uso de cartilhas produzidas pelo MEC parecia ser insuficiente. Desse modo, a cada 

15 dias o CFP encaminhava às professoras leigas os planos de aula prontos, 

elencando conteúdos, unidades temáticas e procedimentos metodológicos. O que, 

para Aquino (2015, p. 57), demonstrava certo controle exercido pelos professores 

com formação acadêmica sobre aqueles que eram leigos. 

                                                           
57 Em entrevista concedida à autora, em 25 de agosto de 2017. 
58 Em entrevista concedida à autora, em 14 de julho de 2017. 
59 Em entrevista concedida ao CDH-net. 
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O controle e a orientação feitos pelo CFP foram confirmados nos relatos de 

Dona Nair em mais de um momento, como notamos nos trechos abaixo:  

 
 
[...] Nós também tínhamos orientadora. Era todos os sábados, tinha reunião. 
Ela trazia o planejamento pronto e dali a gente ia trabalhar aquele assunto 
que estava no planejamento. A única diferença era o local de trabalho. A 
escola era fechadinha, essa era aberta. Mas não dava muito trabalho, não 
(OLIVEIRA, 2017). 

 
 

Além das professoras leigas, o Acampamento das Rocas (e os demais) 

contava com o seguinte quadro de funcionários, de acordo com Góes (2010, p. 90): 

um diretor/coordenador (formado pela Escola Normal), merendeiras, recreadoras 

(também leigas), secretária (que também atendia na biblioteca e dispensava 

materiais), serventes e vigias. Para cada grupo de 20 monitoras, ou professorinhas, 

havia uma supervisora com formação no curso Normal. Essa supervisora distribuía 

os planos de aula e realizava as reuniões quinzenais aos sábados, a fim de orientar 

o trabalho docente. 

Mas o Acampamento também possuía outros ambientes, como a sombrinha 

(espaço de recreação), além de horta e do aviário, que serviam como espaços de 

aproximação com essa comunidade. A professora Maria Diva Lucena60 relembrou 

sobre esse tema que: “tinha nos acampamentos era hortas, hortaliças para as 

crianças. O lanche das crianças, elas mesmas cuidavam dessas hortas, criavam 

galinhas, tudo” (LUCENA, 2012). 

Essas múltiplas iniciativas garantiram que o projeto-piloto implantado nas 

Rocas em 1961 tivesse notável êxito e permitiu sua expansão por outros bairros e 

comunidades de Natal, no mesmo ano e no ano seguinte. Associado à construção 

dos Acampamentos, havia também as Praças de Cultura, bibliotecas, programa 

radiofônico e uma importante propaganda da Campanha. 

Foram criados, enquanto itens de propaganda, desde uma bandeira 

simbolizando a Campanha, panfletos, como podemos observar abaixo, até um hino 

que enaltecia os ideais daquela iniciativa. A letra do hino era cantada por 

professores, alunos e demais pessoas da comunidade, conforme destaca Dona 

Luzimar, ao narrar a presença do prefeito no acampamento: “[...] eu era a primeira a 

mandar bater palma, eu era a primeira a cantar [...]”. O hino da Campanha nos foi 

                                                           
60 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em agosto de 2012. 
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entoado em duas ocasiões, por Dona Nair e pelo Sr. Fernandes Towar (que 

acompanhava Djalma Maranhão em seus comícios)61, com a seguinte letra: 

 
 
Hino da Campanha  
 
Povo pobre, natalense 
Chegou a vez para quem quer aprender 
Como sofre o ser humano 
Quando seu nome não sabe escrever 
A prefeitura abre a campanha 
Para ajuda do ensino e do saber 
Pela meta do prefeito Maranhão 
De pé no chão também se aprende a ler 
Pela meta do prefeito Maranhão 
De pé no chão também se aprende a ler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 Em entrevistas concedidas à autora. E sua entoação na sala de aula foi confirmada pela ex-aluna 
Dona Luzimar Alves, também em entrevista a nós concedida. 

Fonte: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

 

Figura 5 – Bandeira da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” 
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Nos anos seguintes, a Campanha teve continuidade e expandiu suas 

iniciativas. Para fins didáticos, Moacyr de Góes (1999, p. 24), as divide em oito fases 

(também abordadas por Maranhão em seu livro), tendo sido: 1ª Escolinhas; 2ª 

Acampamentos Escolares; 3ª Ensino de adultos; 4ª Praças de cultura; 5ª Centro de 

Formação de Professores; 6ª Ensino profissional; 7ª Interiorização da Campanha; 8ª 

Escola brasileira com dinheiro brasileiro. 

 

3.4. A continuidade da campanha e a fundação do acampamento do bairro 

das Quintas 

 

Rua dos Pêgas, São Geraldo, 25 de março, Mascarenhas, rua Salete e 

tantas outras... Em 01 de setembro de 2017, esses lugares de memória (NORA, 

1993), que marcaram nossa infância e adolescência, se encheram ainda mais de 

vida e celebraram junto à população ali residente o aniversário de 300 anos do 

bairro das Quintas, bem no meio da cidade do Natal. 

Fonte: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

Figura 6 – Panfleto com propaganda da Campanha 
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Com desfile cívico, banda marcial e inúmeros alunos da Escola Municipal 

Ferreira Itajubá e de outras que se espalham pelo atual bairro, o povo celebrou 

esses centenários de história daquele lugar, tantas vezes esquecido pelo poder 

público, mas que nem por isso deixa de celebrar a vida em seu cotidiano, tampouco 

em dia de festa. 

Embora naquela ocasião, que contou com a presença de autoridades, do 

prefeito da cidade e de outras figuras públicas, se comemorasse os 300 anos do 

bairro, na realidade, as Quintas enquanto espaço urbano é bem mais recente, 

datando de 1947 a sua definição enquanto bairro (CASTRO apud NATAL, 2009, p. 

5). Tal aniversário, entretanto, se refere ao início da habitação daquela região, 

doada a Antônio Gama Luna, em 1717. O espaço ficou conhecido pelo nome 

Quintas, devido à tradição portuguesa, conforme nos esclarece Cascudo (1999, p. 

255, grifos do autor): 

 
 
Quintas ou quinta eram casas de campo com terreno de plantio, o mesmo 
que granja. Dizia-se em Portugal de outrora quinta porque os rendeiros 
pagavam aos proprietários a quinta parte das colheitas ou seu valor em 
moeda. Os portugueses modernos têm-na como fazenda de campo com 
sua casaria. Nós recebemos o nome mas não tivemos o processo foreiro. 

 
 

Da origem lusitana, restou-nos o nome. E, em meados do século XX, aquela 

antiga região de fazendas tornou-se um bairro periférico, notadamente, era a 

continuidade do bairro do Alecrim, de conhecida moradia de operários, pessoas 

humildes, artesãos e pequenos comerciantes. Entre os anos 1940 e 1950, as 

Quintas foi pouco a pouco se urbanizando e ampliando seu número de habitantes, 

embora a maior parte das ruas ainda fossem de barro e as casas distantes umas 

das outras, no limite entre o urbano e o rural. 

As fotografias de nossa família, datadas de fins dos anos 1940 e início dos 

anos 1950, nos auxiliam a perceber as características do bairro àquela época. Uma 

vez questionada sobre o considerável número de pessoas presentes em suas 

fotografias, que era maior do que a  já grande quantidade de filhos que possuía, 

nossa bisavó Nair Maciel de Medeiros62 nos narrou que a maior parte da população 

ali residente era tão pobre que sequer podiam pagar por um retrato, daí porque, 

                                                           
62 Residente no bairro desde o início dos anos 1940. 
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quando seu esposo63 encomendava um registro fotográfico, muitos moradores 

pediam para colocar seus filhos para, como ela dizia, “[...] sair no retrato” e assim ter 

algum registro de sua imagem. Essa narrativa, somada às imagens, nos faz 

perceber a condição social de boa parte dos moradores do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 
 

Em contrapartida à pobreza ali existente, também havia princípios de um 

comércio e a busca pela distinção social através da imagem. Não raro, vemos nosso 

bisavô, nossa bisavó e seus respectivos filhos, todos calçados e em frente à casa ou 

ao carro da família, que naquelas circunstâncias representavam algum status social, 

diante da contrastante rua de barro e inúmeras crianças descalças64, que aparecem 

em outros registros, como na fotografia acima. 

                                                           
63 João Maciel de Medeiros, à época dono de uma torrefação de café ao lado de sua casa na rua 
Salete, 319. Diferente da maior parte da população do bairro, ele possuía, naquele momento, 
recursos financeiros que o permitiam ser considerado um dos poucos abastados do bairro, situação 
que mudou drasticamente nas décadas seguintes. 
64 Nossa bisavó sempre enfatizava o fato de seus filhos estarem calçados. Talvez tal ênfase remonte 
a outros tempos, quando estar sem sapatos era sinônimo de ser escravo. Daí a preocupação em 
distinguir-se dos demais. Era uma preocupação econômica, mas também social. 

Figura 7 – Torrefação de café e casa da família na rua Salete (início dos anos 1950) 
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E nesse cenário de restrito investimento público, e sendo considerada região 

periférica, o bairro das Quintas adentra os anos 1960 com poucas ruas 

pavimentadas, muitos terrenos ainda sem ocupação e sem garantia de acesso a 

diversos serviços, dentre eles também a educação, que ficava limitada a poucas 

famílias, que conseguiam pagar aulas particulares ou encaminhar seus filhos a 

escolas estaduais, consideradas distantes, como narra Dedé65, ao relembrar a 

importância do Acampamento: 

 

 
 

                                                           
65 Em entrevista concedida à autora em 14 de julho de 2017. 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Figura 9 – Fotografia de crianças, 
possivelmente em frente à torrefação de café 

Figura 8 – Verso da fotografia ao lado com 
dedicatória datada de 1951 

Figura 10 – Sr. João Maciel de Medeiros com sua 
camioneta estacionada em frente à torrefação de 

café e à sua residência (possivelmente anos 1950) 
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O pessoal achava que a escola era boa. Só os filhos dos ricos, ou então 
desse povo de classe média, que não queriam estudar lá. Claro! Porque 
podiam pagar uma escola melhor, particular, ou então, do governo mesmo, 
mas sendo essas escolas mais bacanas. Mas a maioria do povo, que era 
tudo da classe pobre, queria e gostava daquela escola (SIVEIRA, 2017). 

 
 

Diante desse cenário de ausência de escolas, contando com apenas 

algumas escolinhas criadas em fins dos anos 1950, o bairro das Quintas recebeu em 

1962 o terceiro Acampamento Escolar da Campanha “De pé no chão também se 

aprende a ler”. Muito embora o segundo, construído ainda no ano de 1961, no bairro 

do Carrasco, também pudesse possivelmente ser considerado hoje enquanto dentro 

dos limites do bairro das Quintas, já que a região do antigo Carrasco parece ter sido 

distribuída entre os bairros das Quintas, Alecrim e Dix-Sept Rosado66. 

Em 1962, devido ao sucesso da instalação feita nas Rocas, e posteriormente 

no Carrasco, foram criados vários Acampamentos. Segundo Germano (1982, p. 

105), teriam sido: “[...] Quintas, Conceição, Granja, Nova Descoberta, Nordeste, 

Aparecida e Igapó, todos bairros populares”. Em sua tese, Carvalho (2000) ainda 

acrescenta a construção de um galpão em Ponta Negra. 

Algumas das localidades acima transformaram-se em outros bairros, ou 

foram anexadas pelos que já existiam. Na entrevista da professora Maria Salete 

Brito67, pudemos identificar algumas localidades. Pela descrição por ela feita, o 

acampamento da Conceição ficava localizado onde hoje é o bairro do Alecrim, 

especificamente onde se situa a Escola Municipal Juvenal Lamartine. Já o 

Acampamento da Granja, ficava também inserido ao bairro das Quintas, segundo a 

entrevistada, perto do cruzamento da Av. Doutor Mario Negócio com a rua São 

Geraldo. E o Acampamento do bairro Nordeste, àquela época, era chamado Chico 

Santeiro. Apenas o Acampamento de Aparecida ainda não nos foi identificado. 

Desse modo, os limites do atual bairro das Quintas receberam até três 

Acampamentos, embora seja remetido a ele sempre o maior, que ficava na rua dos 

Pêgas, uma das poucas vias pavimentadas naquela ocasião e responsável por 

aproximar o bairro da Av. 12 e, consequentemente, do Alecrim. 

A chegada daquela estrutura no bairro foi acompanhada de muitas 

curiosidades e da presença de uma equipe do governo realizando pesquisas nos 

                                                           
66 Conforme percebido no relato de alguns de nossos entrevistados, mas que não conseguiram 
precisar a localização geográfica daquele acampamento das ruas atuais da região. 
67 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em 12 de março de 2012. 
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domicílios e incentivando as famílias a matricular seus filhos na escola que estaria 

chegando em breve. Dona Neide relembra essa fase inicial, ressaltando como soube 

da iniciativa: 

 
 
Eu fiquei sabendo da Campanha porque tinha um terreno que era um 
matagal e começou a ser limpo e aquilo gerou uma curiosidade muito 
grande. Depois, passaram algumas pessoas nas portas de todas as casas, 
perguntando se alguém tinha filho que não estudava, se tinha interesse que 
as crianças estudassem e, acima de tudo, convidando os adultos a 
estudarem à noite. Porque à noite tinha tanto escola para alfabetizar adulto, 
como também a parte profissional (RÓSA, 2017). 

 
 

Sobre essas pesquisas, o prefeito Djalma Maranhão, ao abordar a iniciativa 

nas Rocas, afirma que havia:  

 
 
[...] uma equipe destinada a fazer pesquisas. Era dirigida pelo jovem 
antropólogo  Antônio Campos e Silva e pelo professor Alberto Pinheiro, 
ambos diplomados pela Faculdade de Filosofia, e com a participação das 
professoras Lenira e Rita e um grupo de universitários.[...] 
Simultaneamente, com os trabalhos de propaganda e instalações de 
escolas, foi iniciada uma pesquisa educacional l sobre analfabetismo nas 
Roca[...] (MARANHÃO apud GÓES, 1999, p. 106). 

 
 

Considerando tal iniciativa no bairro das Rocas, e cruzando essas 

informações com as memórias narradas por Dona Neide, é provável que isso tenha 

ocorrido de modo similar nas Quintas e, talvez mesmo, nas demais comunidades 

que receberam a estrutura dos Acampamentos Escolares, já que era prerrogativa da 

equipe garantir a adesão e o apoio popular. 

No tocante à estrutura física, não identificamos registros fotográficos, como 

no bairro das Rocas, mas cremos que fosse muito semelhante, já que esse padrão 

foi mantido, segundo Djalma Maranhão e Moacyr de Góes, por toda a cidade. 

Nossos entrevistados também descreveram essa estrutura de modo muito 

semelhante. Dedé68 o fez de forma detalhada, afirmando que: 

 
 
Nesse modelo de colégio tinham as palhoças. Galpões bem compridos, 
divididos em classes, não tinham paredes, era tudo aberto nas laterais. Só 
era fechado de uma classe para outra, separado pelo quadro negro. Além 
disso, tinha um terreno, tinha espaço e tinha uma palhoça redonda, que as 
crianças brincavam ali (SILVEIRA, 2017). 

                                                           
68 Em entrevista concedida à autora em 14 de julho de 2017. 
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Já para Dona Luzimar69, o espaço destinado ao lanche e brincadeiras era o 

que mais chamava atenção:  

 
 
Eu estudava em De pé no chão desde que abriu. Quando começou foi 
assim, tipo umas palhocinhas. Quem ajeitou foi o prefeito que fez galpão pra 
gente lanchar, era muito lindo nosso galpão, viu. Era aquela bem redonda, 
bonita, as palhas (ALVES, 2017). 

 
 

O galpão da recreação é sempre lembrado com certa nostalgia pelos 

entrevistados, sobretudo pelos alunos, bem como também a merenda escolar. 

Percebemos o quanto a garantia daquela refeição era determinante para definir a 

permanência das crianças na escola. Quase todos, professores, alunos, 

organizadores, envolvidos na Campanha ressaltam a relevância que o alimento tinha 

naquela realidade periférica. Sobre isto, abordaremos em mais detalhes no capítulo 

seguinte. 

Além da merenda, outro ponto que nos chamou atenção foi a possibilidade 

de dispor de material escolar. Itens básicos, como caderno, lápis e borracha, foram 

sempre citados e, em dados momentos, até exaltados. Ao perguntarmos sobre 

esses materiais à Dona Luzimar, ela se emocionou ao relembrar que aquela fora a 

primeira vez que pôde dispor de materiais escolares novos. Além disso, ficou nítido 

o caráter quase messiânico que atribuía a Djalma Maranhão, em virtude desse feito. 

 
 
Então, eu comecei a gostar desse prefeito, que chegou com aquele livro, 
com aquele caderno, que antes era as patroa de mamãe quem dava. As 
menina dela passou de ano, aí, tinha aquela ruma de caderno naqueles 
arame fininho, aí, mamãe arrancava aquelas folhas que tava riscada e 
levava o resto pra gente (ALVES, 2017). 

 
 

A condição de exclusão social também é evidenciada na fala acima, que nos 

ajuda a entender porque o fenômeno populista avançou tão facilmente pelas regiões 

pobres de nosso estado e de nosso país. Um povo analfabeto, quase sem renda, 

que precisava recorrer a restos de seus patrões para educar seus filhos, passaria 

facilmente a enaltecer aqueles que lhes acenassem com alguma dignidade. Cabe 

aqui destacar que não buscamos enquadrar o prefeito Djalma Maranhão enquanto 

                                                           
69 Em entrevista concedida à autora em 23 de novembro de 2017. 
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um populista, já que essas ações acompanharam outras e não se configuraram em 

quadros isolados. 

As professoras, quase sempre pessoas da comunidade, buscavam 

acompanhar os alunos, sua frequência e rendimento, e ensinavam como podiam. 

Recebiam breve treinamento inicial e depois acompanhamento semanal, ou 

quinzenal, como também ocorria nas Rocas. Apesar disso, também recorriam ao 

que sabiam, e a como tinham aprendido, para ensinar àquelas crianças. Dona Neide 

nos relata um pouco de seu fazer em sala: 

 
 
Para ensinar, primeiro, a gente ia formar as famílias das palavras. Era o 
método silábico. Aí, ficava uma semana na família da palavra, a família Ba, 
a família Ca. Depois tinha a cartilha que vinha para as crianças. O livrinho 
de alfabetização era chamado cartilha. Nessa cartilha, depois que eles já 
estavam alfabetizados e que já conheciam as famílias das palavras, eles 
iam lentamente, através do método silábico, tentando formar as frases. E 
daí eles se alfabetizavam. Muitos alunos achavam bonito o professor ler e 
eles queriam imitar o professor, e isso também foi muito importante (RÓSA, 
2017). 

 
 

Apesar de apresentar uma proposta bastante tradicional, Dona Neide 

afirmava que sempre havia capacitações, cursos obrigatórios ocorridos com certa 

periodicidade, a fim de formar aquelas professoras leigas. Além dos momentos de 

orientação aos sábados, em que aprendiam a planejar e também recebiam planos 

prontos (talvez nem sempre seguidos conforme orientado). 

 
 
Na época em que o Ferreira era acampamento, durante o período de férias, 
era obrigatório o professor se atualizar. Os cursos eram oferecidos onde 
hoje é o viaduto do Baldo. [...] Havia então, um período de vinte dias úteis 
que a gente tinha que se atualizar no início e no meio do ano. Eu achava 
isso fantástico. Foi muito importante. [...] Lá também havia o que chamavam 
de planejamento de aula. A gente se reunia aos sábados pela manhã para 
planejar. Tinha um caderno para isso (RÓSA, 2017). 

 
 

Podemos notar que, embora as ações da Campanha nem sempre fossem 

homogêneas, havia a tentativa de aproximar o tratamento empregado às diferentes 

comunidades e, acima de tudo, nota-se a preocupação em garantir seu apoio, 

reafirmando sempre que possível seu caráter popular. Certamente, houve 

desconfiança e dúvida no início das atividades daquelas escolas de palha, visto que 

aquela população vivia em uma situação de abandono há bastante tempo.  
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De modo particular, nos chamou atenção um relato feito por Dona Neide ao 

narrar que um de seus vizinhos sempre ia à escola descalço, não por não possuir 

calçados, mas para pôr à prova, ou ressaltar, o lema daquela instituição. Para que 

não percamos os detalhes de tão curiosa narrativa, a trazemos na íntegra como 

síntese da ideia que foi o mote desses Acampamentos: 

 
 
Nesta rua aqui [rua 25 de março, bairro das Quintas), tinha um senhor, ali 
mais ou menos próximo ao castelo, o nome dele era Damascena, mas todo 
mundo só chamava de Sr. Macena. Ele ia para o colégio e quando ele 
chegava, tirava a sandália e guardava na bolsa [risos]. Aí, diziam: “Sr. 
Macena, mas por quê?”, e ele dizia: “porque de pé no chão também se 
aprende a ler”. E muitos adultos achavam bonito isso e não tinha 
importância [risos]. Não existia farda, uniforme para as crianças, a 
importância era o material escolar, material didático e a merenda. E não era 
obrigatório que todo mundo fosse calçado. Se você fosse de pé no chão, 
você entrava, você estudava do mesmo jeito (RÓSA, 2017). 

 
 

O que motivou Sr. Macena a desenvolver tal atitude, nós não sabemos. Ele 

pode ter sido impedido de estudar por não pertencer a uma família com recursos, ou 

pode ter sido barrado em algum estabelecimento por não estar bem vestido ou 

calçado. Enfim, as hipóteses são muitas e não temos como atestá-las, mas a prática 

de Sr. Macena, narrada por Dona Neide, sintetiza o objetivo da Campanha “De pé 

no chão também se aprende a ler”. 
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Capítulo 4: As manifestações artísticas da cultura popular, a influência do MCP 

de Recife e a construção das relações dialógicas com a comunidade local 

 

4.1. O papel das relações dialógicas para a institucionalização da cultura 

popular  

 

 
Quando alguém do bairro era convidado, ia 
participar das atividades do acampamento. 

  
Neide Rósa 

 

A narrativa de Neide Rósa demonstra um dos aspectos do relacionamento 

da comunidade do bairro das Quintas com o acampamento da Campanha “De pé no 

chão também se aprende a ler”, instalado naquele bairro em 1962. Em outras 

conversas informais, e mesmo gravadas, foi comum ouvirmos relatos da participação 

da comunidade na escola, fosse através dos círculos de pais e mestres, ou de 

apresentações artísticas em datas festivas, ou ainda colaborando com algum item 

alimentar para complementar a modesta merenda. 

Tal participação é comumente narrada em tom de pertencimento. Falas 

como “No nosso pé no chão”, ou “nosso prefeito”, nos parecem apontar para esse 

sentimento. O bairro, que não possuía mais que algumas escolas isoladas 

(escolinhas), não demonstra ter recebido uma escola de palha, mas sinaliza para 

sua integração a este espaço. A partir de tais percepções, pudemos refletir mais 

sobre como a cultura presente nessas comunidades auxiliou na construção dessa 

noção de pertencimento e no apoio prestado à iniciativa do acampamento. 

Para nós, há relações marcadas pela verticalidade, hierarquia e pouco ou 

nenhum diálogo, em que somente uma parte supõe deter o conhecimento e 

poderiam ser chamadas, seguindo orientação de Freire (2013), de relações 

antidialógicas. Esse tipo de relação está presente em sociedade e também pode ser 

facilmente percebida em algumas instituições escolares do passado, e mesmo 

contemporâneas, já que estas também refletem as relações sociais em que estão 

imersas. Modelos de ensino pautados no autoritarismo e no acúmulo de 

informações, com pouca participação da comunidade, ainda perduram. 
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Em contrapartida, sem ansiar por tornar essa discussão binária e 

compreendendo haver uma escala entre essas duas propostas, existem relações 

mais pautadas pelo diálogo, pela horizontalidade, pela busca de conhecer o que o 

outro tem a oferecer, sem julgar a superioridade de um dado conhecimento em 

detrimento de outro. Esse tipo de relação, ainda considerando Freire (2013), pode 

ser nomeada como dialógica. Ela é pautada pela comunicação e não apenas pela 

extensão dos conhecimentos que parece pressupor a incapacidade do outro de 

conhecer algo, de ter algum tipo de conhecimento prévio (FREIRE, 2015). 

Compreender o sentido dialógico das relações mantidas na Campanha “De 

pé no chão também se aprende a ler”, ou em qualquer outro espaço educativo, não 

significa dizer que este sempre as alcançava, visto que pensar de forma dialógica 

exige esforço, atenção e um trabalho diário de ação e reflexão. Do contrário, 

considerar que um determinado local desenvolve relações dialógicas, significa 

destacar a busca intencional por construir esse formato de relação. É a disposição 

para construir tais relações e as iniciativas nessa direção que nos permitem assim 

considerá-las. Mas isso não impede que haja momentos e decisões em que a 

verticalização das decisões apareça, visto ser a experiência democrática uma 

construção e o fruto de um processo de aprendizagem também. 

Na perspectiva da construção de relações dialógicas, não se apaga o papel 

do líder, pelo contrário, ele é peça fundamental. No entanto, a essa liderança cabe o 

papel orientador, sistematizador, mas “[...] a liderança não é proprietária das massas 

populares [...]” (FREIRE, 2013, p. 227). Esse líder precisa buscar apoio, adesão 

popular, mas para fazê-lo não deve usar de manipulação. Isso faz com que um líder 

popular não seja sinônimo de um líder populista. Suas ações necessitam estar 

voltadas às populações socialmente marginalizadas, não tendo como objetivo final 

medidas paliativas, apenas com interesse eleitoral, por exemplo. Segundo Freire 

(2013, p. 240), “[...] na teoria dialógica da ação, vamos encontrar [...] a organização 

das massas populares”, e não seu controle. 

O diálogo é, pois, “[...] um ato de criação [...] Não há, por outro lado, diálogo 

se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os homens recriam 

permanentemente, não pode ser um ato arrogante” (FREIRE, 2013, p. 110/111). 

Sem essa humildade, esse movimento de aprender com o outro em uma troca 

constante de conhecimentos e olhares, que Portelli (2016) tanto enfatiza nas 

entrevistas de história oral, se torna inviável alcançar relações dialógicas. Essas 
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relações dizem respeito à conversa respeitosa, ao falar, mas também ao saber ouvir 

(Idem). Nesse sentido, uma proposta de escola baseada na dialogicidade deve 

prezar por ouvir as necessidades do local em que está inserida e garantir não 

apenas que a comunidade esteja na escola, mas que ela possa, de algum modo, 

interferir em seu cotidiano, participar de sua rotina e se identificar com esse espaço 

educativo. É considerando tais características que julgamos terem ocorrido relações 

dialógicas na Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, sobretudo, no 

que diz respeito à valorização e busca pela institucionalização de uma cultura 

popular nos acampamentos escolares. 

O termo cultura popular é objeto de críticas e não é consensual. O 

historiador Peter Burke, em seu livro O que é história cultural? (2008), enfatiza o 

caráter plural que a cultura possui, sendo difícil defini-la apenas dividindo entre 

erudita e popular, visto que mesmo em classes desfavorecidas haverá diferenças 

entre homens e mulheres, jovens e anciãos, dentre tantas outras. Apesar disso, ele 

reconhece a necessidade de, por vezes, tecer tal divisão a fim de perceber até 

mesmo como culturas desenvolvidas em classes sociais distintas dialogam entre si e 

até interferem umas nas outras. Nesse sentido, quando utilizamos o termo cultura 

popular, não o fazemos numa percepção estanque, mas para demarcar práticas e 

experiências que estavam notadamente inseridas no cotidiano das “classes 

subalternas” (GRAMSCI apud BURKE, 2008, p. 62). 

Nos auxilia nessa discussão, o olhar de Mikail Bakhtin (2010), que pensou a 

cultura popular dentro da lógica da polifonia, ou seja, buscando perceber as 

múltiplas vozes expressas “[...] em uma mesma prática cultural ou em um mesmo 

texto [...]” (BARROS, 2004, p. 74). Bakhtin (2010) vê a cultura popular expressa 

através do riso, das festividades e do vocabuláro, como oposição a uma cultura 

oficial, marcada pela religiosidade e seriedade. No entanto, ele a percebe inserida 

em uma obra de um intelectual renascentista, o que demonstra o diálogo entre o 

erudito e o popular, e como um pode estar presente no outro. 

A partir dessa compreensão de troca e diálogo entre culturas, elaborada por 

Bakhtin, que, segundo Barros (2004, p. 74), o historiador Carlo Ginzburg vai 

encontrar elementos para a construção do conceito de “circularidade cultural”. 

Ginzburg (2011)?, em sua obra O queijo e os vermes, observa como Menocchio se 

apropria da literatura e constrói uma nova visão de mundo. De acordo com Barros 

(Ibidem), essa experiência ressalta que ali “É a cultura oficial que agora aparece 
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filtrada pelo ponto de vista popular”. E tecendo um balanço das duas obras (de 

Bakhtin e de Ginzburg), ele avalia: “A contribuição das duas obras à História Cultural 

está portanto na possibilidade de empreender a leitura de uma cultura a partir de 

outra” (Ibidem). Não se trata de isolá-las, mas de dividi-las para melhor compreendê-

las, estando atentos para o fato de que há uma “circularidade” entre elas, um 

movimento de interferência de uma na outra, expressa na análise que Ginzburg 

(2011, p. 15) faz da obra de Bakhtin, quando afirma que: “[...] temos, por um lado, 

dicotomia cultural, mas, por outro, circularidade, influxo recíproco entre cultura 

subalterna e cultura hegemônica”. 

A cultura considerada então popular seria, pois, um conjunto de práticas, de 

expressões artísticas, de festividades presentes no cotidiano das comunidades 

periféricas em Natal nos anos 1960 e que também era nomeada por Ginzburg (2011, 

p. 11) como “cultura das classes subalternas”, ou simplesmente, cultura popular. 

Tais expressões e práticas seriam, intencionalmente, incorporadas ao cotidiano da 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. 

Ao analisar os textos produzidos por Djalma Maranhão e suas intenções 

voltadas para a educação escolar em Natal nos anos 1960, percebemos o diálogo 

entre o erudito e o popular e o quanto ambos se mesclavam. A intenção da 

Prefeitura70 era “A democratização da educação [...]”, para que o povo pudesse “[...] 

atingir determinado índice de cultura [...]”, ou seja, buscava-se assegurar ao povo 

uma cultura letrada, própria das camadas dominantes. No entanto, os 

coordenadores da Campanha (pessoas com formação universitária ou curso 

Normal) buscavam fazê-lo considerando o meio em que as escolas estavam sendo 

construídas e tentando valorizar e refletir sobre essa realidade. Isso ocorria de forma 

intencional e até mesmo oficial. Para Djalma Maranhão e sua equipe, envolvidos no 

ideal do nacional-desenvolvimentismo, apenas uma educação genuinamente 

brasileira e alicerçada na cultura popular teria êxito. Vemos, então, a cultura letrada 

e a cultura das classes subalternas se encontrando e dialogando. Podemos 

identificar a intenção da prefeitura de institucionalizar práticas da cultura popular nos 

trechos a seguir: 

 
 

                                                           
70 Relatadas em seus textos produzidos no exílio e publicados por Moacyr de Góes, em 1999. 
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A alfabetização, constituindo o núcleo de todo uma obra de cultura popular, 
deve ter como objetivo máximo integrar o educando na sua comunidade, 
dando-lhe, para isso, a oportunidade de sentir e viver a cultura de seu povo. 
Cada escola deverá ter serviços próprios e outros, em cooperação com a 
comunidade, visando à integração do educando no seu meio. [...] Os 
serviços devem integrar o educando no seu meio devem ser constituídos de 
clubes folclóricos, danças rítmicas, folguedos, pequenos cursos, cujo 
conteúdo visem à discussão de problemas brasileiros, encontros diversos 
com a comunidade sobre temas, como: saúde e sua relação com problemas 
socioeconômicos; causas do analfabetismo no Brasil, etc. (MARANHÃO 
apud GÓES, 1999, p. 93). 

 
 

A equipe que coordenava a proposta de educação da Campanha se 

esforçava por construir o diálogo com as comunidades, pois acreditava que este era 

o caminho para garantir seu apoio e assegurar uma proposta de educação que 

também fosse conscientizadora, ou libertadora, conforme destacaram diversas 

vezes o prefeito e o secretário de educação da época. Talvez, nem sempre isso 

tenha sido alcançado, mas a disposição de fazê-lo já diferenciava essa iniciativa de 

outras desenvolvidas até então. Para uma melhor compreensão de como e por quê 

houve, ou não, apoio e adesão popular à Campanha, nos debruçaremos sobre 

algumas práticas desenvolvidas nos acampamentos e que grupos as influenciaram. 

 

4.2. O MCP de Recife e sua ligação com a Campanha 

 

As Praças de Cultura, nós copiamos do MCP [...] Fomos lá aprender 
e aplicar aqui. 

 
Moacyr de Góes 

 

Após um dia de sol forte, eis que vem o sereno que marca o começo das 

noites no litoral potiguar. Imerso pela brisa marinha e pelo frescor que a escuridão 

traz consigo, um terreno descampado toma vida e os moradores do bairro pobre se 

reúnem ao redor dele para levar as crianças ao parque, para assistir à rara TV, ou 

para buscar o universo das tão faladas histórias infantis de Monteiro Lobato. Assim, 

nos parece que eram as Praças de Cultura na Natal dos anos 1960. Esse espaço de 

encontro e confraternização ia além disso e promovia a educação fora da escola. 

Trazia ao povo a possibilidade de ler, se informar, ouvir, debater. Esta e outras 

experiências implantadas na capital potiguar só foram possíveis devido ao 

intercâmbio que houve entre o Movimento de Cultura Popular do Recife e a 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. 
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Esses dois movimentos estiveram tão conectados no início dos anos 1960, a 

ponto do então secretário de educação, Moacyr de Góes, afirmar que iniciativas 

como as das Praças de Cultura foram explicitamente copiadas e adaptadas à 

realidade potiguar, tendo em vista o sucesso que obtiveram em Recife. 

Do ponto de vista ideológico, esses dois movimentos podem ser 

considerados enquanto populares. Eles traziam em suas pautas objetivos comuns, 

quais sejam: a erradicação do analfabetismo, a difusão e promoção da cultura 

popular, a conscientização da população historicamente marginalizada. Ambos eram 

tocados pelo anseio de construir uma educação voltada ao povo, mas construída 

junto aos populares e não apenas imposta a eles. O MCP e “De pé no chão” 

percebiam a cultura popular como “[...] elemento desalienador” (AQUINO; 

PINHEIRO. 2015, p. 28), capaz de promover a libertação popular. Estavam imersos 

em um contexto nacional-reformista e se tangenciavam em diversos momentos. 

Ambos tinham como pontos em comum “[...] a alfabetização, a educação de base e 

a cultura popular” (GOMES, 2014, p. 122). 

Segundo Paulo Freire (apud ARAÚJO FREIRE, 2017, p. 128-129),  

 
 
O Movimento de Cultura Popular nasceu da vontade política de Miguel 
Arraes, então recém-empossado prefeito da cidade do Recife, a que se 
juntou a vontade igualmente política de um grupo de líderes operários, de 
artistas, e de intelectuais outros [...] movido pelo gosto democrático de 
trabalhar  com as classes populares, e não sobre elas[...] O Movimento de 
Cultura Popular foi – ou tendia a ser – um laboratório informal, onde novas 
técnicas poderiam ser facilmente experimentadas, com reduzidos entraves 
burocráticos e sem as limitações metodológicas da pesquisa acadêmica. 
Onde as técnicas convencionais de ensino também tinham seu lugar. 

 
 

Do mesmo modo que em Recife, a Campanha em Natal contou com a 

presença de intelectuais e artistas, que buscavam demonstrar a importância da 

cultura popular. Em entrevista concedida ao repórter Hugo Andrade, por ocasião do 

aniversário de 50 anos da Campanha, o professor José Willington Germano 

enfatizou a presença de alguns nomes reconhecidos no Rio Grande do Norte e no 

Brasil como um todo, tais como: Newton Navarro, Ariano Suassuna, Francisco 

Brennand, Luís da Câmara Cascudo, dentre outros, que, assim como acontecia em 

Recife, ansiavam pela promoção da cultura popular e da arte, não como uma cisão 

com o erudito, mas destacando que as manifestações artísticas do povo também 

eram arte e, portanto, mereciam lugar de destaque. 
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Hélio Xavier Vasconcelos71, um dos organizadores da Campanha, também 

ressaltava a participação de intelectuais, operários e estudantes durante as 

atividades culturais da Campanha:  

 
 
No setor cultural, na época, havia um engajamento muito grande em que 
todos participavam: estudantes, intelectuais, operários... não havia 
discriminação de ordem alguma porque se queria uma escola do povo, para 
o povo, sem demagogia. 

 
 

Diversos autores colocam ambas as iniciativas, em Recife e Natal, enquanto 

Movimentos de Cultura Popular e, por vezes, pode soar como se a Campanha “De 

pé no chão”, o “irmão mais novo” (como às vezes intitulava Góes), fosse apenas 

uma extensão do MCP. O que percebemos é que ambos estavam em permanente 

diálogo e o primeiro, certamente, muito influenciou o segundo, mas, apesar disso, 

cada um trazia em seu bojo as particularidades dos lugares em que surgiram, tendo 

em vista valorizarem a experiência, valores e costumes locais. Sobre isto, Guiraldelli 

(1994, p. 121) destaca a Campanha enquanto sendo um Movimento de Cultura 

Popular, mas com especificidades, conforme vemos a seguir: 

 
 
No interior da movimentação dos MCP’s, destacou-se a experiência pioneira 
da prefeitura da cidade de Natal, em1961, com a campanha “De pé no chão 
também se aprende a ler” [...] que se diferenciou das outras iniciativas pois 
buscou integrar a educação popular com a educação escolar, uma vez que 
se tratou a própria expansão e diferenciação da rede escolar municipal. 

 
 

Mas a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” foi além dos 

limites da escola convencional. Não apenas porque ergueu barracões de palha e 

galpões circulares de recreação, mas porque seus idealizadores perceberam na 

experiência do MCP a possibilidade de se educar para além das fronteiras 

escolares. Isso porque o objetivo da Campanha era “[...] não apenas alfabetizar, mas 

também conscientizar as comunidades carentes [...]” e garantir a “[...] organização 

cultural do município” (CARVALHO, 2000, p. 163). 

Desse modo, o diálogo entre os membros dos dois movimentos viabilizou a 

incorporação de três iniciativas do MCP no interior da Campanha, foram elas: a 

                                                           
71 Em entrevista concedida à Maria Elizete Guimarães Carvalho. 
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construção de Praças de Cultura, a elaboração de uma cartilha para alfabetização 

de adultos e a utilização do Sistema Paulo Freire em círculos de cultura. 

As Praças de Cultura foram concebidas por Paulo Rosas, após muitas trocas 

com o idealizador do MCP, o professor Germano Coelho. Elas teriam surgido como 

uma das iniciativas que compunham o projeto Meios Informais de Educação, de 

autoria de Paulo Rosas. De acordo com o art. 2º do Planejamento Básico do Projeto, 

haveriam três experiências de educação informal, quais sejam: “a. Parques e Praças 

de Cultura; b. Bibliotecas; c. Serviço de Radiodifusão da Cultura Popular” (COELHO, 

2013, p. 446). 

Ainda de acordo com o Planejamento do Projeto, o objetivo imediato dessas 

iniciativas era: “[...] desenvolver na comunidade disposição para apreciar, crítica e 

adequadamente, a leitura, o cinema, o rádio, a televisão e demais meios coletivos de 

comunicação” (Ibidem). Com esse mesmo objetivo, as Praças de Cultura foram 

implantadas em Natal. Segundo Góes72, esses espaços consistiam em: 

“Transformar uma praça, que é um espaço aberto, [em um ambiente] com quadra, 

bancadas, posto de empréstimo, um telefone público, um telão, onde às vezes se 

passavam filmes e discussões depois, ou uma TV”. 

Mas a aproximação e influência do MCP foi além das Praças de Cultura. De 

acordo com Germano (1982, p. 145), ambos os movimentos compartilhavam de 

pressupostos comuns, daí porque, ele explica em nota que: 

 
 
MCP e a Campanha De Pé no Chão não somente tinham o “mesmo 
embasamento” (tanto é assim que o livro de leitura/adulto da Campanha é 
uma adaptação do livro do MCP às particularidades de Natal, realizada por 
uma equipe de trabalho sob a coordenação da professora Maria Diva da 
Salete Lucena), mas também possuíam formas de organização muito 
parecidas, o que enseja interpretar ambos (MCP/Campanha) como fruto de 
um mesmo processo e como tendo um mesmo projeto de educação e 
cultura. Observe-se a propósito esta passagem: o MCP “nasceu do ascenso 
das forças populares. [...] É um lúcido esforço da comunidade inteira [...] 
Porque a obsessão do MCP é educar para a liberdade. Para a autonomia. 
Para a maioridade. [...] É assim a escola do MCP. A escola 
desburocratizada. Gratuita [...] Desalienada. Regionalizada. Popular, porque 
voltada para a emancipação do povo [...].   
 
 

No tocante à Cartilha de Alfabetização, mesmo não sendo consenso dentro 

do MCP, ela foi de suma importância para a alfabetização de adultos, tanto no 

                                                           
72 Em entrevista concedida a Roberto Monte e divulgada no site, e em DVD, do DH-net. 
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Recife, como em Natal. Sobre essas divergências internas no MCP, Moacyr de 

Góes73 afirmou que:  

 
 
À época, o MCP se apresentava, na área de educação de adultos, com 
duas propostas que internamente conflitavam: a metodologia do Sistema 
Paulo Freire, que utilizava projetores e slides, e a metodologia de Norma 
Porto Carreiro e Josina Maria Lopes de Godoy, centrada numa cartilha 
compatível com o universo cultural do adulto analfabeto. Ambas as 
propostas partiam da conscientização do educando, do despertar de sua 
consciência crítica, buscando um processo global de politização. Assim, as 
duas propostas interessavam à Campanha, que as empregou nas classes 
de adultos (GÓES, 2010, p. 53). 

 
 

De fato, tanto a Cartilha quanto o Sistema Paulo Freire foram implantados na 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, embora em ocasiões 

distintas. Ao rememorar o que levou a Campanha na direção do MCP para pensar 

seu material didático, Maria Diva Salete Lucena enfatiza o incômodo que as 

tradicionais cartilhas provocavam em um movimento que se pretendia popular: 

 
 
[...] fizemos uma pesquisa das cartilhas existentes na época [...] e nós 
analisamos que não podíamos trabalhar isso. Sabe? Coisa do tipo: “o ovo é 
da Eva”; “a Eva viu a uva”. Que conteúdo é esse? Isso não leva à nada. 
Como podemos trabalhar isso? Os nossos alunos não vão se interessar por 
isso. Então, houve a lembrança da cartilha utilizada em Pernambuco, lá no 
Movimento de Cultura Popular, de alfabetização de adultos. Então, essa 
cartilha já estava sendo utilizada nos cursos de alfabetização de adultos em 
Recife. A proximidade de Djalma Maranhão com Arraes era muito forte, era 
muito próxima. Então, ele contatou a prefeitura, a equipe pedagógica 
responsável lá em Recife e disse vamos fazer uma cartilha dentro da 
mesma metodologia, do mesmo estilo. Porque os pressupostos da 
educação de adultos eram os mesmos da Campanha. Então, eu fui pra 
Recife. Tive contato com essa equipe que montou a cartilha, recebi aulas, 
recebi orientação e comecei a fazer o trabalho lá utilizando a mesma 
metodologia. Só que nós tínhamos que fazer uma adaptação do universo, 
dos conteúdos dessa cartilha, do conteúdo de Natal. Então, esse foi um 
trabalho que eu fiz de adaptação. Comecei a fazer o trabalho lá e voltei à 
Natal para terminar a cartilha porque precisava fazer a pesquisa desse 
universo, desse conteúdo com as comunidades, levantar nosso vocabulário 
etc. [...] Mais ou menos um mês a cartilha estava pronta. 

 
 

Com a cartilha pronta, seu uso foi iniciado em 1963 em classes de educação 

de jovens e adultos e só foi interrompido no ano seguinte, em decorrência do Golpe 

Militar. Mas também em 1963, a Campanha viveu a experiência dos Círculos de 

Cultura baseados no Sistema Paulo Freire. Foram cinco círculos implantados em 

                                                           
73 Em entrevista concedida a Roberto Monte, presidente do Centro de Direitos Humanos do RN. 
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Natal. Essa diversidade de ações demonstra a dinâmica e a abertura da Campanha 

a experimentar novos métodos, com o objetivo claro de avançar na alfabetização e 

na politização das classes populares. 

A inserção do Sistema Paulo Freire ocorreu a partir da capacitação de 

jovens universitários, quando da visita de Freire ao estado para a formação dos 

quadros que atuariam em outra iniciativa, a chamada “40 horas de Angicos”. 

Aproveitando essa oportunidade, o secretário de educação teria contatado Freire, 

que aceitou formar também quadros para a Campanha. Cabe salientar que tal 

iniciativa esteve restrita aos círculos de cultura, não tendo chegado a alcançar todos 

os acampamentos e estando voltada aos adultos, conforme enfatiza a professora 

Margarida Jesus Cortez:  

 
 
[...] o método Paulo Freire foi só para o curso de Adultos [...] Houve um 
Seminário onde foi lançada a Cartilha de Educação de Adultos, ocorrido em 
63, e foi coordenada pela equipe que fazia... a educação de adultos. Uma 
equipe específica de estudantes universitários que trabalhavam diretamente 
com Paulo Freire.74 

 
 

Os Círculos de Cultura, tanto em Natal quanto em Recife, ou em Angicos, 

visavam promover a alfabetização, mas de forma crítica, questionadora, e partindo 

sempre do pressuposto de que aquelas pessoas possuíam cultura, e esta deveria 

ser respeitada e considerada nesse processo educativo. Segundo Aquino (2015, p. 

63), esses espaços possuíam dinâmica própria, funcionando: 

 
 
[...] de segunda à sexta no período noturno com sessões de, 
aproximadamente, uma hora. A peculiaridade desses círculos se dá em 
relação à ênfase aos aspectos culturais concernentes à realidade social dos 
alunos, fazendo do processo de alfabetização um momento de discussão de 
suas problemáticas sociais e um espaço de formação política para a 
cidadania. 

 
 

Um dos professores entrevistados pela pesquisadora Fernanda Mayara 

Aquino, Josemá Azevedo, enfatizou ainda a proposta de discussão de temas, que 

extrapolavam a mera decodificação das palavras: “[...] na realidade a gente chamava 

                                                           
74 Em entrevista concedida à Maria Elizete Guimarães de Carvalho para sua tese de doutorado, 
defendida na UFRN, em 2000. 
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de círculo de cultura porque não era aula assim de alfabetização, era uma coisa 

mais ampla né, onde a gente discutia alguns temas” (AQUINO, 2015). 

Percebemos, então, que por vias diversas, com estratégias até mesmo 

aparentemente antagônicas, o MCP e a Campanha “De pé no chão também se 

aprende a ler” caminharam dialogando durante o início dos anos 1960 e o primeiro 

influenciou a segunda em mais de uma ocasião. Isso porque a intenção era a 

mesma, retirar a população pobre da marginalização e para ambos os movimentos 

isso só seria possível através de uma educação que eminentemente popular. Nem 

sempre houve consenso, ou horizontalidade das decisões tomadas, mas o anseio 

por tornar democráticas suas práticas deu a tônica das iniciativas de ambos. 

 

4.3. As Praças de Cultura, as bibliotecas de bairro e a organização dos 

eventos junto à comunidade: danças, músicas, festividades e a promoção da 

cultura popular 

 

Verde, azul e outras cores alegres e vibrantes marcam a aquarela de 

Newton Navarro ao representar o acampamento escolar do bairro das Rocas e são 

essas mesmas cores que permeiam as memórias de Sr. Towar75, ao relembrar a 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. Para ele, pensar a Campanha 

é mergulhar nesse mar de cores, pois: 

 
 
[...] quando eu penso na Campanha “De pé no chão” me vem à cabeça 
justamente a caminhoneta de Pacheco, que era dos comandos populares, 
era ele que tomava conta. Se você não conheceu, mas acho que você ouviu 
falar de D. Neném e Sr. Pacheco do hotel Tirol. Eram eles que tomavam de 
conta e que gratificavam esses artistas. E era uma das coisas que Djalma 
mais gostava. Eram essas lâmpadas fluorescentes, eles enrolavam com 
papel celofane de verde, de azul, era aquele colorido. Esse carro aqui na 
praça dos estudantes ainda levou uns tiros que atingiram de raspão, parece 
que ainda queimou uma lâmpada (TOWAR, 2017). 

 
 

As cores, a camioneta do Sr. Pacheco, a música que dela ecoava, 

demonstram não apenas o gosto pelas festividades, que, notadamente, estavam 

associados ao Prefeito Djalma Maranhão, mas sinalizam também para o espaço que 

os movimentos artísticos e culturais tiveram na cidade do Natal durante a primeira 

metade dos anos 1960. A promoção da cultura popular era um dos objetivos da 

                                                           
75 Em entrevista concedida à autora. 
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Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, e ela ocorria dentro e fora dos 

acampamentos e escolinhas. Mesmo que estivessem ligadas a uma diretoria externa 

à Campanha, as ações ocorriam de forma alinhada. Sobre isto, a professora 

Margarida de Jesus Cortez76 esclarece: “Mailde não trabalhava diretamente na 

Campanha; ela fazia a parte cultural, mas da Prefeitura. Então, o envolvimento dela 

com a Campanha foi apenas do ponto de vista cultural; ela organizava aquelas 

Praças de Cultura”. 

Então, mesmo as atividades externas às escolas sendo organizadas por 

outras diretorias, a exemplo da Diretoria de Documentação e Cultura, a que Mailde 

Pinto Galvão estava vinculada, elas mantinham ligação com a Campanha e, 

geralmente, ocorriam nos bairros em que os acampamentos escolares eram 

implantados. Sobre essa mobilização da vida cultural da cidade, Germano (1982, p. 

117) afirma que: “[...] a Campanha De pé no Chão também se Aprende a ler deu 

origem não somente a uma nova rede escolar, mas também possibilitou a 

organização cultural do município de Natal”. 

Os festejos, a dança, a música, eram elementos que visavam também 

aproximar a prefeitura da população em geral. A figura carismática de Djalma 

Maranhão fazia com que os espaços de promoção das manifestações artísticas 

locais fossem cada vez mais incorporados à comunidade, aproximando a população 

e fazendo com que ela participasse das atividades que eram ali desenvolvidas. 

Podemos perceber isso na fala e Dona Nair77, ao relembrar dos arredores da 

biblioteca instalada nas Rocas78 e, noutro momento, ao narrar as festas juninas no 

meio das ruas, ou os passeios à praia de Ponta Negra: 

 
 
Lá sempre tinha apresentação de grupos. Tinha ali onde é o pátio da feira, 
nesse local onde é mais ou menos o posto de gasolina. Tinha um palanque, 
Djalma gostava de dançar também, ele dançava no meio do povo. O povo 
subia e dançava com ele. O povo dançava, tinha apresentações de Araruna, 
pastoril, fandango. São essas coisas. Ele era bem animado, ele gostava de 
brincar. [...] Aqui tinha a festa de São João no mês de junho. A festa junina, 
aí cada rua tinha barracas, tinha a rainha da rua, era animado e ele (Djalma) 
vinha passar, brincar junto conosco. [...] Nós fomos uma vez a um passeio 
em Ponta Negra. Tiramos a foto lá na praia de Ponta Negra. Parecia assim 

                                                           
76 Em entrevista concedida à Maria Elizete Guimarães Carvalho. 
77 Em entrevista concedida à autora 
78 O que entendemos ser a Praça de Cultura do bairro, embora a entrevistada, assim como os demais 
que entrevistamos, não utilizasse o termo Praça de Cultura. Porém, inferimos sê-lo, através da 
análise da descrição que fazem e cruzando com as características listadas pelos organizadores da 
Campanha. 
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um cone, um maior, maior, maior. A gente passou o dia lá, almoçou. Numa 
palhoça que ele conhecia lá e fui. Tinha música... (OLIVEIRA, 2017). 

 
 

As músicas, danças e apresentações costumavam evocar o folclore e as 

representações mais comuns de cada bairro e estavam presentes por toda a cidade. 

Segundo Germano (1982, p. 120),  

 
 
Os grupos de danças folclóricas representados pelos seus conjuntos de Boi 
Calemba, Bambelô, Congos, danças antigas, como o Araruna, Camaleão e 
Coã, Chegança, Fandango, Lapinha e Pastoril, se apresentavam na época 
própria por toda a cidade, desde Santos Reis até as Quintas. 

 
 

Sr. Towar79 enfatiza em sua narrativa o quanto a população se envolvia com 

as canções, inclusive com aquelas compostas por ocasião das campanhas eleitorais 

e cantou duas delas, que pareciam ter amplo apelo popular, a saber, “O chiado da 

botina” e outra evocando os bairros de Natal: 

 
 

O chiado da botina era assim: 
“Vamos, minha gente, vamos eleger 

o gordo Maranhão que ele vai vencer 
Vamos, minha gente, vamos eleger 

o gordo Maranhão que ele vai vencer 
eu piso, piso no chiado da botina 

só voto em Maranhão que ele é gente muito fina 
eu piso, piso no chiado da botina 

só voto em Maranhão que ele é gente muito fina 
aí, eu botei uma dançazinha, (se levanta para dançar nesse momento). 

[...] 
A gente se apresentava nos bairros. (Volta a cantar) “Povo dos bairros de 

Natal. Rocas, Barreta e Alecrim”.  
Tinha bairros que nem tinha ainda nesse tempo. 

“Quintas, Tirol, Lagoa Seca”, (repete seca baixando o tom), se não a voz 
não sai porque é de manhã.  

Todo natalense, enfim, 
Ele se apresentará 

Com um programa inteiramente novo 
O seu nome é Djalma Maranhão 

O maior candidato do povo 

 
 

Ainda sobre as danças apresentadas e sobre o envolvimento de Djalma 

Maranhão nessas atividades, Dona Nair destaca: 

As apresentações de Araruna a gente ia assistir lá. Pronto, lá no Araruna 
tinha uma sala de aula também. Sr. Cornélio que ofereceu, porque eles 
eram amigos [ele e o prefeito]. Eram muito amigos, Djalma e ele. Ele 

                                                           
79 Em entrevista concedida à autora. 
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[Djalma] fazia muita amizade com o povo, era uma pessoa muito amiga, 
sabe? Então, eu me lembro de Sr. Cornélio, dançava Araruna, tinha um 
grupo de meninos para dançar Araruna também. Eles apresentavam nas 
festas que houvesse da escola. Na rua... tinha festa na rua, botava o 
palanque e os meninos lá para dançar. E Maranhão dançava também, 
sabia? Ele dançava...Ele dançava, ele chegava lá, subia no palanque e ia 
dançar, o prefeito tinha que se apresentar (OLIVEIRA, 2017). 

 
 

Desse modo, o espaço do Araruna era também escolinha e os alunos desta, 

por sua vez, eram também artistas. Escola, música, dança e a cultura popular 

representadas nessas manifestações se misturavam e sintetizavam o anseio da 

Prefeitura de Natal, que, segundo Djalma Maranhão, era: “[...] adotar como meta 

principal de nossa administração, frente à prefeitura de Natal, a solução do problema 

educacional, dentro do binômio: ALFABETIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA 

CULTURA” (MARANHÃO apud GÓES, 2000, p. 90). 

Os festejos e manifestações artísticas, em geral, podiam ocorrer em 

diferentes espaços, mas, a partir de 1962, passaram a estar presentes, de forma 

mais sistematizada, nas Praças de Cultura, que são assim justificadas por Djalma 

Maranhão: “Saindo do campo propriamente escolar, a Prefeitura, em 1962, procurou 

alcançar as comunidades dos bairros com um programa de Democratização da 

Cultura, através das chamadas Praças de Cultura” (MARANHÃO apud GÓES, 2000, 

p. 143). Trazidas para Natal, a partir da experiência do MCP de Pernambuco, as 

Praças de Cultura eram: 

 
 
Um conjunto constituído de Parque Infantil, visando atrair a infância; um 
campo de esportes – basquete, voleibol, futebol de salão – com a finalidade 
de congregar a juventude; um telefone público, de interesse decisivo para a 
comunidade, e uma biblioteca, como base fundamental, constituía a Praça 
de Cultura, que, em última instância, era a complementação das 
“escolinhas” e dos “acampamentos escolares”, que se localizavam nas 
proximidades (Idem). 

 
 

A pesquisadora Maria Elizete Guimarães Carvalho (2000, p. 165) enfatiza 

ainda o caráter politizador que envolvia também as Praças de Cultura:  

 
 
A Praça de Cultura [...] era um importante espaço de convergência popular, 
onde tinha lugar o debate em torno de questões da realidade, temas de 
interesse da comunidade, funcionando como fórum de debates, localizando-
se próximo às Escolinhas e Acampamentos. 
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Embora os entrevistados não tenham se remetido ao termo Praça de 

Cultura, foi possível perceber tal menção quando eles descreviam alguns espaços, 

ou mesmo quando narravam a importância da biblioteca de bairro e suas ações. A 

exemplo de Dona Nair e Dona Neide80, que nos relataram: 

 
 
Na época da Campanha, eu era professora, e também bibliotecária. 
Porque... ele [Djalma Maranhão] colocou três postos de empréstimos, de 
livros. Porque ele fez aquela campanha: “Aquele livro que tá sobrando na 
sua casa, tá faltando na mão do brasileiro”. Ele arrecadou os livros e a 
gente catalogou e a primeira biblioteca foi aqui, Monteiro Lobato, ali ao lado 
do Hospital dos Pescadores. Ali era uma biblioteca, um parque infantil, a 
quadra de jogos e um posto telefônico. Tudo tinha ali, sabe por quê? Porque 
aqui nas Rocas poucas pessoas tinham telefone. Era em frente ao hospital 
(OLIVEIRA, 2017). 
 
No bairro tinha biblioteca, havia uma ali perto do Giselda Trigueiro. Onde 
hoje é uma quadra ali era uma biblioteca pública municipal, mas cada 
colégio também tinha uma biblioteca própria, pequena, mas tinha (RÓSA, 
2017). 

 
 

Tais Praças de Cultura foram instaladas inicialmente81 nas Rocas e nas 

Quintas, ambas em 1962 e, já em 1963, a Praça André de Albuquerque também se 

transformaria numa Praça de Cultura, tomada como modelo, de acordo com Djalma 

Maranhão, que a descrevia possuindo os seguintes elementos: “[...] galeria de arte, 

concha acústica, biblioteca, fonte luminosa e uma pequena casa de lanche, onde o 

mate gelado e os refrigerantes substituíam a bebida alcoólica” (MARANHÃO apud 

GÓES, 2000, p. 143). 

Segundo Ribeiro (2008, p. 77-78), a Praça de Cultura possuía uma função 

junto à Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” e visava o 

envolvimento popular em atividades diversas, 

 
 
A Praça de Cultura visava democratizar a cultura nos bairros. O trabalho 
desenvolvido na praça de cultura acontecia articulado à campanha de 
educação popular De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, mas ocupava 
espaços específicos, fora do ambiente dos Acampamentos. Acontecia na 
praça pública. O que caracterizava essas três praças era a presença de 
uma biblioteca, os demais equipamentos eram diferenciados em cada uma 
das praças. E uma série de atividades voltadas para o teatro, artes, cinema, 
política eram executadas naquele ambiente. 

 

                                                           
80 Em entrevistas concedidas à autora. 
81 De acordo com Ribeiro (2008, p. 77), houve também uma praça de cultura periódica, instalada na 
Cidade Alta, que foi a primeira, mas não era fixa, só funcionava em períodos específicos, durante 
eventos que a prefeitura organizava. 
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A iniciativa das Praças de Cultura via a educação para além dos limites da 

escola. Percebemos que havia o entendimento de que era possível educar na praça 

pública, levando à população dos bairros periféricos a experiência da leitura, ou o 

contato com a arte. Além disso, notamos a preocupação de que aquele fosse um 

ambiente festivo, mas com certo controle, sobretudo, quando o prefeito frisa em sua 

fala a substituição das bebidas alcoólicas pelo mate, ou refrigerante. Diante disso, a 

intenção, nos parece, que era mais pedagógica, buscando garantir acesso à 

educação e à cultura de modo recreativo e acessível a todos. 

Abaixo, temos a imagem de uma dessas Praças de Cultura82. Nos chama 

atenção o nome da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, no canto 

esquerdo da fotografia. A nosso ver, a intenção era justamente vincular as ações da 

Praça de Cultura à iniciativa daquela Campanha, além dos fins propagandísticos.

 

                                                           
82 Não temos certeza de qual praça de Cultura é representada na imagem, visto não haver 
identificação clara na fotografia, mas, possivelmente, é a que ficava na Cidade Alta, junto à Praça 
André de Albuquerque, já que aquela foi a terceira Praça de Cultura permanente a ser criada. Além 
disso, comparamos esta fotografia às que representam as bibliotecas de Quintas e Rocas e os 
espaços em que elas estão inseridas são distintos deste representado da III Praça de Cultura. 

Figura 11 – III Praça de Cultura 

Fonte: <http://nuhmeja.ce.ufrn.br/site/>. 
Acesso em: 12 fev. 2018. 
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Um dos quiosques representados acima era, possivelmente, um posto de 

empréstimo de livros, também chamado genericamente de biblioteca83. Este espaço 

era dos mais importantes para o funcionamento das Praças de Cultura, que se 

organizavam a partir dele. De acordo com Maranhão (2000, p. 149), no início dos 

anos 1960, Natal “[...] cidade com 200 (duzentos) mil habitantes, não possuía UMA 

biblioteca pública”. Ele relaciona ainda o sucesso das bibliotecas populares e o início 

das Praças de Cultura: “E um dia – parece um sonho – começaram a se formar 

“filas” para tomar livro emprestado! Era o embrião das praças de cultura” (Ibidem, p. 

150). 

A ausência de espaços públicos para leitura teria suscitado no governo 

municipal a necessidade de abertura desses postos de empréstimo, mas isso só foi 

possível devido à participação da população em uma campanha intitulada “O livro 

que está sobrando na sua estante, é o livro que está faltando nas mãos do povo” 

(Idem). Sobre essa campanha, Dona Nair84 nos apresenta detalhes da organização 

dos livros e dos empréstimos: 

 
 
Aí, tinha na campanha dos livros didáticos. Dos livros, que a gente ia fazer a 
biblioteca e não tinha livros. Aí, houve a campanha: “Aquele livro que estava 
sobrando em sua casa, estava faltando para o povo”. Aí, nesse tempo ele 
pegava a rádio Nordeste, um carro bem grande com um alto falante, e tinha 
música também, a cantora era Luiza Paula que era aqui das Rocas, que 
cantou depois em Recife, para lá... então, tinha a campanha dos livros e os 
livros eram catalogados e uns eram meio assim, tinha que ajeitar e 
mandava para biblioteca, aí complementava com outros. O primeiro menino 
que foi pegar um livro lá, chama-se... Edi de Oliveira Sabino, que ele hoje é 
funcionário da COSERN. Morava quase em frente à biblioteca. Tinha adulto 
também, mas geralmente o público era criança, porque tinha muito livro 
infantil. Mas, assim, se você quisesse um livro para estudo... tem o livro X, 
mas eu não posso comprar... aí, quando a biblioteca tivesse, tinha um 
cartãozinho, você levava para casa e ficava uns dias. Natal não tinha 
biblioteca pública. O prefeito Djalma Maranhão, através da rádio Nordeste, 
dava início à campanha, com o seguinte lema: “o livro que está sobrando na 
sua casa, está faltando na biblioteca, na mão do povo”. 

 
 

Percebemos em sua fala a importância que teve a campanha para 

arrecadação de livros, uma vez que ela se remete a tal iniciativa em diversos 

                                                           
83 Frisamos isto porque, ao falarmos em biblioteca nos remetemos a um amplo espaço, com grande 
número de livros para empréstimo ou leitura no local. No entanto, na realidade das Praças de Cultura, 
o que se chamava de biblioteca era um pequeno espaço de madeira, que abrigava um montante de 
livros a serem emprestados, geralmente, em torno de 2 mil exemplares. 
84 Em entrevista concedida à autora. 
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momentos do seu relato, conforme podemos perceber nos trechos destacados 

acima. 

Se considerarmos o elevado número de pessoas iletradas em Natal naquele 

momento, veremos o apoio que a iniciativa teve. As memórias destacadas por Dona 

Nair são reafirmadas por Djalma Maranhão, que enfatiza o montante de livros 

arrecadados: 

 
 
Uma caminhoneta, equipada com serviço de alto-falantes, percorria as ruas 
da cidade. Ao meio-dia, no programa de rádio que a Campanha de Pé no 
chão mantinha na rádio Nordeste, anunciava-se a marcha das doações. 
Estabelecia-se uma ligação telefônica no local onde estivesse a 
caminhonete com a equipe encarregada de angariar livros, fazendo-se uma 
transmissão ao vivo. Foram arrecadados cerca de vinte mil volumes 
(OLIVEIRA, 2017). 

 
 

Com os livros recebidos, reparados e catalogados, foram abertas as duas 

bibliotecas populares e as bibliotecas volantes nos acampamentos. Germano (1982, 

p. 118) nos explica esse processo:  

 
Foram instaladas, então, as bibliotecas populares; inicialmente a Biblioteca 
Monteiro Lobato, inaugurada em 01-05-1962, localizada no bairro das 
Rocas. Em seguida, foi a vez da instalação da Biblioteca Castro Alves, em 
23-06-1962, localizada no bairro das Quintas.  

 
 

A simplicidade da instalação, erguida sobre a rua de barro, é visível na 

fotografia abaixo. Em uma estrutura de madeira, muito parecida com as atuais 

“cigarreiras” presentes em bairros comerciais de Natal, como o Alecrim, os livros 

eram acomodados e emprestados, sendo os extravios reduzidos.85  

A partir dos dados disponibilizados por Djalma Maranhão (apud GÓES, 

2000, p. 185-186), traçamos o percentual de livros extraviados e estragados em 

cada uma das duas bibliotecas. Na Biblioteca Monteiro Lobato (fundada em 

01/05/1962), nas Rocas, a marca de extravios chegava a 9,3% do acervo até o final 

de 1963, aproximadamente. Já na Biblioteca Castro Alves (fundada em 23/06/1963), 

no bairro das Quintas, o índice era ainda inferior, ficando na casa de 5,9% até o final 

                                                           
85 Conforme enfatizou a professora Margarida de Jesus Cortez, em entrevista concedida à Maria 
Elizete Guimarães Carvalho. E a professora Mailde Pinto Galvão, em entrevista concedida a José 
Willington Germano (1982, p. 118), em 25 de agosto de 1979, na qual ela afirma: “eles nunca 
deixaram de devolver. A identificação era feita através de recibos de luz ou de água [...] Eles vinham, 
tomavam emprestados os livros, liam e devolviam”. 
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de 1963, tendo sido inaugurada alguns meses após a primeira. Apesar das 

limitações de suas instalações, a biblioteca popular assegurava algum acesso à 

leitura aqueles que habitavam a periferia de Natal. 

Quanto ao acervo danificado, ou estragado, conforme destacava Djalma 

Maranhão nas mesmas estatísticas, atingiram as seguintes taxas: 8,25% na 

Biblioteca Monteiro Lobato, nas Rocas e 10,3% na Biblioteca Castro Alves, nas 

Quintas. 

 

 

Fonte: Acervo NUHMEJA. 

 

Figura 12 – Biblioteca Castro Alves 
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Acima temos a imagem do posto de empréstimo das Quintas, em meio à rua 

de barro, mas ainda fechado. Na imagem abaixo, temos o mesmo posto em 

funcionamento e podemos perceber a grande quantidade de pessoas o visitando. Na 

lateral do posto, dois homens leem os jornais que eram fixados diariamente em um 

mural disposto em uma das paredes de madeira da biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Biblioteca Castro Alves 

 

Fonte: GÓES (2010) 
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A presença de pessoas do bairro em torno da biblioteca Castro Alves é 

reafirmada a partir dos dados apresentados por Djalma Maranhão (apud GÓES, 

2000, p. 185) nas estatísticas sobre as bibliotecas populares. A partir desses dados, 

podemos perceber um elevado número de empréstimos de livros tanto nas Rocas, 

como nas Quintas, tendo uma média de 3.000 empréstimos nas Rocas e 2.000 nas 

Quintas. 

Além dessas bibliotecas, o acervo dos livros arrecadados também foi 

utilizado para organizar as bibliotecas volantes que percorriam os acampamentos 

escolares. Maria Diva Lucena86 relembra a iniciativa de Mailde Pinto Galvão: “Mailde 

[...] que fez um trabalho com teatro, com representações, com folclore. Ela criou uma 

coisa que achei fantástica, que foram as bibliotecas ambulantes”. Segundo Germano 

(1982, p. 117), as bibliotecas volantes, ou rotativas, eram caixas com 100 livros que 

circulavam entre os acampamentos. Cada acampamento recebia um acervo inicial, 

que era trocado com outro acampamento periodicamente, permitindo que o reduzido 

acervo pudesse circular. 

Ao ser questionada sobre a existência de biblioteca na escola, uma de 

nossas entrevistadas, Dona Luzimar, afirmou, a partir dos parâmetros atuais, que 

não havia, mas depois apontou para a existência de um acervo de livros, utilizados 

por sua professora e por meio dos quais ela também teria se interessado pela 

leitura: 

 
 
Lá tinha muito livro, assim numa salinha, mas eu acho que não chamava de 
biblioteca, naquele tempo. [...] Tinha também aquelas historinha que elas lia 
pra gente. Depois, eu ajuntava as letra e começava a ler pras criança 
também, eu criança. Comecei a ler corretamente por conta disso. Ela lia pra 
gente, era muito bom, porque elas sabia, explicava, não fazia muito no 
quadro, nada pra gente tirar do quadro e botar no caderno (ALVES, 2017). 

 
 

Possivelmente, esse acervo a que se refere Dona Luzimar compunha o 

material das bibliotecas volantes, que era utilizado sobretudo para atividades de 

contação de história, como relembra Dona Nair87, ao narrar o uso dos fantoches em 

sala:  

 
 

                                                           
86 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em 27 de outubro de 2012. 
87 Em entrevista concedida à autora. 
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Era todo mundo fazendo boneco de fantoche, de brincadeira e a gente 
contando as historinhas e os meninos lá sentados escutando as histórias, 
até mesmo perguntando assunto de aula, as matérias do dia, e eles 
brincava, gostavam (OLIVEIRA, 2017). 

 
 

O acervo das bibliotecas volantes servia tanto à formação de professores, 

quanto à leitura infantil, conforme afirma Germano (1982, p. 117): 

 
 
Assim sendo, em torno dessas bibliotecas eram organizados os círculos de 
leitura, que funcionavam em dois níveis: ao nível dos professores e ao nível 
de professores e alunos. No primeiro caso, tratava-se de estudar e discutir 
mais especificamente, questões atinentes à educação, como forma de 
aperfeiçoar a formação do grupo de professores. No segundo caso, tratava-
se da realização de leitura, em comum, de literatura infantil. 

 
 

Identificamos também um registro iconográfico de uma dessas bibliotecas 

volantes. Segundo Góes (2010, p. 141), o espaço registrado na fotografia 

representava o espaço destinado à biblioteca de um dos acampamentos escolares 

da Campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos o quanto a população se envolvia e participava das atividades 

da Campanha e isso também se deveu ao amplo uso de meios de comunicação de 

massa, especialmente, do rádio. Diariamente, a prefeitura mantinha um programa na 

rádio Nordeste, que visava informar sobre a Campanha, além de apresentar 

Fonte: Góes (2010). 

 
Figura 14 – Biblioteca em acampamento 
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histórias infantis e música popular brasileira. Embora não haja muitos trabalhos 

sobre esse programa de rádio, sua organizadora, a professora Maria Diva Lucena88, 

nos apresenta sua organização e sequência: 

 
 
Teve também uma coisa que ficou no esquecimento... o programa de rádio, 
era diário, de segunda à sexta, mais ou menos meio dia, meio dia e meia... 
[...] Eu era responsável por esse programa. Ele tinha três aspectos, três 
pontos: primeiro ele era orientado para criança, mas também visava 
alcançar o adulto, os pais, era sempre uma história e havia sempre três 
personagens nessa história, que era uma criança, a mãe dessa criança, o 
avô dessa criança, às vezes, o pais também aparecia. E era uma história 
que visava trabalhar algum aspecto da educação, noções de higiene, 
saúde, respeito, comportamento infantil, incentivo ao estudo, sempre uma 
história. Eu criava essas histórias da minha cabeça. Olha, eu tinha que 
produzir uma história dessa todo dia e a gravação era feita uma vez por 
semana.[...] depois da história tinha um comentário, uma reflexão sobre 
essa história [...] depois disso, tinha uma parte musical que procurava 
apresentar os nossos grandes compositores e cantores da época e mesmo 
mais antigos, então, era um foco na música popular brasileira [...] cada dia 
era dedicado a um desses cantores ou compositores de música popular 
brasileira. [...] e a terceira parte desse programa era o noticiário da 
prefeitura [...]. 

 
 

O programa de rádio, junto às demais iniciativas da Campanha, ou 

vinculadas a ela, caminhava em paralelo, buscando o mesmo fim, que era assegurar 

a expansão da educação através da promoção da cultura popular e da leitura. 

 

4.4 Recreação escolar e acesso à merenda: a sombrinha como espaço de lazer 

e saciedade 

 

 

A gente não quer só comida 
A gente quer comida 

Diversão e arte 
A gente não quer só comida 

A gente quer saída 
Para qualquer parte... 

 
Arnaldo Antunes/ Sergio Brito/ Marcelo Framer 

 
 

Não é apenas de pão que o povo precisa. A Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” parece ter compreendido muito cedo essa realidade. A 

falta de alimento marcou e ainda marca considerável parcela da população 

                                                           
88 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em 27 de outubro de 2012. 
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brasileira. Não raro, ainda recebemos alunos que às 9h da manhã aguardam 

ansiosos pela primeira refeição do dia e ela ocorre na escola pública da periferia. 

Mas a comida não é a única demanda que essa população apresenta. A saciedade 

do corpo, não necessariamente, garante que a mente esteja igualmente satisfeita. 

“De pé no chão também se aprende a ler” conseguiu transformar um único 

espaço na representação da saciedade, do lazer e do bem-estar. Esse lugar é 

carinhosamente lembrado como a “sombrinha”. Uma estrutura de madeira, coberta 

de palha, em formato circular, que esteve presente em todas as nossas entrevistas 

realizadas com professoras e alunos. A 89“sombrinha”, ou oficialmente, o espaço de 

recreação dos acampamentos, nos foi narrado pela maioria como o ambiente 

acolhedor do acampamento. Isso porque, ao soar o sino no meio da manhã, ou da 

tarde, duas importantes atividades ocorriam ali, uma era a merenda, a outra, as 

brincadeiras de criança. Além disso, a sombrinha também recebia as aulas de 

recreação, atividade inserida no currículo dos acampamentos escolares e que 

contava com monitora própria, formada para este fim. 

Dona Nair explica um pouco da organização física desse espaço:  

 
 
Lá tinha assim, três pátios bem longos, que eram como casas cobertas de 
palha e o espaço da recreação que era assim, tipo um... guarda-chuva bem 
grande, mas de palha, coberto de palha, era tudo assim e a gente fazia a 
recreação o ali dentro, com a professora de recreação. Brincar de roda, 
brincar de correr, essas coisas assim. E historinhas de fantoche, contar 
historinhas através daqueles fantoches (OLIVEIRA, 2017). 

 
 

Abaixo, podemos ver a imagem90 da “sombrinha”, tanto do lado de fora, o 

que nos faz notar sua semelhança com um guarda-chuva, como em seu interior 

(com as crianças participando da recreação), evocada nas falas dos entrevistados, 

embora com nomes, por vezes, distintos para esse espaço que servia de 

propaganda aos que estavam fora da escola e acompanhavam a movimentação que 

ali ocorria, observando curiosos por trás da cerca de arame liso, que separava o 

acampamento da rua, ou do restante da praia, no caso das Rocas.

                                                           
89 Iremos nos referir àquele espaço como “sombrinha”, pois esta foi uma das expressões que mais 
nos marcou dentre as narrativas coletadas. Decidimos, então, manter a denominação que perdurou 
nas memórias daqueles que efetivamente fizeram o cotidiano de “De pé no chão”, suas professoras e 
alunos. Alguns usavam o termo guarda-chuva, outros, galpão redondo, palhoça, mas a “sombrinha”, 
fortemente presente na fala de Dona Neide, por exemplo, nos parece representar bem a memória 
sobre aquele espaço, e assim manteremos a denominação. 
90 Essa imagem foi editada, recortando da fotografia completa apenas a “sombrinha”, para que melhor 
pudéssemos vê-la e analisá-la. 
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No interior da “sombrinha”, crianças brincam e dançam ciranda, prática 

referida por nossos entrevistados, sobretudo, por tia Neném, que disse ser 

recorrente o uso das cantigas de roda nesse espaço. 

 

 

 

 

 

Publicada na obra de Moacyr de Góes (2010) 
 

Figura 15 – “Sombrinha” do acampamento das Rocas 

Figura 16 – Recreação no interior da “Sombrinha” 

Fonte: Góes (2010). 
 

 

Fonte: <http://www.dhnet.org.br/w3/cdhmp/index.html>. 
Acesso em: 12 fev. 2018 
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Sobre esse caráter propagandístico, Dona Neide relembra que ela própria 

(com apenas 12 anos), antes de tornar-se professora do acampamento, se sentia 

curiosa e atraída por aquele espaço, que parecia diferente do que conhecia: 

 
 
Quando começou o acampamento, me chamou atenção uma sombrinha 
feita de palha, imensa, lá era o local para o recreio das crianças. Todas as 
atividades cívicas e sociais eram realizadas nesta sombrinha. Eu adorava ir 
na hora do intervalo para ver as crianças nessa sombrinha de palha imensa 
(RÓSA, 2017). 

 
 

No que diz respeito à merenda, percebemos que esta foi sempre narrada 

como necessária e decisiva para a presença e permanência dos alunos na escola. 

Em algumas falas, lembrar da Campanha “De pé no chão” estava quase sempre 

relacionado a lembrar da alimentação disponível ali, como podemos notar a partir 

das lembranças de Dona Luzimar: 

 
 
A criança que saía de casa sem tomar café podia dizer quando chegava, 
que tinha um chá, um pedaço de pão, ou um pãozinho doce. E na hora de 
sair, antes de sair, 9h pra 10h, tinha um lanche, era trigo, eu amava trigo, 
podia tá puro, aí, às vezes, tinha uma misturinha, às vezes não tinha, mas 
elas fazia com tanto amor, as merendeiras, que ficava aquela delícia, era 
óleo, pimenta, aquelas coisa. Muitos só ia pra escola com o sentido. Eu, ave 
Maria, não via a hora de chegar a hora de ir pra escola pra comer o trigo. 
Elas sabia tanto que eu gostava que me dava tudo pra eu fazer em casa no 
fim de semana. Foi muito bom. Eu gostei (ALVES, 2017). 

 
 

Mais de uma vez, tanto com a câmera ligada, quanto em conversas 

informais, Dona Luzimar91 nos fez conhecer o acampamento das Quintas através 

dos aromas. Para ela, aquela memória afetiva tem cheiro de alho, óleo, pimenta, 

coentro, temperos que davam sabor ao cotidiano difícil dela e de suas outras duas 

irmãs, criadas apenas pela mãe, que muitas vezes, não conseguia garantir a 

alimentação adequada a todas elas, devido aos parcos valores que recebia 

realizando serviços domésticos em residências mais abastadas. Talvez por isso, 

Dona Luzimar tenha desenvolvido até hoje grande apreço por cozinhar e alimentar 

bem os que a circundam. Mesmo quando tratamos dos festejos que ocorriam no 

acampamento, era a lembrança alimentar que a levava de volta aos anos 1960, 

como percebemos na fala a seguir: 

                                                           
91 Em entrevista concedida à autora. 
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No acampamento só tinha festa de criança pra gente ganhar presente 
dentro do colégio. Tinha muito suco, muito refrigerante, muito pão doce, que 
eu ainda me lembro do pão doce, era pão feito sanduíche, com coisa 
dentro. Nesse tempo, mortadela não existia muito. Mas vinha aqueles 
pedaço de carne, de queijo. Eles fazia as festinha pra gente e de 
encerramento, nós chorava que só. Se ajuntava com aquelas crianças 
queridas (ALVES, 2017). 

 
 

Ainda nos relatando suas memórias ligadas à alimentação, Dona Luzimar92 

destaca a existência de castigos nas escolas da época e a proibição do então 

prefeito93, para que não se castigasse os alunos retirando-lhes a comida, conforme 

percebemos a seguir: “Tinha o castigo de não comer, quer dizer, tinha esse castigo, 

mas foi proibido por Djalma. Se a gente errou, vai pro castigo, mas não deixar de se 

alimentar. Ele não queria esse tipo de castigo” (ALVES, 2017). 

Além de Dona Luzimar, tia Neném e seu esposo, Sr. Dedé, também falaram 

sobre suas memórias acerca da merenda escolar. A primeira enfatizou a qualidade 

da merenda e o segundo destacou a impossibilidade de levar comida de casa para a 

escola e a importância que daquele copo de leite quente (principal alimento por ele 

lembrado) naquela realidade periférica. A seguir, eles narram suas experiências 

alimentares, respectivamente: 

 
 
[...] também tinha a merenda, que era boa demais. Me lembro que era pão, 
pão com manteiga. Tinha o leite também. Eles vinham até nuns sacos 
grandes. Aí, me lembro dessa merenda, de outras não me lembro, mas eu 
acho que tinham outros tipos. Mas a que eu me lembro mesmo era a do pão 
com manteiga, com leite... Era importante, porque ali na hora do recreio 
tinha aquela merenda e todos achavam bom. Gostava bastante. Eu acho 
que em outras escolas não tinha (MEDEIROS DA SILVEIRA, 2017). 
 
Lá ninguém levava lanche de casa. A gente ia já na certeza de tomar um 
copo de leite que eles davam na hora do recreio, que era um leite que vinha 
dos Estados Unidos, um tal de leite físico. Eu acho que todas as crianças, 
eu principalmente, não levava nada. Eu recebia um copo de leite, levava só 
o copo. Aí, eles botavam o leite bem quente e a gente tomava e depois ia 
brincar e assim era... (SILVEIRA, 2017). 
 

 

                                                           
92 Ibidem. 
93 Não conseguimos confirmar essa informação em outras fontes. A existência dos castigos foi 
narrada apenas por essa entrevistada. Não sabemos se estava relacionada aos acampamentos da 
Campanha, ou se estava mesclada às recordações de outros espaços educativos nos quais ela 
estudou, já que suas lembranças, por vezes, mesclavam diferentes períodos. Mas colocamos essa 
fala aqui porque ela enfatizava a preocupação da prefeitura, em mais de uma parte, em garantir 
acesso à alimentação. 
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O chamado leite dos Estados Unidos, que o entrevistado Sr. Dedé chama de 

leite físico, nos chamou muita atenção. Em outra entrevista, coletada pelo Centro de 

Direitos Humanos do RN com Moacyr de Góes, ele também ressaltou a existência 

de um leite servido na merenda escolar, com nome de leite FISI. Ele não deixou 

clara a origem desse leite, mas também enfatizou sua importância como parte da 

merenda servida nos acampamentos e escolinhas. Já Djalma Maranhão, em seu 

livro de memórias, assim se referiu ao tal leite e sua relevância para as atividades da 

Campanha: “A fome endêmica dos garotos é sublinhada pelo fato que, mal se 

começou a distribuir o leite do FISI nas escolinhas, aumentaram os índices de 

frequência” (MARANHÃO apud GÓES, 2000, p. 181). A seguir, vemos uma 

fotografia do momento da merenda, quando era servido, possivelmente, esse leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Assim como nos acampamentos, as escolinhas também recebiam a 

merenda, conforme vimos acima na fala de Maranhão, que era preparada pela 

própria professora, ou por membros de sua família. A exemplo disso, trazemos a fala 

de Dona Nair94 e sua narrativa acerca da merenda que oferecia em sua escolinha, 

que era disponibilizada pela prefeitura: “Se você tinha uma sala grande, você 

emprestava a sala e ele dava o material escolar e um lanchezinho, que era um leite, 

                                                           
94 Em entrevista concedida à autora. 

Figura 17 – Merenda em acampamento 

Fonte: Góes (2010). 
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era um biscoito, era um brote. Naquela época, tudo enganava as crianças, um 

mingau...”. 

Já a narrativa de Dona Neide95, associa de forma direta a existência da 

merenda à alta taxa de frequência escolar: 

 
 
A maior parte conseguia acompanhar. De 1960 a 1964 foi muito bom, eles 
conseguiam acompanhar. Tinha reprovação, mas não era em alto nível, 
certo? Era uma reprovação moderada. Eles conseguiam acompanhar, a 
frequência era muita boa. Até porque as crianças iam também pela 
valorização do lanche, da merenda. Era um incentivo. Tinha pão com 
manteiga. Vinham umas manteigas numas latas grandes, com um sabor 
como se fosse manteiga Itacolomy. Vinham os pães todos os dias, 
manteiga, biscoito. Era feita sopa, tinha a parte de hortaliça. Isso também 
instigava muito as crianças a terem frequência. Os pais faziam questão que 
os filhos fossem para a escola porque eles não compravam material 
escolar, nem pagavam colégio e nem compravam lanche (RÓSA, 2017). 

 
 

A distribuição da merenda incentivava a frequência e a permanência na 

escola e, mais que isso, possibilitava que essas crianças, ou adultos, no caso do 

noturno, conseguissem garantir maior concentração e disposição, uma vez saciada 

a fome de alimento. Dona Neide citou brevemente em sua fala as hortaliças. Cabe 

destacar que os acampamentos das Rocas e das Quintas possuíam ambos um 

aviário e uma horta.96 Os alimentos ali produzidos complementavam aqueles que 

eram enviados à escola. Não ficou claro nas falas de nossos entrevistados se os 

alunos que cultivavam esses espaços. No entanto, Djalma Maranhão (apud GÓES, 

2000, p. 115), afirmou que esses espaços eram para produção dos alunos e seus 

produtos complementavam a merenda escolar, conforme identificamos no trecho a 

seguir: 

 
 
As crianças plantavam hortaliças e algumas espécies de fruteiras, iniciando-
se, assim, nos rudimentares princípios de agricultura. Tomate, pimentão, 
alface, mamão, etc., produzidos para melhorar a merenda escolar. Tinha, 
também, outra finalidade, combater os tabus alimentares. Exemplo: tomar 
leite e comer determinadas frutas. Os aviários eram modernos, construídos 
com tela de arame, dentro da técnica de um mínimo espaço para um 
máximo de produção. Os alunos cuidavam das galinhas, e a produção diária 
de ovos revertia, também, para a merenda. Faziam aprendizado da 
avicultura. 

                                                           
95 Em entrevista concedida à autora. 
96 Sobre esses espaços, cabe assistir ao vídeo produzido pelo Centro de Direitos Humanos, que 
reconstituiu, como maquete virtual, o acampamento das Rocas e demonstrou a organização dos 
espaços destinados à horta e ao aviário. O vídeo está disponível on-line no seguinte endereço: 
<https://www.youtube.com/watch?v=j5xpw6m1cvM>. 
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Também foi possível identificar na primeira edição do livro de Moacyr de 

Góes sobre a Campanha (1980) uma fotografia (reproduzida a seguir) com crianças 

cuidando da horta de um dos acampamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, como destaca a música tema de nossa epígrafe no início deste item, as 

pessoas não precisam apenas do alimento para o corpo físico, sobretudo, na 

infância. O brincar, cantar, dançar, o lazer em geral, é necessário para o 

desenvolvimento da mente, do espírito, além de atrair as crianças que estavam sem 

estudar, ao espaço escolar. E foi também na “sombrinha” que crianças, professores 

e comunidade puderam se encontrar em atividades lúdicas, cívicas, ou para 

desenvolver suas manifestações artísticas. 

Questionada sobre a presença de artistas locais no interior do acampamento 

das Quintas, Dona Neide97 nos respondeu que: “Tinha as pessoas que iam para lá, 

tinha uns tocadores de viola, uns repentistas e outras pessoas do bairro que tinham 

alguma atividade quando eram convidados eles iam, aceitavam com o maior prazer 

o convite” (RÓSA, 2017). 

                                                           
97 Em entrevista concedida à autora. 

Figura 18 – Horta em acampamento escolar 

Fonte: Góes (2010) 
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A visão de Dona Neide não é a única existente acerca da recreação. Outros 

entrevistados enfatizaram outras questões, ou mesmo, reduziram a importância da 

recreação. São muitas vozes, muitos modos de sentir, de recordar, pois tratamos de 

lembranças que ressurgem mais de cinquenta anos depois do ocorrido e que 

recebem a influência de como as pessoas pensam a vida hoje. 

Dona Nair98, também professorinha, enfatizou o cuidado em formar 

recreadoras e não somente deixar as regentes de classe acumularem outra função, 

sem qualquer capacitação. Ela nos mostrou que todas as professoras recebiam uma 

formação mínima, fosse para sala de aula, ou para a recreação, uma vez que a 

recreadora não ministrava as demais aulas. Isso também apareceu em alguns 

momentos da fala de Dona Neide, sobretudo ao enfatizar que ela sempre preferia a 

sala de aula e que por isso não fez o curso de recreação. Já Dona Nair, ressalta a 

vinda de profissionais de outros lugares para ministrar cursos e capacitações, que 

não ficavam restritos às recreadoras, conforme percebemos a seguir: “Também tinha 

Júlia Dourado que veio, essa Júlia era da Argentina, isso eu tenho certeza, e ela 

veio para ensinar aquela brincadeira de fantoche, como era que fazia os 

bonequinhos de fantoche...”. 

Já os alunos, devido à própria idade que tinham à época, recordam de forma 

muito mais prática daquelas experiências cotidianas na recreação. Para uns, não 

acontecia quase nada, a exemplo da realidade que Dedé nos apresenta, para 

outros, como tia Neném e Dona Luzimar, era o espaço de maior alegria da escola. A 

seguir, apresentamos alguns fragmentos de fala de cada um desses três sujeitos, 

com seus respectivos olhares e interpretações: 

 
 
[...] tinha um terreno, tinha espaço e tinha uma palhoça redonda, que as 
crianças brincavam ali também. Isso no horário do recreio. Era menino para 
todo lado. Eram as crianças todas correndo e brincando e quando tocava o 
sino, a gente voltava para começar a estudar novamente. E as professoras 
brincavam também com os alunos. [...] Tinham poucas opções. A opção que 
tinha era só ficar correndo, mas não tinha opção nenhuma de lazer. Havia 
um espaço lá que os meninos brincavam de futebol, mas era tudo rápido, 
passou o recreio, a gente voltava logo. Não tinha nada de lazer, não como 
hoje que tem muita coisa (SILVEIRA, 2017).  
 
A gente brincava de roda, brincava de outras brincadeiras, que eu não estou 
bem lembrada, mas sempre tinha umas comemoraçõezinhas, sabe? Para 
os alunos. E eu gostava muito de ir para lá. O ensino era bom, eu gostava 
também. As brincadeiras marcaram muito e eu gostava muito de ir estudar. 

                                                           
98 Em entrevista concedida à autora. 
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[...] Ela fazia aquelas brincadeiras com a gente. Eu não estou bem lembrada 
se outras, de outras salas, também iam para a palhoça, mas eu sei que a 
professora da gente fazia brincadeiras. Faz muito tempo, mas era bem 
divertido, muito divertido mesmo (MEDEIROS DA SILVEIRA, 2017). 
 
Depois que teve o pé no chão, tinha a área de lazer que era o galpão, a 
gente brincava. Só não era muito bom porque era só as palhoças, quem 
passava na rua via a gente estudando, aí, às vezes, ficava tirando a 
atenção da gente. Eu que já era anarquista, aí achava era bom pra ficar na 
gazarra também. Porque era arame. Não fizeram tipo uma cerca de palha 
também pra proteger. [...] A gente brincava de qualquer coisa, era garrafão, 
academia... Garrafão eu não gostava muito não. A roubada da bandeira, 
tinha, era nós arrodeando o galpão pra roubar a bandeira uma da outra. Era 
muito bom. Hoje em dia, é celular dentro do colégio e namoro, mas ali era 
menino com menina, mas ninguém nem se tocava nisso, não pensava nem 
nisso. Agora no garrafão, ninguém queria menino, não ALVES, 2017). 

 
 

Percebemos nas falas acima a não homogeneidade das lembranças, 

embora haja pontos de aproximação, como a presença de uma professora durante a 

recreação, o uso das cantigas de rodas e o divertimento do momento, cada aluno e 

aluna rememora a seu modo a experiência do brincar.  

Para Dedé, o tempo de brincar era curto e marcado pelos meninos que 

corriam para todos os lados, mas sem muitas opções de lazer, principalmente 

quando ele compara à realidade das escolas na atualidade, que para ele parecem 

dar mais oportunidades aos jovens.  

Já tia Neném, ressalta as cantigas de roda e, sobretudo em conversas 

informais, fica claro o quanto aquelas brincadeiras a aproximavam da escola. A 

maior parte do que ela nos narra está voltada às cantigas, às cirandas que eram 

entoadas ali, ao ambiente em que se ensinava, mas também se permitia o brincar. 

Por fim, Dona Luzimar, que se intitula enquanto travessa e indisciplinada, 

critica a exposição da “sombrinha” e do acampamento em geral, uma vez que todos 

os que passavam na rua os viam brincar ou estudar, e, por vezes, os provocavam, 

gerando conflitos e atos de indisciplina. Mas, apesar disso, ela sempre se remete 

àquela experiência como melhor que as vividas hoje. A escola, nos pareceu, que era 

o ambiente de acolhimento da menina indisciplinada, que convivia com um 

sentimento de inconformismo devido à dura realidade que enfrentava desde muito 

cedo. Mas, apesar das difíceis condições de vida, relata sentir-se bem naquele 

espaço: 

 
 
[...] eu tava dizendo: acabou-se, meu Deus. Eu tava dizendo, nasci em 
família pobre, sou pobre, mas era feliz. Eu era uma criança feliz. Eu só, não. 
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Todas criança que estudava no pé no chão. Tinha lazer, sim. Tinha lagoa de 
Manoel Felipe pra gente ir, não pagava nada. As professora levava a gente. 
A gente entrava, a gente brincava.  [...] Eu era danada, mas era querida que 
só pelas professora, pela diretora. [...] Eu tinha uns repentes, eu era ruim. 
Se você olhasse pra mim, quando eu era menina, mais de duas vezes eu já 
vinha com um palavrão desse tamanho (ALVES, 2017). 

 
 

Germano (1982, p. 121-122) aborda boa parte das questões acima 

apresentadas pelos nossos entrevistados e acrescenta a ocorrência de momentos 

recreativos também voltados aos pais, embora de forma mais pontual: 

 
 
[...] nos acampamentos, a recreação era feita regularmente com os alunos e 
de forma mais ocasional com os pais de alunos, através dos círculos de 
pais e professores. No que toca à recreação infantil especificamente, pode-
se dizer que ela tomava por base, sobretudo, as danças, cantos, jogos, 
brincadeiras e folguedos populares. Eram as danças e cantigas de todas e 
outras brincadeiras, como pular corda, academia, isto sem falar no João 
Redondo, versão potiguar do teatrinho de fantoches, também usado 
principalmente nas festas escolares. 

 
 

A análise de Germano, cruzada com as narrativas de nossos entrevistados, 

aponta para a importância que se buscava dar à cultura popular. A intenção da 

recreação era, além de garantir a vinda e permanência dos alunos na escola, 

incorporar práticas presentes no cotidiano desses alunos, ou que eram 

tradicionalmente ligadas ao folclore e à cultura da região. A recreação era uma das 

formas de buscar valorização e promoção daquilo que era visto como 

autenticamente popular.  

Sabemos que a cultura popular é permeada pela erudita, e o contrário 

também. A noção de circularidade cultural apresentada nas obras de Carlo Ginzburg 

já sinaliza para essa presença de uma cultura na outra, para a possibilidade de 

utilizar o olhar do inquisidor e da formalidade dos processos inquisitoriais, para 

perceber neles as manifestações do popular (GINZBURG, 2011). Mas, àquela 

época, início dos anos 1960, havia a intenção de demarcar o espaço da cultura 

popular, como forma de resistência, principalmente, à imposição cultural de países 

como os Estados Unidos, que difundiam amplamente seu modo de vida e 

estabeleciam acordos com o governo do Estado, através da Aliança para o 

Progresso, com a finalidade de combater a chamada ameaça comunista. 

Nesse sentido, frases como “escola brasileira com dinheiro brasileiro”, ou 

“escola autenticamente popular”, buscavam fazer frente às iniciativas e acordos 
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estabelecidos entre o MEC e a USAID. Por isso, a ênfase sempre muito forte das 

manifestações da cultura popular no cotidiano daquelas escolas, algo feito de forma 

intencional, embora nem sempre compreendido dessa maneira por todos os sujeitos 

envolvidos.



159 
 

Capítulo 5: As relações dialógicas, a continuidade das atividades da 

Campanha e a ruptura com o fim do regime democrático 

 

5.1. As relações dialógicas entre comunidade local e acampamentos e sua 

conexão com a continuidade das ações: avanços e limitações 

 

Nos nossos pé no chão não faltava lanche [...]. 
 

Luzimar Alves 

 

Rua dos Pêgas, bairro das Quintas. O movimento de carros é sempre 

intenso naquela que é uma das principais vias da região. Em meio ao burburinho do 

comércio e às buzinas dos carros, já perto da Rua São Geraldo, eis que temos a 

Escola Municipal Ferreira Itajubá, ultrapassando meio século de existência e 

formando gerações de crianças e adolescentes, a escola que acolhe diariamente 

algumas centenas de estudantes era relembrada por nossa avó materna como “O 

colégio dos pé no chão”, mas nunca nos detivemos no porquê da expressão. 

Após anos de convivência com a expressão, a Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” nos salta aos olhos através do Relatório Veras, conforme 

já elucidado. Começamos a investigá-la e descobrimos que a escola que nossa avó 

chamava “dos pé no chão”, de fato, havia sido um acampamento escolar. Ferreira 

Itajubá e “De pé no chão” eram o mesmo espaço. Posteriormente, encontramos um 

fenômeno similar que havia sido relatado, anos antes, pela pesquisadora Maria 

Elizete Guimarães de Carvalho99 (já nos anos 2000), no bairro de Ponta Negra, local 

onde ela trabalhou e ao qual as pessoas se remetiam intitulando-o “De pé no chão”. 

Mas o que permite lembrar o Ferreira Itajubá como “De pé no chão”? E mais 

que isso, que tipo de relações eram estabelecidas com a comunidade local para que 

continuassem a guardar uma memória afetiva com aquele lugar? Partimos do 

pressuposto de que somente o sentimento de pertencimento poderia assegurar a 

existência dessas memórias. Nós defendemos, nos orgulhamos e cuidamos daquilo 

que fazemos parte e valorizamos. Essa hipótese inicial foi direcionando nossa 

investigação a fim de constatar sua veracidade ou refutá-la, percebendo, inclusive, 

suas nuances, com base nas informações coletadas nas diversas fontes e, 

                                                           
99 Discussão apresentada em sua tese de doutorado, defendida pela UFRN em 2000. 
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sobretudo, nas narrativas orais daqueles que viviam a realidade dos acampamentos 

como alunos, professores e comunidade. 

Não raro, nos deparamos com expressões como a que destacamos na 

epígrafe deste capítulo. Alunos e professoras entrevistados por nós e por outros 

pesquisadores relembraram “De pé no chão”, na maioria das vezes, com apreço, e 

em outras, com lamento pelo seu abrupto fim. O apoio da comunidade foi um ponto 

enfatizado nas falas e também o percebemos em alguns dados levantados. Nessas 

narrativas percebemos, então, as marcas de uma memória coletiva, que fazem com 

que relembrar a Campanha seja um misto de saudosismo e, por vezes, tristeza. 

Um dos pontos relevantes que destacamos é o amplo crescimento das 

matrículas nas unidades ligadas à Campanha “De pé no chão também se aprende a 

ler”. Não dispusemos de muitos documentos escritos organizados pela Prefeitura, ou 

de estatísticas detalhadas, mas pudemos, a partir das informações apresentadas 

pelo secretário de educação da época, Moacyr de Góes (2010, p. 203), construir um 

gráfico que expressa o crescimento quantitativo de matrículas na rede municipal de 

educação entre 1960100 e o início de 1964101. 

 

Figura 19 – Gráfico de matrículas 

 

 

 

                                                           
100 Ano em que Djalma Maranhão venceu as eleições municipais. 
101 Até março, quando a Campanha foi interrompida pelo Golpe Militar. 

Fonte: Acervo da autora 
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Percebemos, a partir dos dados apresentados por Góes, e organizados 

acima, que as matrículas na rede em 1960 não chegavam a 3 mil alunos e que já no 

ano seguinte, em 1961, elas atingiram a marca de 8000 alunos matriculados. Cabe 

ressaltar que, em 1961 apenas dois acampamentos haviam sido erguidos, o das 

Rocas e o do Carrasco. Em paralelo a eles, continuavam a funcionar, e aumentar de 

número, as escolinhas. Nesse momento inicial, a comunidade das Rocas participou 

da Campanha através dos Comitês de bairro, inclusive sugerindo a construção de 

madeira e palha, mas a ideia proposta naquele bairro parece ter sido aceita também 

nos demais. Tanto que, já em 1962, outros sete acampamentos foram inaugurados, 

o que justifica a elevação da reta apresentada no gráfico.  

Entre 1961 e 1962, as matrículas quase dobraram, chegando à marca de 

15.000 alunos distribuídos em centenas de escolinhas e nove acampamentos. Já em 

1963, embora com crescimento mais discreto, os números continuaram se elevando, 

tendo alcançado até o primeiro trimestre de 1964 cerca de 17.000102 alunos, ou seja, 

mais de cinco vezes o número de matrículas que havia em 1960. O simples aumento 

das matrículas não seria suficiente para assegurar a boa aceitação das 

comunidades em que os acampamentos surgiram e sua participação nesse 

processo, mas as narrativas dos entrevistados corroboram tal perspectiva. 

Tia Neném afirma que:  

 
 
[...] a população recebeu bem o acampamento, porque tinha muitos alunos, 
não é? Aí, os pais colocavam os alunos lá. Lá tinha muitos alunos. Lembro 
que antes tinha só a São Sebastião... era a escola São Sebastião e “de pé 
no chão”, apenas... (MEDEIROS DA SILVEIRA, 2017). 

 
 

Percebemos em sua fala que a inexistência de escolas acessíveis à maior 

parte da população foi um fator primordial para a grande procura pelas matrículas. 

Além disso, houve também equipes que visitavam as moradias do bairro buscando 

saber se havia pessoas analfabetas e convidando-as a se matricular, conforme nos 

relatou Dona Neide:  

 
 
Depois passaram algumas pessoas nas portas de todas as casas, 
perguntando se alguém tinha filho que não estudava, se tinha interesse que 

                                                           
102 Já tivemos contato com relatos que apontavam cifras ainda maiores, mas optamos por utilizar 
esta, pois foi a que estava melhor sistematizada e organizada em registros do secretário de 
educação. 
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essas crianças estudassem e, acima de tudo, convidando os adultos a 
estudarem à noite (RÓSA, 2017). 

 
Mas, apesar desse primeiro entusiasmo, a iniciativa poderia não ter 

avançado, ou ter ficado restrita à educação formal assegurada nas escolinhas e 

acampamentos. No entanto, o que percebemos é que, principalmente a partir de 

1962, as estratégias da Campanha foram sendo ampliadas e diversificadas. Além de 

estender a rede de acampamentos, a prefeitura passou a investir em um Centro de 

Formação de Professores103, que incorporou elementos da escola nova na formação 

das professoras e na organização curricular da Campanha. Ao mesmo tempo, 

características tradicionais eram mantidas, como o uso de cartilhas, e a 

preocupação em envolver os saberes da comunidade, algo marcante nas propostas 

libertadoras. Notamos, então, que a Campanha não tinha apenas uma influência 

pedagógica, mas diversas. Relatando o trabalho pedagógico feito pelo CFP, sua 

diretora, professora Margarida de Jesus Cortez, afirmou que: 

 
 
[...] as crianças da 1ª série estudavam em torno da alfabetização, as da 2ª já 
ampliava mais, as da 3ª ampliando mais ainda. Mas em torno desse tema 
giravam todas as disciplinas. Já trabalhávamos a interdisciplinaridade. Mas 
nós já usávamos isso lá até porque, nesse curso que eu fiz em São Paulo, 
essa questão foi bastante estudada. 

 
 

Segundo a professora Margarida de Jesus Cortez, os planejamentos e 

demais atividades da Campanha eram pensadas a partir de unidades temáticas, 

algo que ela teria aprendido em um curso de especialização que fez em São Paulo e 

que era voltado para estratégias de ensino próprias da escola nova. 

O CFP investiu na busca pelos saberes da comunidade, como notamos no 

fragmento a seguir, retirado de um trecho da entrevista da professora Maria Diva 

Lucena104: 

 
 
[...] o saber tinha que partir da comunidade, da vida daquelas pessoas, dos 
adultos, dos jovens, das crianças que participavam da Campanha. Era esse 
universo que precisava ser trabalhado dentro desse currículo. E o outro 
ponto era a metodologia em si, em sala de aula, que era a democracia, que 
era o modelo democrático. O diálogo, a livre expressão, a discussão de 
problemas utilizando aquele vocabulário daquela comunidade, a criação de 
alternativas, de solução, muita participação. 

                                                           
103 Autorizado formalmente pelo Conselho de Educação do Estado apenas em 1963, através da 
Resolução nº 20/63. Conforme enfatiza Djalma Maranhão em seu livro (apud GÓES, 2000, p. 185). 
104 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em 27 outubro de 2012. 
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Nem sempre essa proposta de partir da comunidade, ou de trabalhar com 

unidades temáticas e com recreação, contação de histórias, dentre outras, foi 

amplamente compreendida, tanto pelas professoras, quanto pela própria 

comunidade. Talvez por isso, tenham aparecido vozes discordantes em uma 

pesquisa feita em 1961 pelo Grupo de Trabalho de Educação Popular – GTEP. 

O GTEP foi um grupo criado a fim de compreender o que a comunidade 

pensava acerca das inciativas da prefeitura em relação à Campanha. A forma como 

essa pesquisa foi realizada não foi detalhada, mas seus principais resultados foram 

publicados por Moacyr de Góes sob o título de Relatórios da Pesquisa domiciliar. 

Neles, pudemos notar que houve quem desaprovasse as práticas desenvolvidas no 

interior da Campanha, embora tenha sido um número reduzido, diante dos que 

aprovavam. A partir dessas planilhas, organizamos alguns gráficos que demonstram 

esses posicionamentos. O primeiro deles é sobre a seguinte pergunta: “O Sr. Está 

satisfeito com a escola de seu filho?” e contou com 99,3% de aprovação.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para chegar a tais respostas foram ouvidas, aproximadamente, 2.608 

famílias, o que, considerando o total de matrículas em 1961, correspondia a 

                                                           
105 Cabe destacar que não dispomos de maiores informações sobre como a pesquisa foi feita. Tendo 
a consciência de que para muitos, ter acesso à escola já era objeto de ampla aceitação. 

Figura 20 – Gráfico sobre satisfação 

Fonte: Acervo da autora 
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aproximadamente 30% do total. Apesar disso, a pergunta seguinte, pode nos expor 

o quanto muitas famílias ainda não compreendiam, no início da Campanha, o que 

ocorria na escola, já que quase 20% dos familiares ouvidos não responderam à 

seguinte pergunta: “O Sr. Acha que seu filho de fato aprendeu durante o ano?”. O 

silêncio aponta para o pouco acompanhamento ou mesmo incompreensão do que 

ocorria no ambiente escolar. 

 

 

 

 

Talvez por isso mesmo, nos anos seguintes, a prefeitura tenha passado a 

investir mais na educação de adultos, com a incorporação de uma Cartilha 

específica para alfabetização de adultos e do próprio Sistema Paulo Freire (ligado 

aos Círculo de Cultura, a partir de 1963). Em suas memórias, Djalma Maranhão 

destaca o perfil dos adultos que passaram a frequentar a Campanha “De pé no 

chão”: “A grande maioria era constituída de pais das crianças que estudavam nos 

nossos acampamentos nos horários matutinos e vespertino” (MARANHÃO, apud 

GÓES, 2000, p. 125). Desse modo, nos parece que a pesquisa foi mais um 

instrumento para buscar aproximar a comunidade, tanto através da educação formal, 

Figura 21 – Gráfico sobre aprendizagem 

Fonte: Acervo da autora 
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como também fazendo uso de outras iniciativas, a exemplo dos Círculos de Pais e 

mestres, das festas populares e das Praças de Cultura, sempre buscando estar 

vinculadas à Campanha “De pé no chão”. 

 

Figura 22 – Gráfico sobre o que houve de errado na escola 

 

 

 

 

Além das perguntas já apresentadas, outras duas compuseram a pesquisa. 

Uma dizia respeito ao que eles julgavam haver de errado nas escolas e outra 

Fonte: Acervo da autora 

 

Fonte: Acervo da autora 



166 
 

objetivava perceber justo oposto. Pelos dados apresentados, notamos que a ampla 

maioria valorizava a iniciativa e o trabalho das professoras. Conforme é notório nas 

imagens gráficas a seguir: 

No gráfico abaixo, vemos que quase 40% dos entrevistados apontam as 

professoras como o fator mais importante, ou que mais aprovaram na Campanha, 

seguido da ideia do Prefeito, ou seja, da iniciativa em começar a Campanha. 

 

 

 

O fato de priorizar a presença de professoras que moravam na própria 

comunidade também foi algo de suma importância para estabelecer relações 

dialógicas entre a escola e as pessoas que viviam na região. As professoras leigas, 

tanto as que ensinavam em casa, como as do acampamento, em geral, conheciam a 

dinâmica do bairro, o local onde seus alunos moravam e podiam acompanhar de 

perto o que motivava as faltas, a realidade em que a criança estava inserida, os 

costumes e hábitos locais que podiam ser trabalhados em sala de aula.  

Além disso, a pesquisa demonstrava a confiança dos pais nessas 

professoras e os relatos delas, por vezes, enfatizam o que representava, em um 

cotidiano de pobreza, ser professora, a exemplo do que nos diz Dona Neide: “Os 

Figura 24 – Gráfico sobre o que mais gostou na escola 

 

Figura 25 – Jornal “O Poti”Figura 26 – Gráfico sobre o que mais gostou na escola 

Fonte: Acervo da autora 

 

Figura 23 – Gráfico sobre o que mais 

gostou na escolaFonte: Acervo da 

autora 
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professores, assim, tinham contato com a comunidade, tanto que hoje eu não tenho 

nome, todo mundo chama: ‘Professora! Professora!’, que era o status da época”. 

Ainda relatando a importância de ser professora no mesmo bairro onde residia e de 

como controlava a frequência, Dona Neide ressalta que: 

 
 
A forma de controlar a frequência era tão complicada, chamava-se mapa. 
Era uma folha de papel almaço grande com o nome dos alunos e os 
quadrinhos pequenininhos e obrigatoriamente tinha que fazer a chamada do 
aluno e colocar aqueles pontinhos. Quando a criança se evadia, os 
professores iam até a casa para saber o motivo da criança ter se evadido. 
Quase todo mundo era do bairro. Aqui nesta rua mesmo tinha mais de uma 
professora (RÓSA, 2017). 

 
 

Ter professoras do próprio bairro garantia alguma renda às pessoas da 

daquela comunidade, facilitava o acesso delas à escola, já que não usariam 

transporte público, e assegurava um maior envolvimento com a população local. 

Envolvimento este que sempre foi um dos pontos de destaque da Campanha. Isso é 

evidente, por exemplo, quando todos os alunos e professoras ouvidos apontaram a 

presença do prefeito na escola. Mesmo sem se conhecerem, nossos entrevistados 

guardaram em comum a preocupação que a prefeitura tinha de se fazer presente no 

interior da escola, em contato direto com alunos, professores e pessoas da 

comunidade. A ideia de Djalma Maranhão como um gestor preocupado com a 

educação e presente nas escolas já faz parte de uma memória coletiva sobre a 

Campanha. A seguir, apresentamos algumas narrativas106 que elucidam isso: 

 
 
O prefeito sempre ia à escola. De manhã, quase todo dia, ele passava. Era 
uma escola nova. Ele queria conhecer, queria saber se estava sendo bem 
aceita. Aí, ele sempre passava, com um carro bem bacana, que no tempo o 
modelo era sinka, um carro de passeio (SILVEIRA, 2017). 
 
Acho que teve assim alguns momentos com aquelas pessoas indo visitar. 
Tinha gente que vinha visitar, eu acho que o prefeito vinha no meio também, 
não é? (MEDEIROS DA SILVEIRA, 2017). 
 
Ele (o prefeito) sempre estava presente. Tudo da escola ele estava 
presente. Tinha o secretário de educação, que era Moacyr de Góes, que 
também estava sempre lá, quando tinha reunião, ele não faltava nenhuma 
reunião. E tinha o diretor de ensino, que era Omar Pimenta (OLIVEIRA, 
2017). 
 
Pois é, aí entrou Djalma Maranhão, ficou muito bom. Ele deu comida, deu 
livro, deu caderno, deu lápis. Toda semana estava presente lá nas classe, 

                                                           
106 Em entrevista concedida à autora. 
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de classe em classe, conversando, puxando assunto com a gente [...] Era 
fácil ter acesso ao prefeito porque ele era do povo (ALVES, 2017). 

 
 

Ver no seu representante alguém próximo da comunidade, que estava 

presente na escola, que ia às festas populares, que levou de volta a essa 

comunidade a dificuldade em investir na educação e que partiu da proposta 

apresentada em um Comitê para cumprir o objetivo da campanha eleitoral (que era 

investir em educação), parece ter favorecido uma relação de confiança. Perceber a 

preocupação do poder público e sentir que podia fazer parte do processo em curso, 

nos parece ter sido um dos pontos valorizados pela comunidade e que a fez 

participante ativa da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, tanto nas 

Quintas, como nas Rocas. 

A participação de que falamos não estava restrita a matricular o filho na 

escola, ou mesmo do adulto se matricular nela; ia além disso. A participação da 

comunidade ocorria ao compor as atividades escolares tocando, cantando, se 

envolvendo na recreação, sendo ouvida através Círculos de pais e mestres (ou 

mesmo em pesquisas domiciliares), tendo assuntos do cotidiano do bairro sendo 

abordados dentro da escola. Acontecia nas Praças de Cultura e também quando a 

jovem que ali vivia passava a ser professora de seus vizinhos e familiares. 

Sendo assim, não foi uma estratégia que tornou a Campanha “De pé no 

chão” uma escola popular, foi um conjunto de iniciativas, que ocorreu desde o seu 

início, e percorreu suas diferentes etapas. Isso garantiu que as matrículas se 

expandissem, que as ações continuassem e que a Campanha ganhasse 

legitimidade diante da comunidade, a ponto de ser lembrada e referida por alguns, 

mesmo após toda a perseguição sofrida e passados mais de 50 anos. 

Não afirmamos com isso a inexistência de ações verticalizadas no interior da 

Campanha. Sabemos que elas existiram. Um exemplo claro disso eram os planos 

entregues prontos às professoras leigas107, que o adaptavam e, talvez nem sempre 

o seguissem à risca, mas que demonstravam uma ação contrária à dialogicidade.  

A presença dessas características de cunho autoritário foi citada por uma de 

nossas entrevistadas também ao se referir à existência de castigos e relatar, 

inclusive, ter sofrido um desses. Em sua fala, ela nos conta ter recebido uma vez, 

duas pancadas nos braços: “Porque ela deu mesmo. Ela era dessas professoras, 

                                                           
107 Sobre este item, ler a dissertação de Aquino (2015), que aborda as práticas do CFP. 
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deu mesmo pra ficar roxo” (ALVES, 2017). Dona Luzimar afirmou ainda que a 

prática foi repreendida pela diretora do acampamento e que diante da possível saída 

da professora, sua mãe teria pedido que ela continuasse na escola. Também 

apareceu uma referência ao castigo físico na pesquisa domiciliar que apresentamos 

anteriormente, sobre a qual Moacyr de Góes afirmou: “Das outras respostas, apenas 

merece atenção a que denuncia castigos físicos – “dar bolos” – em uma Escolinha, 

fato que deve ser terminantemente evitado” (GÓES, 2010, p. 267). 

Apesar disso, notamos que muitos pais criticavam o justo oposto, a pouca 

severidade da escola e a recreação, sobre os quais Góes (Ibidem) afirmou:  

 
 
Seguem-se dois tópicos que podem ser agrupados sob um só título: reação 
à escola nova. São eles a recreação e a pouca severidade dos professores. 
Traduzem bem a necessidade de educação dos pais para a escola, 
imbuídos que estão da imagem de uma “escola triste”, de uma “escola do 
medo”, ignorando o valor pedagógico da recreação. Tarefa dos Círculos de 
Pais e Professores. 

 
 

É necessário destacar o cuidado para que os pais compreendessem o que 

estava sendo feito na escola, através dos referidos Círculos de Pais e Mestres, que 

aconteciam com certa regularidade, como vemos na narrativa de Dona Nair: “Os 

pais iam sempre. Iam deixar na escola e iam buscar. E na reunião de pais e mestres 

eles estavam sempre presentes, tinha um livro para assinatura, presença e tudo”. Já 

segundo a professora Margarida de Jesus Cortez108,  

 
 
Também o que nós observamos é que a comunidade estava motivada para 
mandar seus filhos para a escola... eles queriam, queriam que as crianças 
frequentassem a escola... eles sentiam necessidade... É tanto que no 
Círculo de Pais e Professores havia sempre uma frequência boa... eles 
estavam interessados em saber como era que funcionavam os 
acampamentos... como eram os conhecimentos que os alunos iam 
receber... como era que os alunos estavam trabalhando... Então, era um 
trabalho do qual a comunidade participava... 

 
 

Além disso, cabe ressaltar a atenção dada ao material usado em sala, que 

era semanal ou quinzenalmente discutido junto às professoras em reuniões com 

suas supervisoras. 

                                                           
108 Em entrevista concedida à pesquisadora Maria Elizete Guimarães de Carvalho e publicada em sua 
tese de doutorado (2000). 
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Diante de tudo isso, mesmo que nem sempre tenha sido alcançada a 

horizontalidade ansiada, não podemos negar a busca que havia dentro da 

Campanha para se construir uma escola não somente para o povo, mas erguida, 

literalmente, com ele. A incompreensão dos pais não foi resolvida com a imposição 

de uma proposta, mas com a tentativa de fazê-los entendê-la. O tom da fala da 

professora Margarida de Jesus Cortez (Ibidem) nos auxilia a compreender o 

sentimento da época: “Olha, a Campanha De pé no chão foi um movimento 

educacional, mas que envolveu toda a sociedade, envolveu a sociedade, porque em 

nenhum momento nós trabalhávamos sem o apoio, sem a intervenção da 

sociedade”. 

Havia a explícita intenção de garantir apoio e participação da comunidade no 

cotidiano da Campanha. Isso foi identificado em diversos documentos e era o tom 

que permeava a fala de nossos entrevistados, em alguns com maior ênfase, em 

outros, menos, mas o sentimento de pertencimento e a compreensão da importância 

daquele projeto marcou todas as narrativas. Daí porque, Dona Luzimar sempre se 

referir à Campanha como “Nosso pé no chão”. Era bem esse o sentimento, um 

ambiente escolar, do qual significativa parcela da população se sentia fazendo parte, 

e, por isso mesmo, cuidava, participava, se identificava. “De pé no chão” não apenas 

chegou à periferia, mas foi parte dela. 

 

5.2. A heterogeneidade do povo e a oposição à Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” 

 

 
Era fácil ter acesso à Djalma porque ele era do 

povo. 
 

Luzimar Alves 
 

Prefeito do povo. Escola popular. Cultura popular. Adesão e apoio popular. 

Essas expressões são bastante recorrentes ao nos referirmos à Campanha “De pé 

no chão também se aprende a ler” e ao mandato de Djalma Maranhão, de um modo 

geral. Questionada sobre o apoio popular aos acampamentos e escolinhas, Dona 

Nair nos afirmou sem hesitar: “[...] todo mundo aceitou, todo mundo aceitou, porque 

tinha tudo”. Este é um pensamento presente na maior parte dos registros feitos 
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sobre a Campanha e seu desenvolvimento, é algo já incorporado à memória coletiva 

de parte da população natalense que viveu os anos 1960. No entanto, as narrativas 

de dois dos nossos entrevistados sinalizaram para a necessidade de refletirmos 

sobre quem é o povo, quem o constitui, como ele é formado e sua heterogeneidade. 

Em suas falas, surgiam breves menções à desconfiança de parte da população do 

bairro das Quintas em relação às ações da Campanha, o que nos levou a 

problematizar o conceito de povo. A contrageneralização, marca da História Oral, 

surge nas memórias desses sujeitos, mesmo marcadas pelo que é repetido 

coletivamente, mas aparecem de modo involuntário e contrário à generalização. 

Em seu trabalho sobre a Campanha, o pesquisador José Willington 

Germano (1982, p. 148), após analisar o livro de leitura lá utilizado, chega à 

conclusão que havia uma compreensão, por parte dos que organizavam a 

Campanha “De pé no chão”, do que seria ser povo, embora não fosse tão claro o 

conceito de classe dominante, em oposição ao referido povo. Sobre isto, ele afirma: 

 
 
Pode-se depreender, do exposto, que o “povo é pobre” e que o povo é 
constituído, portanto, pelos operários, pelos camponeses, pelos 
desempregados, enfim, pelos explorados da sociedade. Porém, quem na 
verdade constitui a classe dominante? O viés nacionalista dificulta o 
desvendamento preciso da contradição. 

 
 

Nesse sentido, o povo seria composto por todos aqueles que fizessem parte 

das camadas sociais economicamente desfavorecidas, mesmo que não houvesse 

clareza de quem seriam seus dominadores. No entanto, mesmo considerando essa 

definição, percebemos que o povo não é um todo homogêneo, que permite pensá-lo 

de modo uniforme e que, por isso mesmo, havia discordâncias e desconfianças 

entre aqueles que o compunham, mesmo que isto representasse uma aparente 

minoria. 

Ao refletir sobre a cultura popular e a história vista de baixo, o historiador Jim 

Sharpe (2011, p. 43), também destacou essa diversidade do povo e, 

consequentemente, do popular, quando enfatiza que: 

 
 
 [...] nenhum historiador chegou ainda a uma definição completamente 
abrangente do que era na verdade a cultura popular naquele período. A 
principal razão disso é que “o povo”, mesmo há tanto tempo atrás como no 
século XVI, compunha um grupo muito variado, dividido por estratificação 
econômica, culturas profissionais e sexo. 
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A diversidade do termo povo, ou popular, não nos impede de usá-los, mas 

nos auxiliam a pensar movimentos antagônicos presentes nas chamadas classes 

populares, sobretudo, quando refletimos sobre posturas resistentes, ou mesmo 

contrárias à Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. 

Os bairros das Rocas e das Quintas são, e já o eram nos anos 1960, 

espaços considerados populares, habitados em sua maioria por uma população 

economicamente desfavorecida. No primeiro, havia notável população de 

pescadores, mas também operários e pequenos comerciantes. No segundo, viviam 

aqueles que trabalhavam geralmente no crescente bairro do Alecrim, ou que 

possuíam pequenos comércios. Mesmo assim, havia naquela população os que 

dispunham de situações um pouco mais confortáveis que os demais, ou os que 

possuíam uma visão tida como mais conservadora, ou ainda aqueles que temiam 

qualquer envolvimento com a atividade política e olhavam com desconfiança para os 

políticos da época, e, consequentemente, para quaisquer proposições suas. 

Esse cenário de heterogeneidade da população dos bairros periféricos de 

Natal nos auxilia a compreender por que parte dessas pessoas decidiram não 

matricular seus filhos nos acampamentos e, mais que isso, destilavam certo 

preconceito em relação às escolas de palha, conforme avalia Sr. Dedé109: 

 
 
O pessoal achava que a escola era boa. Só os filhos dos ricos, ou então 
desse povo de classe média, que não queriam estudar lá. Claro! Porque 
podiam pagar uma escola melhor, particular, ou então, do governo mesmo, 
mas sendo essas escolas mais bacanas. Mas a maioria do povo, que era 
tudo da classe pobre, queria e gostava daquela escola (SILVEIRA, 2017). 

 
 

Na narrativa do Sr. Dedé, vemos uma clara distinção do apoio dado por 

aqueles que nada possuíam, destacando haver, mesmo no bairro periférico, os que 

seriam ricos, ou classe média. Sabemos que embora as Quintas fosse um bairro 

popular, havia aqueles que dispunham de mais recursos, já que existiam ali alguns 

comércios e incipientes fábricas110. Mesmo assim, cremos que a distinção não era 

apenas econômica, embora esta fosse de suma importância. Acreditamos que as 

                                                           
109 Em entrevista concedida à autora. 
110 Um exemplo disso ocorria em nossa própria família, pois nosso avô criou, nos anos 1940, uma 
torrefação de café naquele bairro. Isso, no entanto, não o impediu de matricular uma das filhas na 
Campanha. 
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visões sobre a política e a distinção social fossem também decisivas para o apoio ou 

reprovação das ações da Campanha. 

Questionada sobre esse apoio popular, Dona Neide111 nos apresentou sua 

visão, afirmando que: 

 
 
O acampamento teve uma aproximação com a comunidade porque era uma 
coisa diferente. Até por curiosidade. Não era nem sempre por valorização 
de muita gente, porque tinha aquelas pessoas do bairro que tinham um 
poder aquisitivo um pouquinho melhor, que os filhos estudavam no Atheneu, 
aí já eram diferentes. Aqui e acolá tinham uns que estudavam num colégio 
que tinha, São Luiz, que era de Monsenho Eimar. E essas pessoas tinham 
um certo preconceito. Alguns iam por curiosidade para ver se era verdade, 
como era que funcionava ou não. É tanto que quando foi em 1964, essas 
pessoas que tinham preconceito diziam: “eu não disse que isso não tinha 
futuro. Olha aí no que deu.” Aí, diziam que os professores iam ser presos, 
que todo mundo ia ser preso. Eu morria de medo, porque diziam que todo 
professor ia ser preso, mas graças a Deus, comigo deu tudo certo. (RÓSA, 
2017). 

 
 

A narrativa de Dona Neide demonstra que havia uma tendência das pessoas 

mais abastadas em desvalorizar as atividades da Campanha, embora essa parcela 

fosse uma minoria. Mas ela também elucida a curiosidade e a possível desconfiança 

de que a iniciativa tivesse ligação com grupos de esquerda, o que está coerente com 

os medos e anseios que davam a tônica dos anos 1960. Era a dita ameaça 

comunista que já pairava sobre o imaginário dos brasileiros no início dos anos 1960, 

mesmo antes do golpe de 1964. 

A essa preocupação em ser de esquerda, ou comunista, somava-se também 

a desconfiança na política de um modo geral. Em outra entrevista, concedida à 

Maria Elizete G. Carvalho112, Dona Neide detalha de forma mais clara essa forma de 

ver a Campanha: 

 
 
A comunidade era dividida. Uma parte conservadora. Era o mais 
interessante! Tinha aquela parte conservadora, tradicional que achava que 
aquilo ali “isso é negócio de política, negócio de Campanha; esse negócio 
vai lá pra frente! Esse homem, no mínimo, quer bem chegar a Presidente da 
República!”. Diziam assim. E tinham algumas pessoas mais resistentes que 
diziam: “Ah, não! Isso daí é comunismo, não vai dar certo”, diziam até (e era 
muito interessante), que alguns diziam não deixe seu filho estudar em “Pé 
no chão” não porque vão pegar esses meninos e levar para os Estados 
Unidos (diziam “Estadozunidos, era a expressão), né? E outros diziam 
assim (porque existia aqui o mito da história de uma viúva): não, é a “viúva 

                                                           
111  Em entrevista concedida à autora. 
112 Concedida à Maria Elizete G. Carvalho, em 22 de fevereiro de 2000. 
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Machado” que vai pegar menino, para comer o fígado do menino, porque 
ela tem uma doença que só cura se comer fígado de criança”. Então, 
começou a surgir, assim... (RÓSA, 2000). 

 
 

Vemos aí a construção de um imaginário coletivo popular que ligava a 

Campanha ao comunismo, e, por isso mesmo, ao medo, à ameaça, que se 

mesclavam aos mitos já existentes entre a comunidade. Mas, logo em seguida, a 

mesma entrevistada, aponta para a aprovação de outros tantos, que, a exemplo de 

seu pai, tinham um pensamento mais progressista. E ela relata113: 

 
 
E outros não, acompanhavam, achavam que deveria mesmo ter uma 
inovação, participar... e o meu pai mesmo dizia assim: “os meus estudam 
em Escola Pública Estadual, em Grupo que nesse tempo era Grupo, mas eu 
vou pegar os mais novos e mandar lá para “De pé no chão” para ver se tem 
futuro ou não”. Meu pai desafiava; era líder sindical, né? Meu pai foi líder 
sindical aqui muitos anos; ele tem fotos com todos os Presidentes do Brasil 
(RÓSA, 2000). 

 
 

A ênfase na militância sindical do pai evidencia o fato de o apoio, ou não, à 

Campanha não estar ligado apenas à situação econômica das famílias, mas também 

aos seus posicionamentos políticos ou mesmo à sua ausência.114 Certamente, 

famílias com pensamento político mais conservador tendiam a desvalorizar, 

minimizar, ou mesmo desacreditar das iniciativas da Campanha. Outras, inseridas 

numa atmosfera de medo diante da ameaça comunista, poderiam também 

desconfiar da proposta, embora, através dos dados e do aumento das matrículas, 

isso não representasse a maior parte daquela população, que via na Campanha a 

possibilidade de alimentação e também de alguma instrução para os filhos, e até 

para si próprios. 

Embora não sendo uma maioria a desaprovar, ou descredibilizar a 

Campanha, expor sua existência demonstra que o povo é heterogêneo, que havia 

particularidades e que, portanto, não nos cabe generalizar esse apoio popular, 

crendo que a unanimidade da população nas periferias aceitava sem qualquer 

resistência tal iniciativa. 

                                                           
113 Concedida à Maria Elizete G. Carvalho, em 22 de fevereiro de 2000. 
114 Na entrevista concedida a nós, em 2017, a referência de D. Neide ao seu pai enquanto líder 
sindical teve menor ênfase. Isso demonstra o quanto as memórias se transformam ao longo do 
tempo, fazendo com que um elemento de destaque hoje não seja tão enfatizado quase vinte anos 
depois. 
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Além do olhar desconfiado e do preconceito em relação às escolas de palha 

e ao seu público, também nos foi narrada a tentativa de desvalorização das 

profissionais ali empregadas, por parte dessa parcela que discordava da Campanha. 

Dona Neide, que nas duas entrevistas a que tivemos acesso115, sempre enfatizou 

seu orgulho de ser professora e o status que aquilo representava para uma menina 

de 12 anos em um bairro de periferia, também destacou o descrédito e a forma 

pejorativa do uso do termo professorinha, conforme notamos adiante: 

 
 
Os professores assim, tinham contato com a comunidade, tanto que hoje eu 
não tenho nome, todo mundo chama: “Professora! Professora!”, que era o 
status da época. Status para uns e deboche para outros. Porque diziam 
assim: “é professora, mas é de pé no chão”. “Ih, mas é de pé no chão!”, “ah, 
mas professor? Pensei que era outra coisa. Ali é de pé no chão!”. Aquelas 
que tinham magistério, na época que Escola Normal era status, diziam: “Ah, 
minha filha, pelo amor de Deus!...” Tanto que ficou até uma época a 
nomenclatura: professora e professorinha. Quem era professora era porque 
tinha o curso da Escola Normal, magistério, e quem não tinha era chamada 
pro-fes-so-ri-nha! (RÓSA, 2017). 

 
 

A palavra professorinha foi posta dividida por sílabas para tentar demonstrar 

um pouco a forma como nos foi dita. Ao silabar essa palavra, Dona Neide tentava 

nos aproximar do tom de deboche com que ela era dita. Oficialmente, essas 

professoras eram chamadas de monitoras, ou regente de classe, já que não 

possuíam magistério, mas popularmente ficaram conhecidas como as 

professorinhas “De pé no chão”, o que gerava orgulho e status para muitos, mas 

também era objeto de desdém por alguns. As regentes de classe eram professoras 

leigas que recebiam uma breve formação técnica e um pró-labore, conforme o 

próprio prefeito ressaltava: 

 
 
A campanha não pagava salário, retribuindo o trabalho com uma 
gratificação irrisória. No começo, eram dois mil cruzeiros e, depois, cinco mil 
cruzeiros mensais. Não remunerava melhor, porque não tinha recursos. 
Para compensar a deficiência de remuneração, as professorinhas tinhas 
outras compensações. Em primeiro lugar, a grande maioria retornou a 
estudar. [...] Estas moças foram retiradas do anonimato e lançadas na 
luminosidade da Campanha que galvanizava a cidade. Passaram a ter um 
título: professorinhas. Os pais, em sua maioria de origem humilde, 
orgulhavam-se da nova situação de suas filhas. As suas próprias 
residências passaram a ser denominadas, na vizinhança, como a casa da 
professorinha (MARANHÃO apud GÓES, 2000, p. 112). 

                                                           
115 A primeira coletada por Maria Elizete G. Carvalho, no ano 2000, e a segunda gravada por nós em 
2017. 
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A fala de Djalma Maranhão não inclui o caráter pejorativo com que o termo 

professorinha podia ser utilizado, mas busca enfatizar o status que ele representava 

no seio de uma família com poucos recursos. Apesar do preconceito que Dona 

Neide nos narrou, em relação ao termo professorinha, ela também ressaltou a 

importância que isso tinha para seu pai. Exemplificando um pouco do que Djalma 

Maranhão afirmou acima, ela relatou a Maria Elizete G. Carvalho que: 

 
 
Então, eu fiquei conhecida assim, como uma família de tradição. Meu pai 
mestre de obras, pedreiro, líder sindical, família grande, oito filhos, né? 
Minha mãe simplesmente dona de casa, mas muito cedo os filhos 
começaram a trabalhar e o importante é que ele se orgulha, ainda hoje 
(porque meu pai é vivo) de dizer que tem uma filha que foi uma das 
primeiras professoras do bairro na Campanha “De pé no Chão; é orgulho 
isso para a família. É, porque ele diz: “Não, olhe, eu tenho uma filha que 
atualmente ela faz (aí diz um monte de coisa) seminários... foi para a 
Faculdade em Belo Horizonte, mas foi uma das primeiras professoras da 
Campanha ‘De Pé no Chão’, e resultado, ela terminou como Diretora dessa 
Escola. Ela dá depoimento, ela sabe falar sobre a Campanha”. Então, eu ter 
sido Professora da Campanha, é orgulho, é status para meu pai, 
atualmente116 (RÓSA, 2000). 

 
 

Percebemos, então, que um mesmo termo foi interpretado e utilizado de 

formas antagônicas em uma mesma comunidade. Se para alguns ser professorinha 

na Campanha era algo menor, sem valorização ou status, para a família, os alunos e 

os que apoiavam a Campanha de um modo geral, isso representava sair do 

anonimato, ter uma remuneração e assumir um papel relevante em sociedade. 

Com as professorinhas selecionadas nos bairros em que atuavam, a 

Prefeitura não somente economizou recursos com transportes, como também trouxe 

reconhecimento às mulheres jovens da periferia e, mais que isso, ajudou a divulgar 

e popularizar as iniciativas da Campanha. Isto era feito de forma consciente, tanto 

que Djalma Maranhão afirma em suas memórias: 

 
 
As professorinhas defendiam e propagavam “Pé no Chão”, porque a sua 
própria projeção, não somente educacional, mas as suas promoções 
cívicas, desportivas, recreativas, folclóricas etc., representavam uma 

                                                           
116 Esta narrativa compõe uma entrevista concedida à Maria Elizete G. Carvalho nos anos 2000. 
Atualmente, em 2018, o pai de Dona Neide já é falecido, mas sua memória é sempre muito presente 
em sua narrativa. Seu pai sempre aparece em sua fala como motivo de orgulho para ela, talvez 
mesmo porque ele a valorizava e a incentivava a estudar e trabalhar, sem exigir dela um casamento 
ou uma função exclusivamente doméstica. 
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valorização para as mesmas no meio ambiente em que viviam. Aprende-se 
muito trabalhando-se com as camadas mais sofridas e sacrificadas da 
população! Portanto, era uma campanha para educar os filhos do povo, 
defendida e valorizadas pelo próprio povo (Ibidem).  

 
 

Mesmo que esse povo, ao qual se refere Maranhão, não fosse um todo 

homogêneo e, do contrário, fosse marcado mesmo pelas contradições, 

singularidades, e se constituísse de forma heterogênea, compreendemos que para 

boa parte da população dos bairros periféricos de Natal, de fato, apoiou a 

Campanha e a buscou ansiando melhores condições de vida. Mas é sempre 

necessário frisar que não houve unanimidade e existiu, sim, alguma desconfiança, 

descrédito e até mesmo preconceito, dentro das mesmas comunidades. 

 Tais considerações, que rompem com visões generalistas, são 

potencialidades do trabalho com a História Oral, uma vez que, conforme afirmam 

Meihy e Holanda (2017, p. 27), essa metodologia possibilita “[...] uma visão 

diferenciada da grande História, na medida em que sugere uma intimidade capaz de 

tornar relativa a generalização”. A História Oral, desse modo, nos permitiu perceber 

o singular, o particular, o pensamento de oposição em meio a uma aparente 

aceitação total. 

 

5.3. O fim do regime democrático de direito e o desmonte das atividades da 

Campanha 

 

Para efetuar a prisão de uma pessoa indefesa e 
amedrontada, isolavam todo um quarteirão, 

invadiam as residências armados com fuzis e 
metralhadoras, revistava, todas as dependências, 

especialmente as bibliotecas, onde apreendiam os 
livros de acordo com os títulos. O “subversivo” era, 

então, detido e levado sem explicações à família, 
que teria de sair procurando localizá-lo nos 

quartéis. 
 

Mailde Pinto Galvão 

 
 

A descrição da cena de prisão narrada por Mailde Pinto Galvão na epígrafe 

desta subseção tornou-se recorrente a partir do dia 01 de abril de 1964 por todo 

território nacional, até mesmo em cidades relativamente pequenas, como era Natal 

naquele tempo. Rapidamente, as pessoas passariam a conviver com as 
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arbitrariedades do pós-golpe militar, que vinha sendo adiado desde 1954 e que 

naquele momento depôs o Presidente da República, João Goulart. 

Para a deflagração do golpe em 1964, foi importante aos organizadores 

saber que dispunham de apoio norte-americano, mesmo que este não tenha sido 

necessário. Green (2017, p. 33) demonstra como esse apoio e estímulo vinha 

ocorrendo desde 1962, ao citar o diálogo entre o embaixador norte-americano 

Lincoln Gordon, o subsecretário Richard Goodwin e o presidente Kennedy. Segundo 

ele,  

 
 
Em uma reunião na Casa Branca, em 30 de julho de 1962, Gordon disse: 
“Creio que uma de nossas tarefas mais importantes é fortalecer a coluna 
vertebral dos militares. Deixar claro, discretamente, que não somos 
contrários a nenhum tipo de ação militar, qualquer que seja, caso esteja 
claro que o motivo dessa ação militar é [...]” O presidente completou a frase: 
“Contra a esquerda”. Gordon prosseguiu: “Ele, Goulart, está entregando o 
diabo do país aos [...]” Novamente, Kennedy completou: “Comunistas”. 
Poucos instantes depois Goodwin comentou: “[...] podemos muito bem 
desejar que eles [os militares brasileiros] tomem o poder no fim do ano, se 
puderem”. 

 
 

Ainda de acordo com Green (2017, p. 34), o governo americano passou a 

investir em campanhas de políticos brasileiros que fossem anti-Goulart e em 

propagandas contra o governo. Como tais iniciativas não tivessem bastado, foi 

pensado um plano militar, a Operação Brother Sam, que previa suporte aos militares 

em 1964, para que pudessem resistir à alguma possível reação, com navios e porta-

aviões: “O porta-aviões Forrestal, acompanhado por seis destroires de apoio e 

quatro navios-tanque, zarpou em direção as águas brasileiras e deveria ter chegado 

em 11 de abril” (Idem, p. 39). Não tendo havido resistência armada expressiva, o 

plano foi abortado. 

Com a deposição do Presidente da República e contando com amplo apoio 

do governo norte-americano, os militares117 passaram a governar o país a partir das 

orientações contidas no primeiro Ato Institucional. O AI-1, como viria a ser chamado 

após a elaboração dos demais atos, previa eleições indiretas para Presidente e 

                                                           
117 Com inegável apoio de civis, sobretudo, de grande parte dos que compunham o Congresso 
Nacional. Segundo Fico (2016, p. 55) “[...] o golpe não pressupunha a ditadura militar. Os líderes civis 
que o apoiaram esperavam por eleições em 1965, como sustentava o Ato Institucional ao reiterar que 
o mandato do novo presidente terminaria no dia 31 de janeiro de 1966”. 
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cassação de direitos políticos por dez anos, conforme observamos no texto a seguir: 

  

 
Art. 2º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, cujos 
mandatos terminarão em trinta e um (31) de janeiro de 1966, será realizada 
pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de dois 
(2) dias, a contar deste Ato, em sessão pública e votação nominal. 
Art. 10 - No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações 
previstas na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o 
presente Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez (10) 
anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, 
excluída a apreciação judicial desses atos (BRASIL, 1964). 

 
 

Mesmo afirmando cumprir a Constituição democrática de 1946, o Ato 

Institucional centraliza poderes no Executivo e descarta prerrogativas da própria 

Constituição, como, por exemplo, no artigo 10, quando permite que as limitações 

previstas na Carta Magna não sejam consideradas para cassação de direitos 

políticos para mandatos do legislativo. E essa situação ficaria cada vez mais 

delicada, pois, meses à frente, o segundo Ato Institucional adiaria as eleições diretas 

para presidente e extinguiria os partidos políticos, como nos explica Carlos Fico 

(2016, p. 57): 

 
 
O ato – batizado como AI-2, o que fez com que o primeiro se tornasse 
conhecido como AI-1 – também extinguiu os partidos políticos existentes, 
que vinham de longa trajetória de consolidação, e criou um sistema 
bipartidário artificial, com um partido de apoio ao regime, a Arena (Aliança 
Revolucionária Nacional) e outro de oposição, o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro). 

 
 

Em Natal, as notícias do golpe chegaram de forma desencontrada. Nas 

primeiras horas após o golpe, não se tinha clareza se o movimento era algo pontual, 

se João Goulart ofereceu resistência, ou ainda se, de fato, os militares ocupavam o 

poder. Aos poucos, diferentes grupos foram se posicionando publicamente. Dentre 

eles, teve papel de destaque nos noticiários o comunicado do prefeito Djalma 

Maranhão e, na mesma página, dos comandantes militares. Abaixo, transcrevemos 

fragmentos das notas publicadas no jornal Diário de Natal e divulgadas no livro de 

Mailde Pinto Galvão (2004, p. 37-38), nelas podemos perceber as posições 

antagônicas e o tom ameaçador da segunda nota: 
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NOTA OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DO NATAL 
 
O governo municipal do Natal, na hora grave e decisiva que o Brasil 
atravessa, torna público: 
- A posição do prefeito Djalma Maranhão é de defesa da legalidade 
democrática. A mesma posição assumida quando da posse do presidente 
João Goulart transmitida através de pronunciamento oficial e de editorial da 
“Folha da Tarde”, jornal de que é diretor. 
[...] 
- O prefeito Djalma Maranhão, ao lado das forças populares e democráticas, 
conclama o povo para que se mantenha em permanente estado de alerta, 
nos seus sindicatos, diretórios, órgãos de classe, sociedades de bairros, 
ruas e praças públicas na defesa intransigente da legalidade que 
possibilitará a libertação do Povo e do País do imperialismo e do latifúndio, 
a concretização das reformas de base e a construção do amanhã mais justo 
e mais feliz do Brasil. 
- O prefeito Djalma Maranhão, eleito pela vontade popular, cumpre a sua 
obrigação de dizer que a Prefeitura é a cada do povo onde se instala, nesta 
hora, o QG da luta da legalidade e da resistência. [...] 
 
AO POVO DE NATAL 
 
Na qualidade de comandantes das guarnições Naval e Militar desta capital e 
deste Estado, e em obediência a instruções dos comandos superiores 
sediados em Recife-PE, sentimo-nos no dever de nos dirigir à população 
ordeira desta Cidade, com a finalidade principal de tranquilizar a família 
natalense, face aos acontecimentos que se desenrolam no sul do país. 
Tendo em vista a ameaça do Senhor Prefeito desta capital, transmitida 
diretamente ao comandante da Guarnição Militar de desencadear a greve 
geral em todo Estado e, em particular, nesta capital, medidas preventivas e 
repressivas estão sendo adotadas pelas autoridades militares das Forças 
Armadas em Natal, em íntima ligação e entendimento com o Senhor 
Governador do Estado, no sentido de impedir a todo custo, mesmo com o 
emprego violento da força, caso necessário, a perturbação da ordem 
pública nesta capital e o atentado à pessoa e á propriedade privada [...]. 

 
 

As notas acima demonstram como andavam os ânimos naquele 1 de abril de 

1964, com uma explícita polarização das posições. Apesar disso, a população em 

geral parecia não compreender ainda a gravidade dos acontecimentos, situação que 

mudaria passados alguns dias e iniciadas as primeiras prisões, sobretudo, aquelas 

de pessoas ligadas à Prefeitura e, principalmente, à Campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler”, rapidamente considerada subversiva pelos militares, com 

apoio civil. 

Segundo Germano (1982, p. 162), vários inquéritos foram simultaneamente 

iniciados em Natal com diversas comissões formadas a fim de investigar atos 

subversivos. Dentre as várias frentes de investigação, tivemos: a do Exército, 

liderada pelo capitão Ênio Lacerda (IPM nº 488 – BNM 046); a comissão de inquérito 

da Prefeitura de Natal (formada a partir do Decreto nº 658, de 15 de maio de 1964); 
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a comissão para avaliar a situação financeira da Prefeitura de Natal e o mais amplo, 

o inquérito de iniciativa do governo do Estado.  

De acordo com Germano (Idem):  

 
 
Dentre os vários inquéritos policiais existentes na época, o mais abrangente 
e, portanto, o mais importante, foi o instaurado pelo governo do Estado e 
dirigido pelos bacharéis Carlos Veras e José Domingos, ambos da Polícia 
de Pernambuco. Veras foi o responsável pela condução dos inquéritos nos 
meios sindicais, estudantis, intelectuais e na Prefeitura de Natal, enquanto 
Domingos conduziu os trabalhos com vistas a apurar a “subversão” no 
campo e na Rede Ferroviária Federal. 

 
 

Os inquéritos instalados e o clima de controle da subversão fizeram com que 

o ciclo de prisões se iniciasse já nos primeiros momentos posteriores ao golpe. Na 

Prefeitura de Natal, nomeada por Djalma Maranhão enquanto QG da Legalidade, a 

intervenção ocorreu já no dia 01 de abril, por volta das 21h, conforme narra Galvão 

(2004, p. 44): 

 
 
No gabinete do prefeito, isolados de qualquer informação oficial, 
continuávamos juntos, mas nada restava a fazer ou dizer. Surpresos e 
assustados, ouvimos os passos fortes e apressados de pessoas subindo as 
escadas. Logo um oficial do Exército chefiando uma patrulha composta por 
muitos soldados empurravam, com um chute, a porta lateral do gabinete. 
Apontando uma metralhadora em nossa direção, o oficial gritava muito 
nervoso: “Acabou a baderna. Pra fora, seus comunistas!”.  

 
 

Naquele momento fora preso, segundo Galvão (Idem), Evlim Medeiros, e no 

dia seguinte seria a vez do prefeito e do seu vice. As prisões iniciadas ali se 

repetiriam durante todo o ano de 1964 e sobre a prefeitura foi ministrada especial 

atenção. Mailde Pinto Galvão lista e dá detalhes das prisões de pessoas vinculadas 

à Prefeitura, ou que de alguma forma mantinham contato com a Campanha “De pé 

no chão”, ou com o prefeito, mesmo que de forma pontual. Mas, cabe salientar que, 

da lista de 30 pessoas presas e apresentadas pela autora, nenhuma delas era 

professora leiga ou funcionária da Campanha.  

Todos os presos e indiciados nos inquéritos policiais eram pessoas que 

poderiam desenvolver algum papel de liderança, ou estavam ligadas ao movimento 

estudantil, ou ainda orientavam os círculos de cultura a partir do método Paulo 

Freire. Em geral, a maioria possuía um pouco mais de instrução, tinham nível 

superior, ou eram assíduos leitores, daí porque suas bibliotecas serem quase 
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sempre alvo de apreensões. A repressão recaía sobre aqueles que teriam 

possibilidades de mobilização. Presas as lideranças, o movimento seria fragilizado e 

seus organizadores serviriam de exemplo aos demais. 

Os presos apresentados por Mailde Galvão (2004) foram os seguintes: Evlim 

Medeiros (líder sindical); Djalma Maranhão (Prefeito); Hélio Xavier Vasconcelos 

(estudante que ministrava palestras na Campanha); Omar Pimenta (diretor de 

ensino municipal); Geniberto Campos (líder estudantil e diretor do ginásio municipal); 

Francisco Ginani (chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação); João 

Faustino (ligado à União Estadual dos Estudantes); José Arruda Fialho (ligado ao 

movimento estudantil); Paulo Franssineti (chefe de gabinete do vice-prefeito); 

Guaracy Queiroz (irmão de Paulo Franssineti); Raimundo Ubirajara (diretor dos 

Correios e Telégrafos); Luiz Gonzaga de Souza (diretor de departamento dos 

Correios e Telégrafos); Carlos Alberto de Lima (jornalista); Geraldo Pereira de Paula 

(advogado das Ligas Camponesas e funcionário dos Correios); Marcos Guerra 

(coordenador do método Paulo Freire em Angicos); José Ribamar de Aguiar e Pedro 

Neves Cavalcanti (ambos monitores do método Paulo Freire em Angicos); Danilo 

Bessa (ligado à UNE e à UEE); Eider Toscano Moura (estudante); José Fernandes 

Machado (funcionários dos Correios); Vulpiano Cavalcanti (médico, atuava na 

Prefeitura sem receber rendimentos, era reconhecido por ser comunista); Moacyr de 

Góes (Secretário de Educação de Natal e professor de História na Escola Industrial 

de Natal); Leonardo Bezerra (colunista crítico, atuava no Diário de Natal); Josemá de 

Azevedo (estudante e responsável pelo processo de interiorização da Campanha); 

Nei Leandro de Castro (poeta e estudante). E as últimas prisões ocorridas e 

narradas são de quatro mulheres, dentre as quais três eram líderes ligadas à 

Prefeitura: Maria Laly Carneiro (estudante, ministrava palestras na Campanha); 

Margarida de Jesus Cortez (diretora do CFP); Maria Diva da Salete Lucena 

(organizadora do livro de alfabetização da Campanha e responsável pelo programa 

de rádio) e Mailde Ferreira Pinto (responsável pela Diretoria de Documentação e 

Cultura). 

Embora nenhuma das pessoas acima atuasse como professora leiga ou 

estudante da Campanha, suas prisões provocaram grande inquietação e medo em 

relação a fazer parte da Campanha, pois, como dito antes, os líderes punidos 

serviam para desarticular e intimidar. As narrativas que coletamos demonstram a 

apreensão das professoras ao saberem da sequência de prisões. Suas reações 
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foram quase sempre de pavor e de tentar omitir qualquer possível prova que as 

ligasse diretamente à Campanha, mesmo que não soubessem o porquê disso. A fala 

de Maria Salete Brito118 demonstra bem essa realidade. Ela explica o que pensou ao 

ser abordada por um carro da prefeitura que a orientou, possivelmente alguns dias 

após o golpe, a levar do acampamento das Quintas os materiais da Campanha: 

 
 
Os panfletos só tinham “De pé no chão se aprende a ler”. Não tinha nada 
demais. [...] Me deparei com a papelada, que só tinha aquela cartilha 
chamada “Sarita” e “Upa, upa, cavalinho”. Eu ainda fiquei parada e pensei: 
mas o quê que uma cartilha “Sarita” e “Upa, upa, cavalinho” vai fazer mal a 
ninguém? Mas como estão me ordenando... porque Djalma Maranhão com 
toda comitiva acabava de ser preso... 

 
 

Além da descrição da incompreensão do que acontecia e do medo diante 

das prisões, a narrativa de Salete Brito também aponta para os títulos das obras que 

estavam presentes no acampamento. Sua fala destoa do depoimento que a diretora 

daquele mesmo espaço teria prestado em interrogatório, de acordo com o Relatório 

Veras. Segundo o inquérito, a diretora do acampamento das Quintas, Maria Cleyde 

Brasil, foi chamada a prestar depoimento e teria afirmado que os títulos presentes na 

biblioteca ambulante eram mais diversos, teria citado os seguintes: “Que sabe você 

sobre o petróleo?” “Quem pode fazer a Revolução no Brasil” e “Que é Revolução 

brasileira” (VERAS, 1964, p. 58). Teria afirmado ainda “[...] que d. MAILDE PINTO 

exigia119 que as professoras e diretores lessem os livros constantes na biblioteca”. 

Depoimentos como esse eram citados no relatório como prova de uma possível 

subversão, pois notamos uma atenção considerável voltada ao material impresso e 

às bibliotecas. Talvez por isso mesmo, as professoras leigas não tenham guardado 

materiais ligados à Campanha. 

Em duas entrevistas distintas120 Dona Neide enfatizou o receio que sentiu 

em 1964 por ser professora da Campanha, a inexistência de qualquer material da 

época e a atenção que os militares deram à biblioteca. Na narrativa coletada por nós 

ela afirmou: “Na hora que eles chegaram (os militares), mandaram todo mundo 

embora. Então, quem deixou alguma coisa lá, que tinha alguma coisa guardada, eu 

                                                           
118 Em entrevista concedida ao NUHMEJA. Em 1964, Maria Salete Brito era vice-diretora do 
acampamento das Quintas. Foi indicada por sua amiga pessoal e ex-supervisora, Cleyde Brasil, que 
naquele ano assumiu a liderança do acampamento como diretora.  
119 Tal afirmação não foi confirmada em nenhuma outra fonte. 
120 Uma coletada por nós e outra por Maria Elizete Guimarães, há quase 18 anos. 
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acredito que eles tenham olhado, mas o objetivo maior era o acervo da biblioteca” 

(RÓSA, 2017). 

Mais adiante, ela nos relata não ter ficado com qualquer material referente à 

Campanha: 

 
 
Eu não guardei nada. Jamais, nem pensar em guardar, porque era um 
medo muito grande. Diziam: “vai entrar nas casas”, aí tinha pessoas que 
gostavam de falar demais e diziam: “e vai ser na calada da noite”. Então, eu 
simplesmente peguei esse material todinho, quando as escolas voltaram a 
funcionar e devolvi na escola e de lá foi entregue à secretaria de Educação. 
Tudo que eu tinha. Não ficou absolutamente nada (RÓSA, 2017). 

 
 

Mesmo não tendo havido prisões de professoras leigas, os que trabalharam 

na Campanha temiam a presença dos militares e buscavam destruir possíveis 

provas de subversão, mesmo que elas, efetivamente, não existissem. O sentimento 

de medo e de precaução diante da ameaça de uma prisão política passou a 

acompanhar o cotidiano daqueles que de algum modo mantiveram contato com a 

Campanha. A mesma preocupação expressa por Dona Neide pode ser percebida na 

fala de Margarida de Jesus Cortez121, uma das organizadoras da Campanha, 

quando ela afirma que: “Infelizmente, eu não guardei material da Campanha... havia 

um desejo de destruir tudo, por medo... e isso foi muito ruim, sabe? Foi muito ruim 

porque havia muito material da Campanha... havia um medo muito grande” 

(CORTEZ, apud CARVALHO, 2000, p. 209). 

Além das prisões que se ampliavam a cada dia, havia os pedidos para 

prestar depoimentos e a repercussão dada pela mídia local. No mês de setembro, 

por exemplo, parte do Relatório Veras foi publicado na imprensa local e gerou 

material de primeira capa no periódico O Poti122, que trazia a seguinte manchete: 

“Inquérito da subversão comprovou no Rio Grande do Norte: Sublevação das 

massas para implantação de uma República Socialista, no país”. Nessa edição 

foram publicadas, também na capa, fotografias dos que eram considerados 

foragidos, como podemos ver na imagem a seguir.123 

 

                                                           
121 Em entrevista concedida à Maria Elizete Guimarães Carvalho, em 08 de agosto de 1999. 
122 O POTI, Natal, 20 de setembro de 1964. 
123 Material gentilmente cedido por Walter Bezerra de Medeiros, durante nossa pesquisa de mestrado, 
no ano de 2011. 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do periódico acima, outros jornais locais, como o Diário de Natal, 

também exibiam notícias e fragmentos do relatório promovido pelo governo do 

estado. O Relatório Veras trouxe uma sessão específica para tratar da Prefeitura de 

Natal e nela destacou sua principal atividade, a Campanha “De pé no chão também 

se aprende a ler”. O delegado Carlos Veras qualificou a Campanha enquanto “A 

subversão educacional” (VERAS, 1964, p. 52) e indiciou todos os seus líderes, 

citando de forma direta: Djalma maranhão, Moacyr de Góes, Margarida de Jesus 

Figura 27 – Jornal “O Poti” 

 

Figura 28 – Jornal “O Poti” 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Cortez, Maria Diva da Salete Lucena, Omar Fernandes Pimenta, Mailde Ferreira de 

Almeida e Luiz Gonzaga dos Santos. Todos prestaram depoimentos, foram presos e 

depois libertados por força de habeas corpus.  

Os indiciados no Relatório Veras, citados por ter alguma ligação com a 

Prefeitura ou com a Campanha, somavam quase 20% do total de nomes ali 

investigados, muitos dos quais também responderam a outros inquéritos policiais, 

sendo presos, demitidos de seus empregos e, muitas vezes, obrigados a viver fora 

de Natal e até mesmo fora do país, a exemplo do próprio Djalma Maranhão e 

Moacyr de Góes124. 

Sobre sua prisão e diálogo com o delegado Veras, Moacyr de Góes (2004, 

p. 30) nos relata: 

 
 
Na teia de aranha, agora, eu era o inseto. Poderia me debater mas o 
destino era inexorável. Por isso a aranha não tinha pressa. Nos fios 
gosmentos da teia não havia ponto de apoio para alavancar nada. O 
afogado também vive essa sensação. Por isso o povo diz que mar não tem 
cabeço. Falta chão nos pés. Sem gravidade é a imponderável leveza. Na 
Kombi, esquentada pelo sol nordestino, eu flutuava.  

 
  

O medo e a incerteza da prisão marcam a narrativa das memórias de 

Moacyr de Góes, que em diversas ocasiões explica quais as estratégias para manter 

a sobriedade diante daquele cenário. Na continuidade do trecho acima, ele afirma: 

 
 
Já me acostumando com a nova situação procurava descobrir os pontos de 
vantagem. Sempre fui assim. Busco as duas faces da moeda. E logo 
descobri. Sem pensar no que vinha pela frente, eu olhava para trás. Com a 
prisão, terminavam quase dois meses de uma tresloucada luta para 
conservar a liberdade, mesmo quando todos os aliados já haviam caído. As 
tensões e o medo terminavam ali. Mesmo que, no futuro próximo, outras 
tensões e medos nascessem. Mas isso seria no futuro. No momento, na 
Kombi que já escaldava, uma etapa se consumava. Não poderia ser 
diferente. Relaxei. Respirei fundo. Me reencontrei e decidi participar do jogo 
da aranha. Mas, com lucidez. Veras deve ter percebido a nuance de que 
alguma coisa mudara em mim. O policial profissional avalia, 
qualitativamente, o adversário. Agora, o silêncio contava a meu favor  
(Idem). 

 
 

                                                           
124 Após o habeas corpus que o libertou, Djalma Maranhão se exilou no Uruguai, local onde morreu 
anos depois. Em seu livro, publicado posteriormente por Góes, ele afirma: “Depois de oito longos 
meses de cárcere, nos presídios de Natal, Fernando de Noronha e Recife, fui libertado por ‘habeas-
corpus’ [...] Resolvi, no entanto, procurar asilo político na Embaixada do Uruguai”. Já Moacyr de Góes 
e sua esposa e filhos, deixaram a cidade do Natal também logo após seu habeas corpus. 
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Em outro livro, também de sua autoria, Moacyr de Góes (2010, p. 187) relata 

a perda de seus empregos e a saída de Natal. Segundo ele, no dia posterior ao 

habeas corpus, emitido em 25 de novembro de 1964, ele deixou a cidade. 

Oficialmente, ele só foi demitido do emprego que possuía na Escola Industrial no 

ano seguinte, por força da Portaria nº 48, que não conseguimos localizar.Porém, na 

data de demissão registrada oficialmente, o professor já não vivia em Natal há 

alguns meses. Abaixo, segue fotografia de sua ficha de trabalho com a referida data 

e o número da portaria que o teria exonerado, sem ficar claro o motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do IFRN. 

 

Fonte: Acervo do IFRN. 

Fonte: Acervo do IFRN. 

 

 

Figura 31 – Verso da ficha de cadastro do 

professor Moacyr de Góes na EINFonte: 

Acervo do IFRN. 

 

Figura 25 – Ficha de cadastro do professor 
Moacyr de Góes na EIN 

 

 

Figura 25 – Verso da ficha de cadastro do 
professor Moacyr de Góes na EIN 2 

 

Figura 29 – Verso da ficha de cadastro do 
professor Moacyr de Góes na EIN 

 

 

Figura 30 – Verso da ficha de cadastro do 
professor Moacyr de Góes na EIN 
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Em entrevista ao NUHMEJA, a professora Margarida de Jesus Cortez125 

ressalta sua surpresa ao ser presa e um pouco do que viveu na prisão: 

 
 
Eu não acreditava que eu ia ser atingida. [...] Fui convidada a prestar 
depoimento no 16 RI [...] lá fiquei presa 23 dias. [...] Quando cheguei lá, já 
estava a Mailde, a Diva e a Laly, que era namorado do Geniberto. [...] Foi 
terrível para mim... foi uma coisa que eu levei muito tempo para me situar. 

 
 

Já Mailde Pinto Galvão (2004, p. 153), elucida o quão perturbada ficou com 

a prisão e como ela e Margarida reagiram ao episódio: 

 
 
Não sei por quanto tempo me perdi, mas lembro a imansidão da dor quando 
a imagem de minha filha se impôs. Então, chorei. Laly tentava confortar-me, 
surpresa com a minha aparente fraqueza. Já escurecendo, por uma janela 
vizinha à porta de metal, o jantar foi entregue, sem palavras. Não consegui 
comer, mas não esqueci a brancura do arroz que acompanhava o bife. 
Margarida despertou de seu espanto e desabafou a revolta. Sentia-se 
violentada, mas não chorava; explodia de sofrimento e raiva. Arredia à 
política, não podia entender a sua condição de prisioneira, o que se 
chocava profundamente com a sua vida religiosa de protestante convicta. 
Eu, porém, continuava chorando, tomei um tranquilizante [sic] que levava na 
bolsa e chorei até adormecer. 

 
 

Maria Diva Lucena126, por sua vez, enfatizou, assim como vimos em outros 

relatos, a atenção dedicada aos livros127, aos materiais da Campanha e a tentativa 

de silenciar a memória daquele movimento educacional, inclusive de forma 

simbólica, fazendo fogueiras, ateando fogo aos materiais em público, também como 

forma de intimidação dos que assistiam à cena. Abaixo, temos um trecho de seu 

relato e uma imagem com os livros apreendidos nas bibliotecas e expostos na 

Galeria de Arte. 

 
 
O Exército pegou a lista de alunos, de alfabetização de adultos. Os 
soldados foram de casa em casa, recolheram a cartilha, como recolheram 

                                                           
125 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em setembro de 2011, e disponibilizada no site 
<http://nuhmeja.ce.ufrn.br/site/campanha_entrevistas_videos.html>. Acesso em: fev. 2018. 
126 Em entrevista concedida ao NUHMEJA, em setembro de 2011, e disponibilizada no site 
<http://nuhmeja.ce.ufrn.br/site/campanha_entrevistas_videos.html>. Acesso em: mar. 2018. 
127 Em seu livro, Mailde Galvão destaca que foi feita uma exposição dos livros subversivos na Galeria 
de Arte da Prefeitura na Praça André de Albuquerque, sendo que boa parte dos livros expostos 
tinham sido doados pela biblioteca do Exército durante a Campanha para arrecadação de livros feita 
pela Prefeitura. Segundo ela, a compreensão que os militares apresentavam era a de que com 
aqueles títulos a Prefeitura formava quadros para a luta armada. Sendo que tais títulos raramente 
eram emprestados nas bibliotecas populares. 
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documentos, toda documentação do Centro de Formação de Professores, 
tudo que foi possível, livros das bibliotecas, dos acampamentos e fizeram 
uma grande fogueira em frente ao Centro de Formação de Professores. 
Então, todas essas cartilhas, esses livros, esses documentos foram 
queimados. Eu morava perto do Centro de Formação, ali no Baldo, e eu fui 
ver a fogueira. Chorei muito. Foi um momento assim... eu não esqueço 
nunca aquela cena. Tentei pegar uma cartilha, mas alguém me segurou, 
porque era perigoso. O Exército estava lá presente. Então, esse incêndio, 
que eles achavam que seria um golpe de misericórdia para destruir todo 
aquele sonho, todo aquele projeto, todo aquele ideal do Djalma, do Moacyr, 
de todos nós, de todos os professores e de todos os alunos, de toda 
comunidade, de toda cidade de Natal que participou desse processo. Foi o 
fogo. O fogo que na sua dualidade tanto dá a vida, como ele destrói, 
depende. Essa dualidade é tão forte que os dois resultados são altamente 
comprometedores. O fogo que dá a luz, o sol que ilumina, que aquece e o 
fogo que queima e destrói e que derruba tantas coisas positivas. Mas você 
queima o papel, mas você não queima a consciência das pessoas. Então, 
essa é a imagem que eu tenho do final da campanha. 

 
 

Figura 33 – exposição de livros considerados subversivos 

 

Figura 34 – exposição de livros considerados subversivos 

Fonte: Galvão (2004). 

 

Figura 32 – exposição de livros considerados subversivosFonte: Galvão (2004). 
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A imagem acima pode evocar inúmeras representações do que significou o 

fim da Campanha. Nela, vemos um menino (possivelmente aluno da Campanha, ou 

ao menos morador das Rocas) olhando para o que foi a concretização de um sonho 

ruir sob cinzas. Esta imagem, pode nos remeter ao fim do sonho, à tentativa de 

apagamento de uma memória, à busca pelo silenciamento, à negação da educação 

aos pobres e excluídos sociais, à criminalização de uma proposta autenticamente 

popular. Afinal, não é qualquer um que mira as ruínas da Campanha, do contrário, é 

um menino sem camisa e com os pés descalços, com os pés, literalmente, no chão. 

A referência ao fogo não se limita ao relato de Maria Diva e ao episódio do 

CFP. Ela também esteve presente na história do acampamento escolar das Rocas, 

uma vez que, alguns meses após o golpe, ele também foi incendiado (conforme 

representado na fotografia acima). O espaço que era o símbolo da Campanha foi 

completamente destruído, sobre isto, piadas foram feitas e os autores do crime 

nunca identificados. Ainda de acordo com Maria Diva da Salete Lucena (Idem), “Os 

Fonte: <http://www.dhnet.org.br/educar/penochao/imagens.htm>. 
Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

Figura 37 – Restos do acampamento escolar das Rocas após incêndioFonte: 
<http://www.dhnet.org.br/educar/penochao/imagens.htm>. 

Acesso em: 20 jul. 2018. 

Figura 36 – Restos do acampamento escolar das Rocas após incêndio 

 

Figura 37 – Restos do acampamento escolar das Rocas após incêndio 
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acampamentos também foram queimados intencionalmente. Não foi nenhum 

incêndio que aconteceu. Eles tocaram fogo mesmo. A ideia era destruir totalmente a 

Campanha, certamente”. A imagem abaixo nos auxilia a compreender o que 

representava queimar o acampamento que foi plano-piloto da Campanha. Não 

sabemos de quem é a autoria da imagem, mas nela temos, por coincidência ou não, 

um menino com os pés no chão, que observa inerte o que sobrou do acampamento 

que meses antes, representava a possibilidade de acesso à educação formal, aos 

que não tinham o que calçar, vestir ou comer. 

Quando Dona Nair começou a nos falar sobre o fim do acampamento nas 

Rocas e o incêndio que lá ocorreu, ela não pareceu se sentir confortável, mas 

afirmou que:  

 
 
O acampamento funcionou, mas depois da prisão de Djalma... fizeram uma 
brincadeira com a gente no São João, soltaram fogos e as palhas 
queimaram... essas daqui, as das Rocas, os outros eu não sei. Aí diziam 
que foi a maior fogueira do São João, foi o acampamento das Rocas, 
porque queimou tudo. Depois de poucos meses, mandaram construir o 
Henrique Castriciano, a escola que deram o nome de Henrique Castriciano, 
no mesmo lugar. Eu não sei lhe dizer porque cada pessoa tem sua maneira 
de pensar, mas acho que aquilo ali foi brincadeira de mau gosto. Palha 
seca... num instante não é? E por ali tinha um posto de óleo... (OLIVEIRA, 
2017).128 

 
 

O mesmo desconforto expresso por Dona Nair se fez presente na fala de 

outros entrevistados. Em comum, talvez, os resquícios de uma época em que era 

mais seguro silenciar. De algum modo, eles sabiam que havia uma ligação com o 

regime que se implantava, mas justamente por isso, ainda é difícil se posicionar 

diante daqueles acontecimentos. São lembranças traumáticas que impuseram a 

essas memórias o peso de serem subterrâneas, silenciadas por décadas e ainda 

hoje difíceis de serem rememoradas. 

Questionado sobre o fim do acampamento das Quintas, enquanto vinculado 

à Campanha (pois este continuou em atividade no pós-golpe, embora sem 

referência à Campanha “De pé no chão”), Sr. Dedé nos esclareceu que: 

 
 
Sobre a escola ninguém tinha medo, ninguém falava. Agora, as pessoas 
quando se falava nesse assunto de socialismo, de comunismo, aí o povo 
tinha o maior medo. Medo de falar, de conversar sobre isso aí, porque era 

                                                           
128 Em entrevista concedida à autora. 
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proibido. Ninguém podia falar sobre isso aí não. Quando o prefeito foi preso, 
o medo aumentou. Ninguém podia falar a favor não. Se falasse a favor, 
podia ser considerado subversivo, não é? Os acampamentos acabaram 
porque veio a revolução e tudo parou. Foi fechado tudo. Lá pertencia a esse 
regime... aí, eles cortaram tudo, pararam tudo (SILVEIRA, 2017). 

 
 

Já Dona Luzimar, respondeu não ter bem certeza do que motivou o fim do 

acampamento: “Não sei por que acabou. Às vezes, eu fico pensando que começou a 

entrar diretora irresponsável, vigia...”. Mais adiante, narrando a prisão de Djalma 

Maranhão, ela o aproxima de Aluízio Alves e apresenta a ideia da prisão de ambos 

ao mesmo tempo: “Quando Djalma foi preso, eu me lembro que parece que foi 

quando Aluízio também foi, os dois”. Aluízio Alves viria a ser cassado anos depois (e 

sob outras circunstâncias), mas em 1964 ele era um dos responsáveis pela 

desarticulação e prisão dos envolvidos com a Campanha, já que foi o governo do 

Estado que promoveu o inquérito que gerou o Relatório Veras. Mas compreendemos 

a ligação direta que dona Luzimar faz entre os dois líderes. Para ela, aqueles 

homens representavam o que havia de melhor na política local e ambos foram 

alcançados, em momentos distintos, pelo Regime Militar. Sendo assim, faz todo 

sentido pensá-los sendo punidos juntos, do mesmo modo como foram eleitos. 

Assim, notamos a construção da memória enquanto ficção, com seu lado fantasioso 

e mítico, que preenche lacunas e ajuda o sujeito a suportar as duras realidades 

vividas. 

Segundo Leite (2008, p.106), a Campanha “De pé no chão” foi: 

 
 
[...] o setor da Prefeitura que mereceu maiores esforços dos agentes da 
ordem. Inclusive, as ações realizadas a partir desta secretaria foram 
abordadas com maior ênfase para a configuração da Prefeitura como um 
espaço de subversão no Rio Grande do Norte. 

 
 

O autor destaca ainda um fragmento do relatório que demonstra como os 

militares pensavam as atividades da Campanha: “[...] foi na área da educação da 

Prefeitura que os comunistas atuaram de modo eficaz, desenvolvendo suas 

atividades “subversivas” (VERAS apud LEITE, 2008, p. 107). 

As arbitrariedades por vezes podiam soar cômicas, mas demonstravam a 

busca desenfreada por encontrar indícios de subversão. Um exemplo disso, foi o 

trecho do depoimento de Olavo João Galvão (que era ex-chefe de gabinete do 



193 
 

Prefeito), presente no Relatório Veras e citado por Leite (Ibidem, p. 117), que aponta 

para a apreensão de um mimeógrafo: 

 
 
[...] o Manifesto deve ter sido redigido pelo Prefeito Djalma Maranhão  ou 
então pelo Dr. Moacir [sic] de Góes e foi impresso, possivelmente, no 
Centro de Formação de Professores, cujo Mimeógrafo foi no dia três ou 
quatro de abril apreendido por um oficial do R.O. em companhia do 
declarante (VERAS apud LEITE, 2008, p. 117). 

 
 

A tentativa era provar a subversão na prefeitura através das atividades da 

Campanha e, para tanto, segundo Leite (Ibidem, p. 118), o Relatório Veras 

apresentava as seguintes palavras para adjetivar a iniciativa da prefeitura: 

“atividades subversivas”, “comunistas”, “atentórias à ordem, à segurança, à 

democracia, aos princípios ocidentais e cristãos”, “perigosas”, “extremistas”, 

“esquerdistas”. O autor afirma ainda que: “[...] designações que serviram de base 

para produzir outra imagem da Prefeitura: um espaço que abrigava subversão no 

Rio Grande do Norte” (Idem). 

O balanço que fazemos diante de tudo isso é de que, independentemente da 

situação social, da idade, do envolvimento, ou do nível educacional que se tinha, 

todos os que estiveram ligados à Campanha sentiram o peso da implantação do 

Regime Militar sobre aquela iniciativa. As falas nos apresentam em palavras, 

silêncios, ou construções imaginárias, o medo que passou a pairar na cidade de 

Natal e o quanto se trabalhou para vincular a Campanha à imagem de uma prática 

subversiva, comunista e perigosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Aprende-se muito trabalhando-se com as camadas 

mais sofridas e sacrificadas da população! 
 

Djalma Maranhão 
 
 

Voltar aos anos 1960 e à Campanha “De pé no chão também se aprende a 

ler”, a partir das memórias e dos documentos escritos e iconográficos é, para nós, 

recuperar inúmeros fragmentos do passado, aproximá-los, analisá-los e assegurar-

lhes uma inteligibilidade que nos permite escrever estas páginas de nossa História 

da Educação. É, portanto, um exercício que envolve múltiplas temporalidades. É 

uma escrita feita em nosso presente, observando vestígios de um passado, mas 

com vistas a legar algo às nossas futuras gerações. 

Escrever sobre “De pé no chão também se aprende a ler” entre 2017 e 2018 

é também um ato político, um movimento de resistência que demonstra, cuidando 

para não esbarrar em anacronismos, ser possível efetivar ações educacionais 

populares e que almejam a horizontalidade e a democracia. Em meio à profunda 

crise política que vivemos, olhamos para nosso passado recente e vemos o quão 

ameaçadora pode parecer a luta por uma educação voltada às periferias. Em 1960, 

o país vivia sob a sombra de um mundo dividido e qualquer posicionamento de 

esquerda poderia ser tomado como perigoso. Na atualidade, não mais temos a 

polarização mundial, mas o fantasma da “ameaça comunista” é reavivado por 

grupos conservadores, que ameaçam pôr em xeque anos de luta democrática. 

Nesse sentido, falar dos eventos que marcaram a História da Educação às 

vésperas do golpe de 1964, é hoje um exercício historiográfico e educativo dentre os 

mais importantes, necessários e urgentes. Não para aprender com os erros do 

passado, mas para ter clareza do processo no qual estamos inseridos e perceber o 

quanto práticas de outras épocas podem nos ser legadas. 

Ao escrevermos a História da Campanha “De pé no chão” e suas relações 

dialógicas com a comunidade, não o fizemos vendo-a em isolado, como um 

experimento fruto da ação de grandes homens. Do contrário, buscamos demonstrar 

o quanto ela estava coerente com o mundo em que surgiu, com as demandas 

sociais nele existentes e sob a influência de ideiis próprias do nacional-
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desenvolvimentismo, dos movimentos de base e da educação popular que crescia 

em diferentes lugares do país. 

No entanto, apenas com a revisão bibliográfica e com as fontes escritas não 

seríamos capazes de apresentar este resultado final. Por isso, nos redescobrimos 

na pesquisa pautada pela oralidade e a partir das narrativas encontramos uma 

História mais próxima do cotidiano, do indivíduo, da contra-generalização e que nem 

por isso deixou de trazer as marcas da coletividade. Foi o diálogo entre o particular e 

o geral, o individual e o coletivo, que nos possibilitou uma análise mais apurada 

sobre os fatos e sobre as memórias do acontecido.  

“De pé no chão” não esteve à frente de seu tempo, mas foi fruto dele, e isso 

é perceptível nos capítulos quando abordamos o cenário local, nacional e 

internacional e apontamos para como a Campanha surgiu em meio a tudo isso. Não 

construímos, nem foi nossa intenção fazê-lo, uma História total, completa, acerca da 

Campanha, ou dos anos 1960, mas organizamos a versão que nos foi possível a 

partir das fontes que tivemos e dos cruzamentos cabíveis com as narrativas que nos 

foram concedidas. 

Percorremos a cultura escolar, o cotidiano dos acampamentos e das 

escolinhas. Vimos o quanto outros movimentos educacionais, a exemplo do MCP do 

Recife, mantiveram influência direta sobre a Campanha e o quanto de singular 

também havia nela. A partir das narrativas de quem viveu no chão dos 

acampamentos escolares, percebemos a importância que tinha para aquelas 

pessoas o acesso a um caderno, um lápis, uma borracha. Era um povo 

completamente à margem. A análise de suas falas nos permitiu notar que, para os 

alunos das periferias de Natal, o alimento servido na escola era tão importante 

quanto o que era ensinado e a recreação era o momento máximo da ida à escola. 

Os relatos orais reafirmaram o quanto era necessário ter o apoio popular 

para que a Campanha tivesse êxito e sinalizaram para a importância das 

professoras leigas nesse processo. Sua formação, seu pertencimento ao bairro e o 

status social que ser professora representava, foram fundamentais para combater a 

evasão escolar e manter uma relação estreita e horizontal com a comunidade. 

Ao mesmo tempo, ouvir as pessoas que viviam nos bairros das Rocas e das 

Quintas, nos possibilitou perceber a não homogeneidade do povo, os processos de 

resistência ao novo, o medo do comunismo e a desconfiança diante da Campanha, 

algo dificilmente perceptível apenas considerando os registros escritos. Em paralelo, 
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esse exercício junto à oralidade também viabilizou a construção de uma escuta mais 

atenta a perceber o que é dito, mas também o que é calado. Nosso olhar parece 

agora mais preparado para buscar as entrelinhas do que nos é narrado. 

Após percorrermos a primeira metade dos anos 1960 através da campanha 

eleitoral, da criação de “De pé no chão”, da sua expansão, das atividades culturais 

ali desenvolvidas e das relações estabelecidas com as comunidades, pudemos 

evidenciar que seu sucesso esteve diretamente relacionado ao apoio e participação 

popular, mesmo que não sendo esta total. Possibilitou também que percebêssemos 

que o fazer pedagógico pautado na horizontalidade, na democracia, na autonomia e 

no diálogo, é algo a ser aprendido. Pensar, agir, educar dialogicamente, é fruto de 

uma disposição para fazê-lo e de um aprendizado cotidiano. Não é algo imediato, 

simples, natural. Construir uma escola democrática e reconhecida pelas relações 

dialógicas que estabelece com o outro, é algo a ser feito no decorrer de anos de 

prática, reflexão e formação docente. 

A Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” dedicou esforços 

para estabelecer com a comunidade relações dialógicas, que visavam o respeito, a 

valorização e a promoção dos saberes próprios da cultura popular. “De pé no chão” 

tentou fazer a ponte entre erudição e cultura popular, entre erradicação do 

analfabetismo e acesso à leitura, entre as manifestações artísticas populares e as 

informações transmitidas pela mídia. Nem sempre isso foi plenamente alcançado, 

mas a disposição em consegui-lo já sinaliza para seu caráter dialógico. 

Em meio a esse cenário de contradições e polarizações que caracterizou os 

anos 1960, o Golpe Militar e o estabelecimento da ditadura não ocorreram de forma 

isolada, nem representaram o inesperado. Os acontecimentos iniciados em abril de 

1964 se reportam à década anterior e estiveram em sintonia com os anseios de 

parte da população brasileira, que temia o avanço das massas e do comunismo, que 

assistia boquiaberta à Revolução em Cuba. Portanto, o golpe também foi resultado 

do contexto de acirramento político, polarização e radicalismo que deram a tônica 

daquele período. 

Logo em seguida à instalação do novo regime, a Campanha foi encerrada, 

mas suas ideias, sua aproximação com a comunidade, suas ações, permaneceram 

nas memórias dos que a viveram. Sobrevivendo entre o lembrar e o esquecer, que 

são os dois lados da memória, “De pé no chão” resistiu ao tempo e ao silenciamento 
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forçado, tendo ressurgido para nós, permeada de releituras feitas a partir do 

presente e por isso mesmo muito mais complexa de serem entendidas. 

Longe de esgotar as pesquisas sobre a Campanha, tendo em vista a  

existência de vários anônimos que dela participaram, acompanharam, ou ouviram 

falar e ainda as muitas possibilidades de análises que cabem ser feitas sobre aquele 

movimento de educação popular, esperamos ter aberto um novo olhar sobre o 

acontecido. 

Com esta pesquisa, cremos ter colaborado para a escrita não somente de 

uma História da educação, ou das memórias, mas também dos que não são 

costumeiramente ouvidos ou considerados. Ansiamos ter demonstrado aqui que 

todos nós, mulheres e homens, crianças e adultos, jovens e idosos, fazemos a 

História, somos sujeitos capazes de nela interferir, mas o fazemos sempre diante 

das condições em que estamos inseridos no nosso tempo. 

Este trabalho soma-se a outros, que vêm sendo elaborados no decorrer das 

últimas quatro décadas, para reafirmar a necessidade de uma educação voltada ao 

povo, à democracia, ao respeito às diferenças e ao diálogo. Ele se apresenta à 

comunidade acadêmica compondo mais uma página da História da educação e da 

História Oral e retorna às comunidades que o protagonizaram através de texto e de 

audiovisual. 

Em seus escritos Alessandro Portelli sempre enfatiza o necessário retorno 

de nossas pesquisas à sociedade e aos grupos que, gentilmente, nos acolheram. A 

fim de seguir seu conselho, produzimos um curta-metragem, um pequeno 

documentário de 17 minutos, que busca atender essa demanda e “amplificar” as 

vozes que costumam ser mudas na maior parte da História.  

Com isso, não encerramos a pesquisa, mas apenas uma etapa dela. 

Compreendemos a necessidade de aprender muito mais com as comunidades que 

não nos deixam registros escritos e esperamos produzir muitos outros trabalhos 

capazes de aproximar a escrita histórica de um número cada vez maior de pessoas, 

e a produção audiovisual tem nos parecido uma possibilidade promissora. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Organizamos este volume a fim de disponibilizar aos leitores e futuros 

pesquisadores o acesso aos textos construídos a partir das entrevistas de História 

Oral, coletadas por nós durante o ano de 2017, e que nos serviram de fonte para 

elaboração desta tese. 

Os textos são fruto do processo de transcrição, textualização, e em alguns 

casos transcriação, a que as entrevistas foram submetidas, conforme já discutido no 

primeiro volume do trabalho. Tal material, não substitui a fonte audiovisual, visto ser 

outra linguagem construída a partir de nossa interlocução com as entrevistas, além 

de possuir as limitações do registro escrito, que não consegue capturar a plenitude 

dos gestos, expressões, pausas, dentre outras marcas próprias da oralidade. 

Apesar das limitações, os textos a seguir possibilitam uma maior 

aproximação entre leitores e entrevistados e permite tornar-se fonte para futuras 

escritas. A partir deles, outros poderão tecer novas indagações e hipóteses acerca 

da temática, mais do que seria possível tendo acesso apenas a fragmentos por nós 

selecionados e abordados do primeiro volume. Por esses motivos, optamos em 

trazê-las na íntegra.  

As entrevistas coletadas por outros autores, mesmo tendo sido citadas e 

analisadas por nós, não foram aqui dispostas, uma vez que já estão publicadas e 

divulgadas em outros espaços, além de não serem de nossa autoria. Desse modo, 

mesmo tendo trabalhado com 21 entrevistas, (algumas apenas transcritas e outras 

em audiovisual), disponibilizamos aqui os registros de um conjunto das 6 que 

coletamos e transcrevemos. 

Cada entrevista é precedida por um quadro com informações gerais sobre 

os narradores. Os detalhes de como ocorreram suas coletas e registros foram 

descritos no primeiro capítulo da tese e em outras partes do primeiro volume. 

Em anexo, há uma mídia que apresenta fragmentos desses relatos 

transformados em um documentário de curta-metragem com fins didáticos. 
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Entrevista 01 - José Eduardo da Silveira – “Sr. Dedé” 

 

Nome completo: José Eduardo da Silveira – “Sr. Dedé” 

Data de nascimento: 13/10/1949 

Onde nasceu: Lagoa de Pedras 

Profissão atual: Aposentado – cortador de granito 

Profissão na época da Campanha: Estudante 

Bairro que reside hoje em dia: Quintas 

Bairro que residia à época da 
Campanha: 

Quintas 

Quanto tempo estudou no 
acampamento: 

1 ano 

Ligação com o acampamento: Estudante 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

Data da entrevista: 14 de julho de 2017 

 

Tom vital: Nessas escolas [...], do jeito que fosse estudava! 

 

Eu me lembro que eu tinha uns doze anos quando cheguei do interior. Na 

época o governo já era Aluízio Alves. Era 1962. Ele ganhou em 1960, assumiu em 

61. E a gente chegou aqui de 61 para 62. Eu já tinha estudado em escolas 

particulares, só para estudar a cartilha. Eu ainda era um pouco atrasado, então, 

minha mãe me botou para estudar em escolinhas assim, tipo aquelas escolas de 

reforço. Depois, apareceu essas escolas desse prefeito, o prefeito Djalma 

Maranhão. Então, ela fez minha matrícula lá e eu comecei a estudar. 

Eu também estudei em outras escolas, estudei até no SENAC, no Ginásio 

Municipal que era lá no Baldo, no João Tibúrcio. Estudei em muitas escolas, mas, eu 

tinha dificuldade para aprender, não sei bem porquê. 

Quando fui para o acampamento, não sabia escrever, eu estava ainda 

aprendendo. Não sabia nem ler ainda. Não conhecia as palavras direito. Porque eu 

cheguei do interior e era muito atrasado lá. Lá era muito difícil. A gente estudava lá 

numa escolazinha muito fraca, lá eu não aprendi nada. Passei pouco tempo e a 

gente se mudou pra cá. Eu comecei a desenvolver nessa escola mesmo (no 

acampamento), nesse tempo.  

Fui estudar lá no acampamento porque era mais perto e tinha mais 

facilidades. Era um negócio mais rápido, bem fácil. E antigamente as escolas eram 

assim: tinham que se matricular, tinha que ir de farda, de calçado, bem arrumadinho 

e nessas escolas não precisava, do jeito que fosse, estudava. 
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O pessoal achava que a escola era boa. Só os filhos dos ricos, ou então 

desse povo de classe média, que não queriam estudar lá. Claro! Porque podiam 

pagar uma escola melhor, particular, ou então, do governo mesmo, mas sendo 

essas escolas mais bacanas. Mas a maioria do povo, que era tudo da classe pobre, 

queria e gostava daquela escola. 

Lá era tudo bacana, tudo fácil. A gente se entrosava logo. Os professores 

eram bem bacanas, ensinavam bem. É certo que a gente não podia dizer direito 

porque ainda era o estudo no início, o primeiro grau. Então, não sei dizer se as 

professoras eram bem capacitadas para a matéria, ou para o grau. Mas para o 

(acampamento) que eu fui, elas eram bem atenciosas, bem contentes. 

O material que a gente usava era de lá, dado pelo prefeito. Não sei se era o 

governo que dava, eu sei que a gente recebia. 

Nesse modelo de colégio tinham as palhoças. Galpões bem compridos, 

divididos em classes, não tinham paredes, era tudo aberto nas laterais. Só era 

fechado de uma classe para outra, separado pelo quadro negro. Além disso, tinha 

um terreno, tinha espaço e tinha uma palhoça redonda, que as crianças brincavam 

ali também. Isso no horário do recreio. Era menino para todo lado. Eram as crianças 

todas correndo e brincando e quando tocava o sino, a gente voltava para começar a 

estudar novamente. E as professoras brincavam também com os alunos. 

Nesse tempo, pelo menos no tempo que eu estudei não tinha apresentação 

de nada, de cultura nenhuma. Era só ali mesmo, só o básico. Só o início mesmo. 

Tinham poucas opções. A opção que tinha era só ficar correndo, mas não 

tinha opção nenhuma de lazer. Havia um espaço lá que os meninos brincavam de 

futebol, mas era tudo rápido, passou o recreio, a gente voltava logo. Não tinha nada 

de lazer, não como hoje que tem muita coisa. 

Lá ninguém levava lanche de casa. A gente ia já na certeza de tomar um 

copo de leite que eles davam na hora do recreio, que era um leite que vinha dos 

Estados Unidos, um tal de leite físico. Eu acho que todas as crianças, eu 

principalmente, não levava nada. Eu recebia um copo de leite, levava só o copo. Aí, 

eles botavam o leite bem quente e a gente tomava e depois ia brincar e assim era... 

O prefeito sempre ia à escola. De manhã, quase todo dia, ele passava. Era 

uma escola nova. Ele queria conhecer, queria saber se estava sendo bem aceita. Aí, 

ele sempre passava, com um carro bem bacana, que no tempo o modelo era Sinka, 

um carro de passeio. 
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Ele chegava e olhava bem rápido e não demorava. Eu acho que ele passava 

nas escolas todas. Não demorava nada. Acho que ele chegava na secretaria, olhava 

como estavam as coisas e ia embora. 

O acampamento foi importante para a época, para aqueles dias. Porque 

muitos pais não podiam pagar colégios bons, ou não conseguiam matrículas. Aí, 

aquilo ali facilitou muito, sabe. Para o início, para começar foi bom porque 

antigamente era tudo difícil. Era bom, mas era difícil. Eu acho que aquilo foi bom, foi 

importante, mas era um modelo proibido. Era um negócio proibido e muitos não 

achavam que era certo aquilo ali. Era coisa de um regime socialista, um regime, que 

eles diziam que era contrário, mas ele (o prefeito) implantou aquilo ali para ver se 

dava certo. Eu não sei nem dizer se era por falta de dinheiro, se era questão 

econômica, não sei qual era a ideia, se era de economizar, ou se era de ajudar... 

Sobre a escola ninguém tinha medo, ninguém falava. Agora, as pessoas 

quando se falava nesse assunto de socialismo, de comunismo, aí o povo tinha o 

maior medo. Medo de falar, de conversar sobre isso aí, porque era proibido. 

Ninguém podia falar sobre isso aí não. 

Quando o prefeito foi preso, o medo aumentou. Ninguém podia falar a favor 

não. Se falasse a favor, podia ser considerado subversivo, não é? 

E lá era só para ensinar mesmo, não falava sobre regime nenhum. Sobre 

política nenhuma. Era só ensinar mesmo. 

O ensino era normal. Usavam o quadro para escrever e explicar e passavam 

os deveres para casa e os livros também, para os alunos fazerem a lição. 

Não cantava música de campanha não. Tinham aquelas brincadeiras, 

“musicazinha” de roda, sabe? De ciranda, daqueles tempos. Não tinha aula de 

música. Era só o básico mesmo. 

Os acampamentos acabaram porque veio a revolução e tudo parou. Foi 

fechado tudo. Lá pertencia a esse regime... aí, eles cortaram tudo, pararam tudo. Só 

foram abertas essas escolas já reformadas e começou com outro governo, não me 

lembro bem de quem. Sei que reformaram, fizeram metálicas, com estruturas 

metálicas e eles cobriram com telha brasilite e as laterais preencheram de tijolo, de 

alvenaria. Cimentaram e fizeram também um piso de cimento e pronto, continuou.  

O Ferreira e todas essas escolas municipais ficaram no mesmo lugar das 

outras. Esses terrenos, parece que eram da prefeitura na época. Então, onde tinha 

um terreno desocupado, ele (Djalma Maranhão) fez palhoça. 
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Daquele tempo, pelo menos na minha família, tiveram umas duas irmãs que 

estudaram lá, Selma e Marlene, e João, parece, meu irmão, também estudou. Eu 

não sei se Edilza chegou a estudar lá. Mas ela conheceu também. 

A administração desse Djalma Maranhão, acho que foi de 1962 a 64. Ele foi 

cassado em 64. Aí, foi pouco tempo, acho que foi no máximo uns dois anos essa 

escola. É o que eu me lembro também. Minha irmã, Marlene e Selma, estudaram lá 

à noite porque eram três turnos. Só isso mesmo. 

À noite era para adulto. Não tinha nada de profissionalismo. Era só o estudo 

básico mesmo. Se tivesse continuado... talvez eles tivessem melhorado mais o 

ensino.  Mas naquele tempo era mais o básico, para quem não podia estudar. O 

lema era: De pé no chão também se aprende a ler. Agora o sistema que era o jeito 

de se fazer era assim: se não tivesse sandália, podia ir descalço, mas era só o lema, 

não quer dizer que era obrigado a pessoa ir descalça. Ia de todo jeito. Mas quem 

não pudesse ir, ia como podia. 

 

  



9 
 

Entrevista 02 - Ivoneide da Conceição Rósa 

 

Nome completo: Ivoneide da Conceição Rósa 

Data de nascimento: 03/04/1947 

Onde nasceu: Natal 

Profissão atual: Professora - Aposentada 

Profissão na época da Campanha: Professora 

Bairro que reside hoje em dia: Quintas 

Bairro que residia à época da 
Campanha: 

Quintas 

Quanto tempo trabalhou no 
acampamento: 

Todo o período de funcionamento 

Ligação com o acampamento: Professora 

Escolaridade: Especialização 

Data da entrevista: 14 de julho de 2017 

 

Tom vital: “[...] hoje eu não tenho nome, todo mundo chama: “Professora! 

Professora!” 

 

A primeira coisa que eu lembro ao falar em “De pé no chão” é de alfabetizar 

as crianças, vê-las tendo uma ocupação e não vivendo na rua, porque elas eram 

alfabetizadas em um horário e no outro eles tinham uma atividade profissional. 

Chamava-se escola de profissionalização. Tinha encadernação de livros, barbeiro, 

manicure, tricô, bordado à mão, bordado à máquina, corte e costura. Então, eu vejo 

assim, como uma forma de educação integral. Os meninos tinham o tempo todo 

ocupado e zelavam pelo bem-estar da escola, porque tinha horta lá. O lanche era 

muito bom e nós íamos para cuidar da horta também.  

Eu era aluna e era professora porque eu tinha curiosidade em bordados, em 

trabalhos manuais. Por isso, eu ia um horário como aluna e outro como professora. 

Eu fiquei sabendo da Campanha porque tinha um terreno que era um 

matagal e o começou a ser limpo e aquilo gerou uma curiosidade muito grande. 

Depois, passaram algumas pessoas nas portas de todas as casas, perguntando se 

alguém tinha filho que não estudava, se tinha interesse que essas crianças 

estudassem e, acima de tudo, convidando os adultos para estudarem à noite. 

Porque à noite tinha tanto a escola para alfabetizar os adultos, como também a parte 

profissional.  

Quando começou o acampamento, me chamou atenção uma sombrinha 

feita de palha, imensa, lá era o local para o recreio das crianças. Todas as 
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atividades cívicas e sociais eram realizadas nesta sombrinha. Eu adorava ir na hora 

do intervalo para ver as crianças nessa sombrinha de palha, imensa. Quando 

souberam que eu lia fluentemente bem, que eu declamava, tinha todo processo 

gestual da declamação, aí as pessoas achavam bonito e eu comecei a ir para 

declamar e quando tinha uma sala sem professor, eu entrava e por ali ia ficando. Me 

despertou a atenção também porque ali eu vi que podia trabalhar e aquilo para mim 

foi status, porque era meu sonho ser professora, como hoje realmente eu sou. Sou 

aposentada e me sinto muito feliz, amo a minha profissão. 

Na época, eu ainda estudava, porque eu tinha apenas treze anos 

incompletos. Então, eu estudava, indo à escola pública Theódulo Câmara, aqui nas 

Quintas e trabalhava em “De pé no chão”. Na escola que estudava, eu era muito 

conhecida porque me alfabetizei lá e pelo fato de eu ler fluentemente bem como 

criança. Me alfabetizei rápido.  

Uma vez o professor Severino Bezerra, que eu acho que era secretário de 

educação na época, ou era diretor de ensino, algo assim esteve na escola no dia 07 

de setembro. Ele veio e eu era tão pequena que ele me botou em cima do birô da 

professora e eu declamei sobre a Independência do Brasil. Ele ficou assim... 

entusiasmado. Ele disse: “Essa menina tem um dom natural para gostar de se 

comunicar!” ele usou essa expressão. E isso foi me envaidecendo. E eu tinha o 

hábito da leitura. Meu pai era semianalfabeto, mas ele comprava livros e revistas 

para a gente ler para ele. Eu atribuo meu hábito de ler ao meu pai. Ele que era um 

líder aqui das Quintas.  

Então, tudo isso me envolveu e eu fui tendo um entusiasmo para ser 

professora. Os elogios, eu como criança, me envaideciam muito e por aí... fui 

caminhando. Eu ia de noite para a aula de trabalhos manuais. Só que certo dia 

chegou uma pessoa, chamava-se Omar Pimenta. Ele vinha porque o prefeito tinha o 

dia da semana para a visita da escola. Ele vinha e entrava em todas as salas de 

aula, apertava a mão de todos os professores. Aí, um dia ele (Omar Pimenta) 

chegou e disse assim: “Essa menina de noite aqui? E dando aula? Isso não pode.” E 

disse: “Menina, vá para casa! Você tem pai e mãe?” e eu disse: “Tenho, por isso que 

eu estou aqui.” (Risos) Não podia ter criança à noite. E eu menina, era para estar na 

aula de corte e costura. E eu ia para a aula, mas com a intenção de na hora que 

tivesse uma sala sem professor eu entrar e dar aula. 
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Desse modo, eu comecei e terminei ali no Ferreira Itajubá (atual escola). Só 

saí quando me aposentei. Fui primeiro como professora de alfabetização de 

crianças, depois fui o que chamavam de professora primária. Quando eu fiz 

faculdade, eu fiquei ensinando língua portuguesa e depois aconteceu um problema 

de afastamento de diretores e quando eu me aposentei eu estava como diretora, 

interinamente. Ocupei vários cargos ali, fui coordenadora no turno noturno também. 

Amei, me apaixonei, quando a escola foi construída de alvenaria, entre 1965 e 1966. 

Eu tinha curiosidade para saber quem foi Ferreira Itajubá, pesquisei e me apaixonei 

pela história dele. Procurei saber a casa que ele tinha sido dele, procurei sobre a 

família, fui à Academia Brasileira de Letras... Tanto que todos dizem: “Quer saber de 

Ferreira Itajubá, nas Quintas? Procure Neide Rósa” (risos). 

Na época em que o Ferreira era acampamento, durante o período de férias, 

era obrigatório o professor se atualizar. Os cursos eram oferecidos onde hoje é o 

viaduto do Baldo. Tinha uma escola chamada Escola Municipal de Natal. Então, no 

período de férias, os professores se reuniam. As férias eram um período bem longo, 

extenso. Em dezembro começava e só voltava após o carnaval. Havia então, um 

período de vinte dias úteis que a gente tinha que se atualizar no início e no meio do 

ano. Eu achava isso fantástico. Foi muito importante. 

A estrutura física do acampamento era assim: um pequeno espaço entre 

uma série e outra, com carteiras duplas, sentavam duas pessoas e tinha era uma 

mesinha. Era muito difícil porque muitas vezes uma estava dando aula e interferia na 

outra. Aí tinha uma amiga que dizia: “Quando tu começar a dar aula, eu mando 

meus meninos ficarem em silêncio.” Porque eu falo bem alto. Aí, ela dizia: “E depois, 

quando eles estiverem fazendo a atividade, aí é que eu vou explicar aos meus”. E a 

gente sempre combinava para não explicar tudo ao mesmo tempo.  Era difícil, 

porque tinha vento, caderno voando, cabelo de menino, cabelo de professora, tudo 

voando. A gente sempre tinha o hábito de amarrar o cabelo. E quando chovia... meu 

Deus do céu! Fazia dó e piedade. A gente dava aula de sombrinha e os meninos, às 

vezes, sentados com sombrinha, com capa, porque teve uma época que a escola 

ficou bastante deteriorada, principalmente depois de 64, quando Djalma Maranhão 

foi preso e punido. As escolas ficaram numa situação muito difícil, mas nunca deixou 

de funcionar, tinha aula e eu amava, amava dar aula sempre. É tanto que hoje eu 

ainda continuo trabalhando. 
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Lá também havia o que chamavam de planejamento de aula. A gente se 

reunia aos sábados pela manhã para planejar. Tinha um caderno para isso. As 

crianças também recebiam cadernos, lápis, todo material escolar. E nós professoras 

recebíamos um caderno, lápis, borracha e régua. Naquele caderno a gente 

organizava os planos de aula. A gente se reunia por série e organizava os planos de 

aula. Principalmente os professores de alfabetização. Era encantador o método 

Paulo Freire pra mim. Foi magnífico. Muita gente hoje, na universidade, relembra 

que foi aluno “De pé no chão”. 

Para ensinar, primeiro, a gente ia formar as famílias das palavras. Era o 

método silábico. Aí, ficava uma semana na família da palavra, a família Ba, a família 

Ca. Depois tinha a cartilha que vinha para as crianças. O livrinho de alfabetização 

era chamado cartilha. Nessa cartilha, depois que eles já estavam alfabetizados e 

que já conheciam as famílias das palavras, eles iam lentamente, através do método 

silábico, tentando formar as frases. E daí eles se alfabetizavam. Muitos alunos 

achavam bonito o professor ler e eles queriam imitar o professor e isso também foi 

muito importante. 

A maior parte conseguia acompanhar. De 1960 a 1964 foi muito bom, eles 

conseguiam acompanhar. Tinha reprovação, mas não era em alto nível, certo? Era 

uma reprovação moderada. Eles conseguiam acompanhar, a frequência era muita 

boa. Até porque as crianças iam também pela valorização do lanche, da merenda. 

Era um incentivo. Tinha pão com manteiga. Vinham umas manteigas numas latas 

grandes, com um sabor como se fosse manteiga Itacolomy. Vinham os pães todos 

os dias, manteiga, biscoito. Era feita sopa, tinha a parte de hortaliça. Isso também 

instigava muito as crianças a terem frequência. Os pais faziam questão que os filhos 

fossem para a escola porque eles não compravam material escolar, nem pagavam 

colégio e nem compravam lanche. 

Sobre o calçado, tem um detalhe que eu nunca vou esquecer. Nesta rua 

aqui (rua 25 de março, no bairro das Quintas), tinha um senhor, ali mais ou menos 

próximo ao castelo, o nome dele era Damascena, mas todo mundo só o chamava de 

Sr. Macena. Ele ia para o colégio e quando ele chegava, tirava a sandália e 

guardava na bolsa (risos). Aí diziam: “Sr. Macena, mas por quê?” e ele dizia: “porque 

de pé no chão também se aprende a ler”. E muitos adultos achavam bonito isso e 

não tinha problema (risos). Não existia farda, uniforme para as crianças, a 

importância era o material escolar, material didático e a merenda. E não era 
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obrigatório que todo mundo fosse calçado. Se você fosse de pé no chão, você 

entrava, você estudava do mesmo jeito. 

A forma de controlar a frequência era tão complicada, chamava-se mapa. 

Era uma folha de papel almaço grande com o nome dos alunos e os quadrinhos 

pequenininhos e obrigatoriamente tinha que fazer a chamada do aluno e colocar 

aqueles pontinhos. Quando a criança se evadia, os professores iam até a casa para 

saber o motivo da criança ter se evadido. 

Quase todo mundo era do bairro. Aqui nesta rua mesmo tinha mais de uma 

professora. Ali na esquina, na mercearia, tinha uma que eu devo muito a ela, Dona 

Raimunda. Eu ia com ela fazendo companhia e quando ela adoeceu eu fiquei 

substituindo. Sem ter combinado, sem nada. Só porque a sala estava vazia, estava 

sem professor e eu entrava e substituía. Mas também tinha nessa travessa aqui 

tinha duas professoras, Hosana e Sofia. Aqui tinha eu e lá próximo de onde você 

morou também tinha mais duas. Então, as professoras eram do bairro e isso era um 

objetivo, eles queriam que o professor fosse do bairro, quanto mais próximo da 

escola, melhor. 

Os professores assim, tinham contato com a comunidade, tanto que hoje eu 

não tenho nome, todo mundo chama: “Professora! Professora!”, que era o status da 

época. Status para uns e deboche para outros. Porque diziam assim: “é professora, 

mas é de pé no chão”. “Ih, mas é de pé no chão!”, “ah, mas professor? Pensei que 

era outra coisa. Ali é de pé no chão!”. Aquelas que tinham magistério, na época que 

Escola Normal era status, diziam: “Ah, minha filha, pelo amor de Deus!...” Tanto que 

ficou até uma época a nomenclatura: professora e professorinha. Quem era 

professora era porque tinha o curso da Escola Normal, magistério, e quem não tinha 

era chamada pro-fes-so-ri-nha! Por todo mundo, no bairro, na secretaria de 

educação, era professora e professorinha. Depois, passou a chamar professoras e 

as auxiliares. Aí, assim, foi todo mundo tendo incentivo para estudar e a maioria 

progrediu. 

Ainda tem professoras que moram aqui no bairro. Aqui, nesta rua, eu 

acredito que agora só tem eu. Mas aqui nas Quintas tem Sueli, que foi professora e 

depois foi diretora do Ferreira. Tem Dalva, que fica mais no interior, mas tem uma 

casa aqui nas Quintas. Tem algumas, mas pouquíssimas. Tem Alice aqui pertinho 

também. Pouquíssimas, mas tem. 
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Sobre a recreação, era maravilhosa. Tinha uma professora que era chamada 

de recreadora. Ela tinha um curso que era para brincar com as crianças. Teve um 

curso de preparação. Porque para ser professora “De pé no chão” tinha um curso de 

preparação. E tinham as recreadoras. Então, na hora do intervalo, depois do lanche, 

as crianças iam para a sombrinha. Era belíssima a recreação. Cantava-se aquelas 

cantigas de roda, aquelas brincadeiras antigas eram realizadas todas. As festas 

juninas? Eram lindas. As festas juninas, o dia das mães, 7 de setembro, semana da 

pátria, era muito bonito. Agora, como eu sempre gostei de dar aula, eu não quis o 

curso de recreadora, eu quis ficar na sala de aula. Eu amava, eu amo, eu trabalho 

como contadora de história. Só faz dois anos que me afastei por causa do 

tratamento, mas vou voltar. É um trabalho que tem terceirizado no SESC e eu faço 

parte desse trabalho. 

Quando alguém do bairro era convidado, ia participar das atividades do 

acampamento. Tinha as pessoas que iam para lá, tinha uns tocadores de viola, uns 

repentistas e outras pessoas do bairro que tinham alguma atividade quando eram 

convidados eles iam, aceitavam com o maior prazer o convite. 

No bairro tinha biblioteca, havia uma ali perto do Giselda Trigueiro. Onde 

hoje é uma quadra ali era uma biblioteca pública municipal, mas cada colégio 

também tinha uma biblioteca própria, pequena, mas tinha. Só que o acervo da 

biblioteca foi destruído (por isso que você não achou mais nada) porque em 64 

quando vieram na escola, levaram tudo, tudo o que tinha na escola. Principalmente 

livros, para examinar se eram livros socialistas, se era comunista. Então, o acervo foi 

todo destruído, levaram tudo, tudo, tudo, lembro como se fosse hoje. Lá em 1964. 

Na hora que eles chegaram (os militares), mandaram todo mundo embora. 

Então, quem deixou alguma coisa lá, que tinha alguma coisa guardada, eu acredito 

que eles tenham olhado, mas o objetivo maior era o acervo da biblioteca. 

Sobre as apresentações da escola, ocorriam na sombrinha que era do 

tamanho de uma sala de aula e ia até o teto. Então, todas as atividades sociais eram 

lá nessa sombrinha. Como a sombrinha ficava na frente da escola, tinha uma 

cercazinha de arame e as pessoas ficavam olhando, era baixinha a cerca, tipo uma 

mureta. E as pessoas assistiam dali todas as atividades. Era um momento máximo, 

ir para lá ver as atividades. E o objetivo maior era atrair o público, por isso que essas 

atividades eram quase na frente da escola.  
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Para mim, o acampamento era tudo. Eu considerava uma escola modelo, 

apesar de ser de palha, apesar de haver muitas críticas, mas eu achava importante 

porque era uma coisa diferente, era uma forma de alfabetizar diferente. Já quando 

eu fui alfabetizada foi uma outra forma, foi completamente diferente. Então, era uma 

curiosidade muito grande, eu tinha uma curiosidade imensa pela alfabetização de 

“De pé no chão se aprende a ler”. Tinha que pegar os livros pra ler. É tanto que os 

outros movimentos que tiveram aqui em Natal, todos eu participei. Eu fui professora 

do Mobral, fui professora do “em casa se aprende a ler”, eu amava, até hoje ainda 

amo esses projetos de educação.  

O acampamento teve uma aproximação com a comunidade porque era uma 

coisa diferente. Até por curiosidade. Não era nem sempre por valorização de muita 

gente, porque tinha aquelas pessoas do bairro que tinham um poder aquisitivo um 

pouquinho melhor, que os filhos estudavam no Atheneu, aí já eram diferentes. Aqui 

e acolá tinham uns que estudavam num colégio que tinha, São Luiz, que era de 

Monsenho Eimar. E essas pessoas tinham um certo preconceito. Alguns iam por 

curiosidade para ver se era verdade, como era que funcionava ou não. É tanto que 

quando foi em 1964, essas pessoas que tinham preconceito diziam: “eu não disse 

que isso não tinha futuro. Olha aí no que deu.” Aí, diziam que os professores iam ser 

presos, que todo mundo ia ser preso. Eu morria de medo, porque diziam que todo 

professor ia ser preso, mas graças a Deus, comigo deu tudo certo.  

As pessoas aceitaram melhor quando se tornou escola de alvenaria, que ela 

passou a ter um nome, que não era pé no chão, quando começou a ser chamada 

Ferreira Itajubá, aí já era uma escola de alvenaria, aí sim o público se aproximou e 

foi diminuindo o preconceito, sempre tem, mas melhorou muito. 

Em 1964 a maior mudança foi com o material escolar do aluno, o material 

didático, o lanche das crianças (que mudou muito), a escola profissional como eles 

chamavam, que não chamava profissionalizante, era profissional, mudou muito 

também. Houve uma mudança radical. Radical mesmo. O método foi mudando, foi 

tudo muito diferente, tudo mudou. 

Eu não guardei nada. Jamais, nem pensar em guardar, porque era um medo 

muito grande. Diziam: “vai entrar nas casas”, aí tinha pessoas que gostavam de falar 

demais e diziam: “e vai ser na calada da noite”. Então, eu simplesmente peguei esse 

material todinho, quando as escolas voltaram a funcionar e devolvi na escola e de lá 
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foi entregue à secretaria de Educação. Tudo que eu tinha. Não ficou absolutamente 

nada. 

Eu acho que os acampamentos foram fechados porque tinha receio de que 

tudo fosse comunista. Era o que eles diziam. A expressão era essa. E diziam: “não 

queira, não use, não fale. Era bom que você não voltasse, que ninguém volte para 

lá, porque ali tudo é comunista, daqui para frente vão observar.” Aí, foi quando os 

militares vieram. Eles visitavam a escola. Tinha um tenente chamado Wells, que era 

tipo um supervisor de todas as escolas e a gente tinha medo, muito medo mesmo e 

ninguém falava mais absolutamente nada de “De pé no chão”.  

Mas o que me marcou mais lá foi uma oportunidade de todo mundo estudar, 

todos terem direito à escola e era uma escola pública de qualidade, apesar da 

deprimência da construção, palha, você já está sabendo... Choveu... Não podia ter 

fogueira perto, ninguém podia fumar perto, eram proibidos os alunos, os 

funcionários. Tudo era palha, ou então, um compensado encima. A biblioteca era 

feita de compensado. A cozinha também era de compensado, com um espaçozinho 

aberto porque tinha um fogão, para poder o vento levar alguma chama. E para mim 

marcou muito mesmo essa oportunidade de levar a criança e o adulto para a escola. 

Tirar as pessoas da ociosidade, tirar da rua e levar para a escola. E digo a você que 

se ainda tivesse uma escola tipo a estrutura de pé no chão (não a estrutura física), 

muitas crianças não estariam mais na rua, porque elas eram motivadas a ir para 

escola, porque tinham cursos de sapateiro, padeiro, encadernador de livros, 

eletricista. Então, todos sonhavam com uma profissão para trabalhar, para ter o seu 

futuro garantido. E as pessoas simples, era simplesmente ter o quinto ano, que 

chamava primário, e você podia ser professor “De pé no chão”. Era simplesmente 

isso, você ter o primário e você ia ser professora. Hoje eu sou aposentada do 

município e agradeço a “De pé no chão” porque quando foi depois de 1964 as 

escolas começaram a ser construídas de alvenaria, aí eles chamaram todas as 

professoras e assinaram com efeito retroativo a carteira.  

E um fato que me marcou, que é um fato assim bem particular na minha 

vida, se você quiser gravar bem, mas também se não quiser... Eu estava no mês de 

agosto dando aula e aquele vento frio, aquele vento e eu comecei a sentir cólica e 

eu pensei: “pronto, o almoço me fez mal” e vim para casa com aquela frieza nas 

mãos e nos pés. Quando eu cheguei em casa eu disse: “olhe eu estou com uma dor 

de barriga e a dor de barriga é só sangue”. Eu menstruada e sem saber o que era 
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menstruação (risos). Menstruei aí, viu, em “De pé no chão”, na escola, é um fato 

histórico (risos). Me lembro até o mês, era mês de agosto. Então, foi um fato que me 

chamou atenção.  

Depois, tudo foi um incentivo para que a gente deixasse de ser 

professorinha para ser professora. De fato, eu fui para o Kennedy, fiz magistério lá, 

fiquei como aluna que recebeu o destaque. Depois do Kennedy, participei de todos 

os projetos de alfabetização, fui professora do Mobral na igreja de São Sebastião e 

depois fiz faculdade aqui em Natal. Me formei em Letras, foi quando conheci Elizete, 

na UFRN. Em seguida, recebi um grande incentivo do Marista para fazer uma pós-

graduação fora. Fiz na PUC de Belo Horizonte e hoje eu amo ainda a parte cultural, 

muita coisa ainda eu lembro de “De pé no chão”. Sou contadora de história, sempre 

o SESC tem um trabalho terceirizado, quando eles precisam, chamam e eu vou. Vou 

à Macaíba, vou aos SESC de Potilândia, vou ao da Zona Norte e muitas escolas que 

chamam. E eu faço, para as escolas de periferia daqui, das igrejas, de forma 

gratuita. Agora mesmo já estava programando uma ação social. 

E “De pé no chão” só tinha nas periferias, viu? As escolas “De pé no chão” 

eram nas periferias. Tinha uma aqui nas Quintas, uma onde hoje é a escola Juvenal 

Lamartine, ali na avenida 4, que chamavam acampamento da 4. Nas Rocas, nas 

Quintas e tinha em Dix Septo-Rosado. Tinha uma onde hoje é a feira do Carrasco. 

Agora lá era assim o que chamavam escola isolada, que era pegar uma salinha 

pequenininha e para atender aquela periferia que não vinha para os acampamentos, 

chamavam escola isolada. Tinha lá no Carrasco, tinha onde era o antigo rio das 

Quintas, que era lindíssimo, era uma nascente linda ali, não era como hoje não, 

poluído. A escola de lá chamava-se Belém de Judá, a escola isolada dali. Tinha 

essa do Carrasco e, se não me engano, tinha uma em Mãe Luiza, se não estou 

enganada, essa não tenho muita certeza não. E uma em Nova Descoberta, onde 

ainda hoje é o Colégio chamado Escola Municipal Henrique Castriciano. É isso. 
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Entrevista 03 - Nair Almeida de Oliveira 

 

Nome completo: Nair Almeida de Oliveira 

Data de nascimento: 19/10/1935 

Onde nasceu: Ceará Mirim 

Profissão atual: Professora – Aposentada 

Profissão na época da Campanha: Professora 

Bairro que reside hoje em dia: Rocas 

Bairro que residia à época da 
Campanha: 

Rocas 

Quanto tempo estudou no 
acampamento: 

Todo o período – pouco mais de três 
anos 

Ligação com o acampamento: Professora 

Escolaridade: Ensino Fundamental  

Data da entrevista: 25 de agosto de 2017 

 

Tom vital: “[...] eu agradeço você ter vindo aqui, ter se lembrado que eu 

ainda existo” 

 

Meu nome é Nair Almeida de Oliveira. Minha data de nascimento também? 

Faço questão não. 19 de outubro de 1935. Sou de Ceará-Mirim. Sou professora. 

Bibliotecária e professora. 

Na época da Campanha, eu era professora, e também bibliotecária. 

Porque... ele (Djalma Maranhão) colocou três postos de empréstimos, de livros. 

Porque ele fez aquela campanha: “Aquele livro que tá sobrando na sua casa, tá 

faltando na mão do brasileiro”. Ele arrecadou os livros e a gente catalogou e a 

primeira biblioteca foi aqui, Monteiro Lobato, ali ao lado do Hospital dos Pescadores. 

Ali era uma biblioteca, um parque infantil, a quadra de jogos e um posto telefônico. 

Tudo tinha ali, sabe por quê? Porque aqui nas Rocas poucas pessoas tinham 

telefone.  Era em frente ao hospital. Sempre morei nas Rocas. (Na época da 

Campanha) já morava nessa casa. 

A Campanha surgiu porque tinham poucas escolas por aqui em Natal. Aí, ele 

começou as escolinhas. Depois das escolinhas, ele começou os acampamentos, o 

primeiro foi aqui em Natal. Foram cinco acampamentos em bairros diferentes, 

Rocas, Igapó, Mãe Luiza, Bairro Nordeste, Carrasco também tinha. 

E todo mundo aceitou, tudo mundo aceitou, porque tinha tudo. Tinha o 

material escolar, livro, caderno. Quando chegava de manhã tinha um café, tinha um 

lanche e tinha um almoço. De tarde, quando chegava tinha um lanche e quando saía 
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de tarde tinha uma janta. Aí, houve também no acampamento... “De pé no chão 

também se aprende uma profissão”, aí, tinha sapateiro, marceneiro, fotógrafo, 

tinham várias profissões, sabe?  

Quanto tempo trabalhei na Campanha “De pé no chão”? todo tempo. Porque 

eu só saí do ensino... mas para a biblioteca. Mas ensinei letras muito tempo. Aqui foi 

a primeira escola, teve várias escolas aqui nas Rocas. A primeira escola, foi da 

professora Eridan Ribeiro Dantas. Ela morava ali na Belo Horizonte, mas a escola 

era aqui no, naquele Palmeiras. O clube de jogos. Só que na época não tinha esse 

nome. Eu tenho o nome aqui, mas não botei o número, tem que procurar aqui 

(folhas de papel pautado com várias informações anotadas pela entrevistada).  

Tinha feito o ginásio. Pronto, onde era o Palmeiras chamava... Pronto era 

Canto do Rio Esporte Clube. 

Ele (o prefeito) se preocupava muito assim... todo programa dele começava 

no bairro das Rocas. Aí quando foi a Campanha De pé no chão, que foi os 

acampamentos... mas antes disso, houve outra campanha de leitura paras crianças 

aprender a ler, que era uma escola em cada rua. Então, a escola em cada rua era 

assim: uma escolinha aqui em casa, aí eu seria a professora, ele dava o material 

escolar... tinha o lanche. E, às vezes, tinha até uns passeios. Tinha passeio pra 

praia, pra reconhecimento da praia... a gente passeava, saía com a turma. O diretor 

de ensino, que era Omar Pinto Fernandes Pimenta e a orientadora, que no caso 

aqui era Ilza Brilhante. Tiveram outras, sabe? Que eram para planejamento. Porque 

a gente planejava aos sábados. E ela vinha visitar os alunos, vinha ver se estava 

tendo rendimento. A gente era assim... muito cobrado, então, trabalhava bem 

certinho. Se você tinha uma sala grande, você emprestava a sala e ele dava o 

material escolar e um lanchezinho, que era um leite, era um biscoito, era um brote, 

naquela época. Tudo enganava as crianças, um mingau. 

Dizem que ele conheceu, não sei se foi na Argentina, não sei, mas conheceu 

esse trabalho de Campanha, de acampamento sabe? Aí, o primeiro acampamento 

que ele fez foi aqui nas Rocas, onde hoje é o Henrique Castriciano. Naquele local 

onde é o Henrique e aquela escola vizinha que é do estado, é o Café Filho. Então, o 

acampamento é onde hoje é o local onde é o Henrique Castriciano e onde hoje é o 

Café Filho era um campo de recreação. Ele era assim tipo uma sombrinha bem 

grande. Aí, tinha recreação, festas, quando tinha reunião de pais e mestres era lá.  
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Também tinha Júlia Dourado que veio, essa Júlia era da Argentina, isso eu 

tenho certeza, e ela veio para ensinar aquela brincadeira de fantoche, como era que 

fazia os bonequinhos de fantoche... Era todo mundo fazendo boneco de fantoche, de 

brincadeira e a gente contando as historinhas e os meninos lá sentados escutando 

as histórias, até mesmo perguntando assunto de aula, as matérias do dia, e eles 

brincava, gostavam. 

As apresentações de Araruna a gente ia assistir lá. Pronto, lá no Araruna 

tinha uma sala de aula também. Sr. Cornélio que ofereceu, porque eles eram amigos 

(ele e o prefeito). Eram muito amigos, Djalma e ele. Ele (Djalma) fazia muita amizade 

com o povo, era uma pessoa muito amiga sabe. Então, eu me lembro de Sr. 

Cornélio, dançava Araruna, tinha um grupo de meninos para dançar Araruna 

também. Eles presentavam nas festas que houvesse da escola. Na rua... tinha festa 

na rua, botava o palanque e os meninos lá para dançar. E Maranhão dançava 

também, sabia? Ele dançava...Ele dançava, ele chegava lá, subia no palanque e ia 

dançar, o prefeito tinha que se apresentar.  

Eu trabalhava no Colégio São José e ele (Djalma) me conheceu através da 

diretora de lá, irmã Vitória. Eles eram muito amigos, ela chamava ele de bebê 

chorão de tão próximos. Fiquei sabendo da Campanha através do rádio. 

Eu trabalhei nesse acampamento... aí, foi quando eu fui para a biblioteca, e 

da biblioteca... houve... na época da Revolução... fecharam as bibliotecas e a gente 

foi trabalhar... passaram os livros tudo para a escola João XXIII, escola municipal, 

que era ali no Baldo. Aí, fui trabalhar lá, na biblioteca, porque os livros foram tudo 

para lá. Ela ficava quase ao lado do hospital dos pescadores. Ali ficava a biblioteca, 

uma quadra de esportes, o parque infantil e um posto de telefone. 

As professoras se apresentavam e antes de começar tinha tipo um período 

assim de preparação, porque nenhuma era formada, tinha visto o ginásio, mas não 

com práticas pedagógicas. E existia o curso de férias e de tudo participava. E tinha 

provas, depois de dadas as aulas, a gente fazia, no curso de férias, era a avaliação.  

Lá tinha curso, todo semestre tinha um cursinho, assim... para a gente... 

saber lidar melhor com as crianças, porque a importância dele era aprender a 

trabalhar com as crianças. (O Centro de Formação de Professores) Era lá onde era 

o João XXIII. Era lá que a gente fazia os cursos no período de férias, janeiro e julho. 

Nos cursos trabalhavam didática das matérias e o professor também tinha que 
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aprender um pouco, que era para ter mais do que aquilo que tinha que passar para o 

aluno, era tipo assim um concurso, que tinha certificado no final do curso. 

Nós também tínhamos orientadora. Era todos os sábados, tinha reunião. Ela 

trazia o planejamento pronto e dali a gente ia trabalhar aquele assunto que estava 

no planejamento. A única diferença era o local de trabalho. A escola era fechadinha, 

essa era aberta. Mas não dava muito trabalho não. 

Eu sempre trabalhei com criança pequena, primeiro, segundo. Com 

alfabetização também. Foi sempre assim.  

Lá quem ia para o segundo ano já sabia alguma coisa, mas quem ia para o 

primeiro a gente pegava os menores, de pré, primeira série. Eles davam aqueles 

livrinhos e eles iam estudar. Na sala tinha um armariozinho pequeno e botava para 

pesquisa, para eles lê e pesquisarem. 

A estrutura física era cobertura de palha, o piso era barro batido, porque ali é 

areia. Então, era barro batido. De manhã, a pessoa da limpeza agoava, por conta da 

poeira, era ali perto da praia. 

Não tinha ruído. O ruído era só da praia. Porque naquele tempo não existia 

aquelas casas, era coisa pouca que existia por ali. Tinha uma cerca, com um 

portãozinho para eles entrarem e saírem. Entravam em fila e saíam em fila. Só 

tínhamos giz, quadro, cartolina e coleção, lápis e coleção de giz. 

Lá podia ir de chinela, descalço, de qualquer jeito, mas os meus nunca iam 

descalços não. Iam com aquelas chinelinhas de feira mesmo. A campanha era 

assim, de pé no chão, quer dizer, ele não estava descalço, estava com o pé no 

chão. 

Meu relacionamento com a gestão, acho que era o melhor possível, ali era 

um tempo muito bom. A gente era muito amiga. Qualquer dúvida a gente ia lá e ela 

tirava. Todo sábado a gente tinha a reunião pedagógica. Eu achei bom. 

Os pais iam sempre. Iam deixar na escola e iam buscar. E na reunião de 

pais e mestres eles estavam sempre presentes, tinha um livro para assinatura, 

presença e tudo. 

A gente tinha o diário com o nome dos meninos e todo dia fazia a chamada 

e tinha avaliação. De um lado são as crianças, tinha o nome dos meninos e uma 

parte você destaca para deixar na secretaria da escola. E esse aqui (mostrando 

outra parte) você guarda. Mas eu não sei onde foi parar esse material. 
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Depois teve a escola para adultos, que era à noite. Aí, tinha também essa 

história de aprender uma profissão, sapateiro, marceneiro, alfaiate, tinha várias 

profissões e todo mundo queria participar das profissões. Às vezes, a pessoa já 

tinha a profissão, mas não tinha assim..., muito trajeto naquela história e ali podia se 

aperfeiçoar. 

Ele (o prefeito) sempre estava presente. Tudo da escola ele estava presente. 

Tinha o secretário de educação, que era Moacyr de Góes, que também estava 

sempre lá, quando tinha reunião, ele não faltava nenhuma reunião. E tinha o diretor 

de ensino, que era Omar Pimenta. 

Lá tinha assim, três pátios bem longos, que eram como casas cobertas de 

palha e o espaço da recreação que era assim, tipo um... guarda-chuva bem grande, 

mas de palha, coberto de palha, era tudo assim e a gente fazia a recreação ali 

dentro, com a professora de recreação. Brincar de roda, brincar de correr, essas 

coisas assim. E historinhas de fantoche, contar historinhas através daqueles 

fantoches. 

Ali deu oportunidade de quem estava sem estudar, participar da escola. 

Porque tinham escolas naquele tempo, mas só que eram poucas. Pronto, quando 

começou com uma escola em cada rua, pronto, esses meninos das escolas em cada 

rua, foram para lá, esses meninos e as professoras. 

Quando encerrou as atividades do acampamento, eu já não estava mais no 

acampamento, eu já estava na escola São José, porque a irmã de lá, que era muito 

amiga de Djalma, conseguiu me levar de volta para lá. 

Na biblioteca, sim, continuei. Na escola lá e na biblioteca. No São José. Aí, 

houve uma festa de jardim de infância, o filho dele foi paraninfo da turma. Assim, 

eles eram muito amigos, assim. Ela dizia assim: cheguei bebê chorão. É porque ele 

dava uma contribuição para a escola, a prefeitura, sabe? Até o senhor Presidente da 

República também ajudava. A história do presidente da República é engraçada 

porque ele esteve aqui duas vezes. Em 1950, irmã Vitória foi ao Palácio, ver um 

monte de ministro dele. E irmã Vitória convidou para ele vir fazer uma visita na 

escola, só que..., parece que tinha uns parentes deles por lá. Só que ele disse que 

não dava porque ele já tinha toda a estratégia dele de para onde teria que passar. 

Aí, ela disse: tem nada não, ela veio para a escola, pegou o primeiro aluno da 

escola, o nome dele é Antônio Alves do Nascimento, preparou o menino, deixou o 

menino a noite todinha de castigo lá. Assim, ela com o menino, é claro. Aí, ela 
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escreveu uma música em tupi-guarani para ele, para o presidente. E o menino ficou 

lá, a manhã todinha. E tinha uma turma de aluno de um lado, assim era rua de barro 

batido, e o menino lá dentro. Quando disse assim: lá vem o carro presidencial, o 

menino foi saindo, aí, ele não ia passar por cima do menino, é claro. Ele teve que 

ficar. Parou, o menino cantou para ele a música em tupi-guarani, ele desceu foi lá no 

colégio, entrou, nesse tempo não tinha construção ali não. Aí, ficou ajudando a 

escola, até ele morrer.  

Fiquei trabalhando lá na escola São José. Porque eu trabalhava lá também, 

mas eu era interna. Eu comecei como aluna e lá era assim: se você fosse boa 

conduta e terminasse o primário com distinções, ela dava o ginásio todinho pago 

pela escola, o Colégio Nossa Senhora das Neves, para estudar até o terceiro ano. 

Aí, mãe foi embora para Recife, mas quando eu voltei fiquei lá na escola, depois eu 

fiz comércio, depois acabei fazendo o pedagógico e no pedagógico fiquei toda minha 

vida. 

Fiquei lá e como professora do município. Bibliotecária e professora. Duas 

profissões. 

O que eu escrevi aqui eu já falei para você. Mas tem assim: matrícula inicial 

de 2000 alunos, isso nos acampamentos. Os primeiros diplomados... aí tem o curso 

de barbeiro, marceneiro-mirim (os meninos que trabalhavam com a marcenaria), e 

os aposentados ficaram sendo sapateiros, na profissão de sapateiro. E as moças 

costureiras, ou telegrafistas. 

É, se quisesse, né? Do profissional, “De pé no chão se aprende uma 

profissão”. A sétima fase da Campanha “De pé no chão”, e as suas fronteiras de 

interiorização da Campanha. Foi isso mesmo, houve a reunião com quarenta 

prefeitos aqui no Rio Grande do Norte, com o estado, em convênio com a 

universidade. Tinha uma escola em cada estação ferroviária. Aí, houve convênios 

com o sindicato. Tinha a bandeira na escola, e o hino também. 

Acho que o hino era assim: “Povo pobre e natalense, chegou a vez de quem 

quer aprender, como sofre o ser humano quando seu nome ele não sabe escrever. 

A prefeitura lança a campanha, no alerta do ensino e do saber. Promessa do prefeito 

Maranhão, De pé no chão também se aprende a ler” Aí a gente dizia assim: “Olha o 

piso, pisa com a botina, eu voto em Maranhão porque ele é gente muito fina” 

(Gargalhada). Na época da política.  
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Aí, tinha na campanha dos livros didáticos. Dos livros, que a gente ia fazer a 

biblioteca e não tinha livros. Aí, houve a campanha: “Aquele livro que estava 

sobrando em sua casa, estava faltando para o povo. Aí, nesse tempo ele pegava a 

rádio Nordeste, um carro bem grande com um alto falante, e tinha música também, a 

cantora era Luiza Paula que era aqui das Rocas, que cantou depois em Recife, para 

lá... então, tinha a campanha dos livros e os livros eram catalogados e uns eram 

meio assim, tinha que ajeitar e mandava para biblioteca, aí complementava com 

outros. O primeiro menino que foi pegar um livro lá, chama-se... Edi de Oliveira 

Sabino, que ele hoje é funcionário da COSERN. Morava quase em frente à 

biblioteca. Tinha adulto também, mas geralmente o público era criança, porque tinha 

muito livro infantil. 

Mas, assim, se você quisesse um livro para estudo... tem o livro X, mas eu 

não posso comprar... aí, quando a biblioteca tivesse, tinha um cartãozinho, você 

levava para casa e ficava uns dias. 

Natal não tinha biblioteca pública. O prefeito Djalma Maranhão, através da 

rádio Nordeste dava início à campanha, com o seguinte lema: “o livro que está 

sobrando na sua casa, está faltando na biblioteca, na mão do povo”. 

Os livros aqui eram nos postos. Então, quando saíram daí, foram para o 

João XXIII. 

Eu tenho a relação das professoras que começaram nas escolinhas. (Pausa 

para buscar nos seus papeis). Eu tenho aqui, por exemplo... A primeira escola a de 

Eridan Ribeiro Dantas que era aqui, onde é o Palmeiras, era Canto do Rio Esporte 

Clube. A primeira professorinha chamava Eridan Ribeiro Dantas. A segunda escola 

era localizada na rua Lucas Bicalho, a professora era Palmira de Souza. A terceira 

era aqui em casa, que era meu nome. A quarta professora era Maria Bergue de 

Noronha, situada na rua São José, onde funcionou o externato, uma antiga escola 

que tinha e deixou de funcionar e foi cedida para a prefeitura. A quinta foi a 

professora Ivonete Noronha, também no externato. Uma ensinava de manhã e ela à 

tarde. A sexta escola era de Denise Lins de Oliveira, na rua São Pedro, no bairro 

das Rocas, vindo ali de Santos Reis descendo. A sétima era de Maria Neide 

Oliveira, na rua Belo Horizonte, só não sei dos números. A oitava era de Arlete de 

Moura, era na rua Dr. Miranda. A nona era de Valdira Marinho que é na rua Belo 

Monte.  
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 A décima era de Ana Alves de Oliveira, na rua Décio Fonseca. A décima 

primeira era de Vilma Alves da Costa na rua Areia Branca. A décima segunda de 

Inês Gonçalves de Castro, era na Décio Fonseca, tinha uma lá embaixo e outra aqui 

em cima. E a décima terceira de Arlete Eufrasino, que é na rua vereador Caudino 

Barroca. A décima quarta é a de Marnix Pedrosa, na rua São Jorge. A décima quinta 

era de Maria Cícera da Silva, na rua Belo Monte. E pronto. 

Eu tinha na faixa de uns vinte e cinco a trinta alunos. Botava banco aqui, 

banco aqui encostado, e aqui, e quem não dava botava tamborete aqui, ali. O 

pagamento era mensal, o mês todo. Aí, era engraçado porque no dia do pagamento 

ia todo mundo para receber, ia assim duas, três professoras juntas. Pagava fulano, 

fulano e fulano. Aí, saía as três para trocar o dinheiro, aí tomava um caldo de cana 

com pão, para poder o homem trocar (risos).  

Eu acho que era assim quase um salário, um salário mínimo. Essas 

professoras das escolinhas, 90% foram para lá (para os acampamentos). Era nas 

casas e depois, com o acampamento, aí foram para lá. Assim, não todas, mas uma 

grande parte foi.  

Foi, porque aí você dizia... eu não fui, não quis ir para lá... por um motivo X, 

aí, meus alunos seriam divididos com as outras professoras. Ninguém ficou sem 

aula não, sabe? 

Para iniciar, usava tipo cartilha, mas já não sei mais do nome. ABC não tinha 

mais não, aquilo ali não existia, era cartilha. Ele dava as cartilhas, tinha até um 

determinado ano que dava cartilha. Você podia ir do jeito que tivesse, só não podia ir 

suja, porque também era demais, mas tinha às vezes uns que não iam bem 

cheirosinhos (risos).  

Lá sempre tinha apresentação de grupos. Tinha ali onde é o pátio da feira, 

nesse local onde é mais ou menos o posto de gasolina. Tinha um palanque, Djalma 

gostava de dançar também, ele dançava no meio do povo. O povo subia e dançava 

com ele. O povo dançava, tinha apresentações de Araruna, pastoril, fandango. São 

essas coisas. Ele era bem animado, ele gostava de brincar. 

Ele era amigo de irmão Vitória e uma vez eu fui lá na casa dele para pedir 

uns diplomazinhos de jardim de infância. A gente foi lá na casa dele, a gente jantou. 

Eu estava com vergonha, encabulada, e ela foi convidar o menino dele para ser 

paraninfo da turma, Marcos. Disse: você vai para festa com o filho. Ele fez um 

discurso, como paraninfo da turma. E assim... era muito integrado com as pessoas, 
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não é? Não tinha esse negócio porque ele era prefeito... todo mundo gostava dele. 

Só houve essa história de prisão, que era comunista e não sei o quê lá. Ninguém 

sabe se era ou não, mas que o trabalho que ele fez aqui foi bom, foi. 

O acampamento funcionou, mas depois da prisão de Djalma... fizeram uma 

brincadeira com a gente no São João, soltaram fogos e as palhas queimaram... 

essas daqui, as das Rocas, os outros eu não sei. Aí, diziam que foi a maior fogueira 

do São João, foi o acampamento das Rocas, porque queimou tudo. Depois de 

poucos meses, mandaram construir o Henrique Castriciano, a escola que deram o 

nome de Henrique Castriciano, no mesmo lugar. 

Eu não sei lhe dizer porque cada pessoa tem sua maneira de pensar, mas 

acho que aquilo ali foi brincadeira de mau gosto. Palha seca... num instante não é? 

E por ali tinha um posto de óleo... 

Lá na cidade, ali perto da matriz, perto daquele exército que tinha ali houve 

lá um movimento. Tinha o exército, Aluízio estava por lá. Mas aí eu fui com mãe, 

mas aí a gente ficou muito longe, mas tinha muita, muita gente mesmo. 

As bibliotecas foram fechadas por muito tempo, mas aí... foi quando teve a 

ideia de levarem lá para o João XXIII. 

Ele teve preso aqui em Natal, depois foi para o Uruguai, aí depois foi a 

esposa dele, ficar com ele. Ela e Marcos. Visita muito triste. E quando ele morreu, 

ele veio para cá, para Natal. Tinha um comandante do Exército que morava quase 

em frente à casa dele. Ele se responsabilizou. E o enterro dele foi no cemitério do 

Alecrim. Eu só não fui para o enterro porque nesse dia estava com a menina doente, 

aí não fui.  

O acampamento foi bem aceito, agora o desastre que aconteceu... de 

queimar, não é? Porque era palha, palha seca, qualquer foguinho... brincadeira de 

mau gosto, não é? 

 (Quem respondeu processo) É as pessoas grandes. Agora teve uma 

professora do meu tempo, que começou na Campanha, ela morreu, ela teve uma 

dor de cabeça muito forte e morreu. O nome dela era Maria Lêda Dias, ela morava 

aqui na rua Antônio Miranda. Foi bem rápido. Logo quando começou. Quando 

começou a escolinha em cada casa. Na casa dela. Ela sentiu uma dor de cabeça 

forte, não deu tempo ir para o médico. Ele (Djalma) foi para o enterro dela. Ele, 

Omar... sempre andavam juntos, ele, Omar e Moacyr de Góes. 
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Olha aqui ó (mostrando uma matéria de revista). Isso aqui foi um aluno meu, 

ele é médico.  E eu vi essa revista lá, aí eu fui e pedi e ele foi e me deu. Olha aqui 

(outra revista). O slogan era esse daqui... A biblioteca pública de Natal, aqui sou eu 

e aqui meu belo esposo (nesse tempo era meu namorado, risos). 

Eu trabalhava na Monteiro Lobato. E aqui (apontando para a foto) Djalma no 

exílio. Pronto, aqui é Djalma, a esposa dele e o filho dele, o Marcos. 

Aqui tinha a festa de São João no mês de junho. A festa junina, aí cada rua 

tinha barracas, tinha a rainha da rua, era animado e ele (Djalma) vinha passar, 

brincar junto conosco. 

Nós fomos uma vez a um passeio em Ponta Negra. Tiramos a foto lá na 

praia de Ponta Negra. Parecia assim um cone, um maior, maior, maior. A gente 

passou o dia lá, almoçou. Numa palhoça que ele conhecia lá e fui. Tinha música... 

Eu acho que o que eu sei, eu lhe falei, a não ser que eu tenha me esquecido 

alguma coisa, que perguntou e eu não lembrei na hora. Mas também já tenho 

cabeça de velho há muito tempo não é, criatura? (risos). Aí, as vezes esquece. É 

minha falha. 

Eu queria dizer meu sonho. Já falei para as meninas: eu preciso ir às 

Quintas. No projeto tal a tal. E outra coisa, ontem eu passei deu vontade de ir, não 

tem aquele hospital infantil, Varela Santiago? Menina, eu vinha das Quintas, eu e 

minhas irmãs, para ali. Tomar injeção. Eu era a mais velha, aplicava em tudinho. 

Fazer curativo, né? Eu era a mais velha e vinha com a turma. Eu tinha problema de 

amígdalas e tinha Dr. Monte que era médico de garganta, nariz e garganta. Aí, eu 

vinha todo dia, todo dia, todo dia. Vinha a pé e voltava a pé. 

Tinha lá na última fila, das casinhas baixinhas, canto do Nogueira, ele 

morava em Bento Fernandes. Aí, veio e comprou essa vila de casas. Aí, a gente ia 

de noite e conversava. Tinha que ficar bem quietinho, se comportando direito. Eles 

conversando e a gente calada escutando. 

Desculpe se eu não cheguei aonde você queria, mas era tudo que eu tinha... 

A gente ia para lavar roupa no rio das Quintas. Você sabe o rio das Quintas, não é? 

Lá tinha uma mangueira, a gente levava feijão, uma panela para cozinhar 

feijão, botava lá, o feijão queimava. Passando ali tinha um lugar que caçava siri, eu 

não ia caçar siri, não, mas ia andando ali por dentro, tinha hora que a água estava 

bem aqui já (na altura do peito). Andei muito ali. Eu gostava. Quando chegava em 

casa, mãe olhava se estava bem lavado, se não estava, a gente apanhava. Mãe 
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gostava de bater. Tô falando assim, coisa de família. Roupa já era suja, uma barra 

de sabão preta para lavar aquela roupa, a gente esfregava, às vezes a vizinha da 

gente levava um pedacinho de sabão, então a gente misturava aquilo com melão. 

Sabe o que é melão caetano? Que tem uma frutinha bem pequenininha assim? 

Enrolava aquele melão caetano que ajudava também. Mas eu gostava de ir. Tudo 

que eu fiz, eu gostei. Eu achava ruim, mas também achava bom. Agora entenda, 

não é? (risos). Mas eu gostava. 

Uma vez no 7 de setembro da escola, aí, a gente morava aqui nas Rocas, aí 

eu vim desfilar, todo mundo desfilava. Ali em frente ao governo, todas as escolas 

desfilavam ali na frente do governo. E ficava aquele povo ali no palanque. Aí, o pai 

tinha gostado de uma mulher. A mulher passou perto de mim e estavam construindo 

aquele edifício que é desse lado aqui (direito). Era uma farmácia, estavam fazendo 

um edifício e tinha umas pedras. E a menina... a mulher passou e topou. E a menina 

que estava perto de mim viu. Quando eu cheguei aqui, mãe já sabia da história. Aí, 

mãe gostava de uma briga (risos), aí ela chegou e disse assim: aqui tinha uma 

vizinha, que era um casal de idoso, ela disse assim: onde chegasse que tivesse 

idoso, eram meus padrinhos, aí meus padrinhos eram eles. “Cumpade, eu vou lá 

fazer um negócio, eu vou levando Nair, se eu morrer, o senhor tome de conta do 

resto”. Aí, quando chegamos ali perto da linha do trem, perto do Giselda Trigueiro 

tinha um, naquele tempo era Getúlio Vargas aquele hospital, era Sanatório Getúlio 

Vargas. Mãe comprou aquela ruma de peão, para mim e para ela, quando chegou 

na mercearia comprou papel. Quando chegou na casa da mulher, estava a 

pobrezinha sentada fazendo croché, olha. Aí, mãe disse bem assim: “Eu vim buscar 

a roupa do meu marido”. A mulher disse: “pois não”. Ela pegou e entrou. A mulher 

disse: “seu marido não presta, não”. Ela disse: “num tô perguntando se presta não. 

Vim buscar a roupa do meu marido”. Aí, entrou no quarto, tirou a roupa, botou assim 

no chão. Não tinha armário, não. Era um cordão assim, num canto de parede, sabe? 

Aí, quando ela chegou disse: “pera aí, que eu vou pegar as roupas que eu lavei hoje, 

tá lá no quintal”. Aí, mãe entrou na casa todinha gritando, não é? Aí, o pessoal dizia 

assim: “mete-lhe o pau!” aí, mãe disse: “vocês tão pensando que eu vim brigar com 

ela?” Aí, meteu o cacete nas mulheres lá. E lá fui eu me embora para a rua. Aí, 

chegamos na mercearia ela comprou papel de embrulho, dois papeis de embrulho, 

enrolou e lá vai a gente das Quintas para o Alecrim com aquele monte de roupa 

debaixo do braço para pegar o ônibus, o bonde, não era nem ônibus, era bonde.  
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Quando chegou em casa pai estava dormindo. Ela disse: “tá aqui tua roupa 

que eu vim buscar.” Nessa brincadeira, sabe quantas vezes se deixaram: dez vezes. 

Na última, ele teve vergonha, pediu transferência. Sempre trabalhava no exército, 

em mercado do exército. Tinha do café, pedra, tinha tudo. Mas morou em Recife 

pouco tempo (trecho incompreensível). Mas depois começaram a brigar, veio 

embora para Natal, agora dessa vez ficou de vez. Ela ainda voltou. 

Me aposentei em 1985, da Escola mesmo, São José, porque depois da 

prefeitura, a irmã me contratou. Aí, só em 2003 porque eu fiquei doente. Aí, me 

aposentei por invalidez. 

Lá era particular, mas a irmã recebia verba do prefeito e do presidente. E 

tinha assim, pessoas aqui do comércio que ajudavam todo mês. Com contribuições 

de dez, de quinze, de vinte. Por exemplo, Cosern, Caern, e muitas outras pessoas 

sabe? Aí, quando chegavam davam o dinheiro da cachaça, um trocadinho para 

tomar uma (risos). 

Espero que tenha sido satisfeito. Inclusive eu agradeço você ter vindo aqui, 

ter se lembrado que eu ainda existo (risos). 
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Entrevista 04 - Edilza Medeiros da Silveira - “Tia Neném” 

 

Nome completo: Edilza Medeiros da Silveira - “Tia 
Neném” 

Data de nascimento: 18/03/1951 

Onde nasceu: Natal 

Profissão atual: Dona de casa 

Profissão na época da Campanha: Estudante 

Bairro que reside hoje em dia: Quintas 

Bairro que residia à época da 
Campanha: 

Quintas 

Quanto tempo trabalhou no 
acampamento: 

Não tem certeza do período 

Ligação com o acampamento: Estudante 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

Data da entrevista: 26/08/2017 

 

Tom vital: “[...] as brincadeiras, eu gostava muito. [...]E lá era muito bom. Eu 

gostei bastante de lá” 

 

Eu me lembro das brincadeiras de lá, gostava também de estudar. E a gente 

ficava assim muito feliz quando recebia os livros, o caderno, lápis com borracha... e 

as brincadeiras... eu gostava muito. Acho que tinha um livro. E também tinha 

caderno, a borracha, que eles davam. A gente recebia. Ela (a professora) escrevia 

no quadro, aí a gente tirava. Eu me lembro disso, que a gente tirava do quadro. 

A gente brincava de roda, brincava de outras brincadeiras, que eu não estou 

bem lembrada, mas sempre tinha umas comemoraçõezinhas, sabe? Para os alunos. 

E eu gostava muito de ir para lá. O ensino era bom, eu gostava também. As 

brincadeiras marcaram muito e eu gostava muito de ir estudar. 

Eu não estou bem lembrada, mas tinha um espaço bom para a gente 

brincar. Era, como Dedé já falou, não é? Tinha a palhoça, tinha as carteiras. Agora, 

não me lembro se era cada uma com um aluno, ou se eram de dois. Tinha, as 

cadeiras assim, uma atrás da outra e o quadro de frente. E lá era muito bom. Eu 

gostei bastante de lá. 

Me lembro só das brincadeiras da gente mesmo, dos alunos com as 

professoras... Ela fazia aquelas brincadeiras com a gente. Eu não estou bem 

lembrada se outras, de outras salas, também iam para a palhoça, mas eu sei que a 
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professora da gente fazia brincadeiras. Faz muito tempo, mas era bem divertido, 

muito divertido mesmo. 

Eu acho que já tinha estudado. Acho que era lá naquele colégio... como era 

o nome? São Sebastião. Já sabia alguma coisinha quando cheguei lá (ao 

acampamento). Não sabia ler bem corretamente, mas sabia um pouco. Lá aprendi, 

desarnei mais, não é? Era muito bom, gostei bastante de lá. A minha lembrança é 

essa. 

Era muito bom, não era como agora. Todo mundo era educado. Não tinha 

negócio de arenga, essas coisas assim. As professoras que ensinavam eram muito 

boas.  

Sim... e também tinha a merenda, que era boa demais. Me lembro que era 

pão, pão com manteiga. Tinha o leite também. Eles vinham até nuns sacos grandes. 

Aí, me lembro dessa merenda, de outras não me lembro, mas eu acho que tinham 

outros tipos. Mas a que eu me lembro mesmo era a do pão com manteiga, com 

leite... Era importante, porque ali na hora do recreio tinha aquela merenda e todos 

achavam bom. Gostava bastante. Eu acho que em outras escolas não tinha. 

Acho que teve assim alguns momentos com aquelas pessoas indo visitar. 

Tinha gente que vinha visitar, eu acho que o prefeito vinha no meio também, não é? 

Mas lá era muito bom. Lá era tudo ventilado porque era só aquela palhoça... (O 

vento) Não, atrapalhava não. 

Eu acho que a população recebeu bem o acampamento, porque tinha muitos 

alunos, não é? Aí, os pais colocavam os alunos lá. Lá tinha muitos alunos. Lembro 

que antes tinha só a São Sebastião... Era a escola São Sebastião e “de pé no chão” 

apenas... Que eu me lembro mesmo que estudei foi lá no São Sebastião e lá em “de 

pé no chão”. No São Sebastião eu estudei muito tempo. Estudei diversos anos.  

Eu só fiz até a quinta série, somente.  

Eu acho que naquela época não era como hoje em dia. Era tudo tranquilo, 

ninguém vivia essas barbaridades que tem no mundo hoje. A gente ia tranquilo para 

o colégio. De maneira nenhuma, não tinha problema com violência. Se tinha, era 

muito escondido. Na minha época, nunca aconteceu de ninguém entrar na escola, 

fazer negócio de bagunça... tinha não. Era bom demais. 

Nesse tempo as escolas eram exigentes e a maior parte tinha fardamento. 

Mas lá acho que não. Eu sei que no São Sebastião tinha. 

É... que eu me lembro... é só isso mesmo.  



32 
 

Entrevista 05 - Luzimar da Silva Alves 

 

Nome completo: Luzimar da Silva Alves 

Data de nascimento: 29/06/1954 

Onde nasceu: Natal 

Profissão atual: Cuidadora 

Profissão na época da Campanha: Estudante 

Bairro que reside hoje em dia: Rosa dos Ventos – Parnamirim 

Bairro que residia à época da 
Campanha: 

Quintas 

Quanto tempo trabalhou no 
acampamento: 

Todo o período – pouco mais de três 
anos 

Ligação com o acampamento: Estudante 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

Data da entrevista: 23/11/2017 

 

Tom vital: “Não tinha uma semana que a gente não visse nosso prefeito!” 

 

Meu nome é Luzimar da Silva Alves. Nasci em 24 de junho de 54, em Natal 

e meu curso é cuidadora de idosos. Na época da Campanha morava no mesmo 

lugar, lá nas Quintas. Hoje em dia moro em Rosa dos Ventos. 

Eu estudei quatro ano lá (onde hoje é o Ferreira Itajubá) e quatro no Mario 

Lira, que era “pé no chão também”. Na nossa época, era tudo “pé no chão”, depois 

foi que fizeram os colégio, botaram Ferreira Itajubá e Mario Lira. É, eu terminei meu 

primário todinho lá no Mario Lira. Ele fica na esquina da avenida  6 e essa rua que 

vem eu não sei. É antes da Bernardo Vieira. Acho que é a Mascarenhas. Eu sei que 

ele é ali na 6, antes de atravessar, pra cá da caixa d’água. Me esqueci 

completamente. Você era muito jovem, quer dizer, você não tinha nem nascido 

quando tinha. Tu conversando com alguém que se lembre. Tinha a 9 de julho nessa 

avenida. Porque antes da gente chegar no pé no chão Mario Lira, a gente passava 

por esse colégio, chamava 9 de julho, que é na rua que eu não tô lembrada. Não sei 

que bairro é aquele não. Porque dali pra ali era Capim Macio, ali onde é Midway, eu 

não sei se ali é Barro Vermelho, é não. Não sei. É na avenida 6, passando uma 

avenida pra chegar na Bernardo Vieira. 

Era pé no chão. Nós tinha, parece que era três pé no chão aqui. Não tô bem 

lembrada se o João XXIII era pé no chão também, que era pra banda de lá. Ali onde 

tua mãe morou. João XXIII, eu não me lembro se ali era pé no chão. Mas nós tinha 

três ali dentro de Natal. Eu só não lembro desse. Só lembro dos dois que eu estudei. 
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Na quinta eu terminei, quer dizer, na quinta eu parei. Quinta série do primário. 

Quinto ano, né? Era uma coisa assim. 

As primeiras lembranças era de ser proibido voltar, muitos alunos com as 

sandalinhas com as correias diferentes em cada pé. Eu era uma das tais. Porque se 

quebrasse, não existia pra vender, como existe hoje as correias de chinelo. Então, 

tinha um ali com uma correia boa e a outra quebrada, mamãe já ia ali e já 

engendrava. Então, uma diretora que a gente tinha chamada Luzinete, ela proibia 

que a gente entrasse porque era de chinelo trocada as correias. E aí, foi quando 

Djalma entrou que começou, né? De pé no chão também se aprendia a ler, né? Aí, 

tudo era melhor. Na época que foi melhorando, Aluízio começou no governo, Djalma 

entrou e lá vai. Aluízio saiu e ainda ficou o padre, que ainda era melhor ainda, 

Walfredo, Monsenhor Walfredo. Aí, cada um que era melhor do que o outro, nosso 

prefeito. Porque hoje em dia não tem, mas antigamente tinha.  

Nos nossos pé no chão não faltava lanche. A criança que saía de casa sem 

tomar café podia dizer quando chegava, que tinha um chá, um pedaço de pão, ou 

um pãozinho doce. E na hora de sair, antes de sair, 9h pra 10h, tinha um lanche, era 

trigo, eu amava trigo, podia tá puro, aí, às vezes, tinha uma misturinha, às vezes não 

tinha, mas elas fazia com tanto amor, as merendeiras, que ficava aquela delícia, era 

óleo, pimenta, aquelas coisa. Muitos só ia pra escola com o sentido. Eu, ave Maria, 

não via a hora de chegar a hora de ir pra escola pra comer o trigo. Elas sabia tanto 

que eu gostava que me dava tudo pra eu fazer em casa no fim de semana. Foi muito 

bom. Eu gostei. Depois que teve o pé no chão, tinha a área de lazer que era o 

galpão, a gente brincava. Só não era muito bom porque era só as palhoças, quem 

passava na rua via a gente estudando, aí, às  vezes, ficava tirando a atenção da 

gente. Eu que já era anarquista, aí achava era bom pra ficar na gazarra também. 

Porque era arame. Não fizeram tipo uma cerca de palha também pra proteger.  

Aí, tinha o galpão onde a gente estudava, tinha os castigos bons, porque ou 

aprendia, ou não aprendia. Quando a gente desobedecia. Tivesse numa fila, porque 

tem sempre um gaiatinho que quer tomar a frente. Aí, ia pro castigo dentro do 

banheiro. Tinha o castigo de não comer, quer dizer, tinha esse castigo antes, mas foi 

proibido por Djalma. Se a gente errou, vai pro castigo, mas não deixar de se 

alimentar. Ele não queria esse tipo de castigo. 

Então, chegou bolsas pra gente, chegou aquelas conga, eu tinha abuso 

daquelas conga, porque era menino e menina, tudo dum jeito só. Aquela danada 
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azul. Tecidos pra fazer as fardinhas. Mainha não sabia costurar, nem pagar, era 

aquelas saias tão mal feitas, tão feinhas, franzidas, que era de prega e mamãe não 

sabia fazer, aquelas blusinhas, tudo isso. E ficou bom demais os nossos colégios. 

Muito melhor do que os de hoje. Porque ali a gente tinha respeito pelas professoras, 

se a gente errasse tinha nossos castigo, nós tinha nojo do banheiro e não errava, de 

jeitíssimo nenhum, e só saía quando o pai ia buscar. Mandava, se tivesse dois 

irmãos, o bilhete ia, e se não tivesse, só tivesse aquela criança, o vigia ia. Tinha 

bicicleta, comprada mesmo pra ir nas casas dar recado. No dia que eu tive braba lá 

que mordi peito de professora e tudo, fiquei de castigo, mamãe virou braba pra me 

tirar, porque ela bateu em mim. Ela bateu em mim, mas no lugar dela bater nas 

minha mão, porque eu dei na cara de uma menina, ela bateu aqui (nos braços). Lá 

no Ferreira. Quando ela bateu, a diretora ficou muito revoltada. Eu, meia branquinha, 

ficou logo roxo. Minha defesa foi eu avançar no peito dela e morder. Depois, se 

tornemo tão amiga. No próximo ano, eu tinha passado, e peguei a bendita. Mas nos 

tornemo amiga, ela já tava casada. Mas a diretora mandou chamar mamãe. Antes 

de começar as aula, as mãe ia olhar as professora pra conhecer. Aí, mamãe quando 

olhou pra ela, reconheceu, disse: “Essa vai ser a professora de Luzimar?”, ela disse: 

é sim senhora, pra série dela. Ela disse: “pode trocar”. Eu disse: “não, mamãe, eu 

quero ela”. A professora ficou com medo, coitada. Mas me tornei tão amiga. Ela 

casou, teve filho, eu só vivia socada na casa dela, que ela morava na avenida 12, 

ajudando ela, nos tornemo amiga.  

Pois é, aí entrou Djalma Maranhão, ficou muito bom. Ele deu comida, deu 

livro, deu caderno, deu lápis. Toda semana estava presente lá nas classe, de classe 

em classe, conversando, puxando assunto com a gente e teve uma época também 

de Cortez. Cortez também foi bom, não era perfeito, mas foi bom. Parece que era 

secretário, eu não entendia bem das coisas. Era bom também, acompanhava ele. A 

gente fazia surpresa no aniversário do prefeito, fazia festinha.  

Eu era muito pobre, mamãe era lavadeira, mas ia na casa, pedia uma laranja 

pra fazer salada de fruta. Foi muito bom no tempo de Djalma Maranhão quando ele 

teve à frente dos colégio De pé no chão. Acho, como ele foi muito criticado por conta 

dessas coisas que ele fez, não tinha uma semana que a gente não visse nosso 

prefeito. Só ele não! Aluízio Alves, no governo, nunca deixou também de visitar os 

colégio, de dar presente, era uma dupla e tanto eles dois.  
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Quer dizer, aliás, naquela época todos, ou de um lado ou do outro, porque 

era só Arena e MDB, tanto fazia de um lado ou do outro os candidatos eram bons. 

Num dava, como hoje em dia, se der uma coisa a gente é com segundas intenções. 

Como esse que deu meu óculos, que não serve pra nada. Esse médico. Deu muito 

na campanha, olhe agora. Eu procurei ele, não fui recebida, lá numa clínica que eu 

me consultei uma vez, uma clínica particular, pra dizer que o óculos não tava 

servindo de jeito nenhum. Já levei num sei quantas queda. Eu tiver com ele, eu tiro 

da cara pra poder descer aqui. Que da vez que você veio que Kellya me deu 

remédio, foi aqui. Logo no começo ele me dava assim, tipo um negócio, aí ele me 

disse, antes da eleição ainda deu pra falar com ele. Ele disse que eu ainda tava me 

acostumando. Nunca me acostumei. Já quase dois anos. Aí, pronto. Eles 

antigamente dava as coisas à gente não era com segundas intenções, não.  

Eu acho que você vê quem tem um sorriso verdadeiro, se você for boa 

observadora, você vê quem tá falando legal com você, não tá com fingimento, quem 

tá sendo verdadeiro, e o riso diz tudo de você, um olhar seu. A gente sentia aquele 

amor que ele (Djalma) tinha por a gente. E ele recomendava as professora. Tinha 

um banheiro que dava pra gente tomar banho, mas quem ia limpo, não. Ela dizia 

assim: “peça à mãe de vocês...” vinha muito menininho sujo, tinha muita mãezinha... 

ele dizia: “não tenham nojo não” quando via a criança meio sujinha, dizia assim: 

“quando vocês receberem um aluninho de vocês meio sujinho, dê um banho ali, 

jogue assim um canequinho de água”. Dizia assim pra não inflamar.  

Porque essa minha ex-patroa quando foi logo pra Redinha, ela pegou muito 

aqueles meninos lá no Brejo mesmo. Pé cheio de bicho. Era piolho. Ela comprou 

remédio, ela comprou coisa pra bicho, ela dava banho nos menino, comprou 

escovão, comprou pasta de dente. Não era obrigação dela, mas porque ela tem 

amor ao que ela faz. Era como Djalma Maranhão, tinha amor aos pobre mesmo e 

ele também não era rico. Se a gente procurasse Djama ele atendia.  

Eu era uma menina, era meio atrevidinha, eu entrava em qualquer setor 

dentro de Rio Grande do Norte. Eu dancei pra Cortez Pereira, que eu recebi de Rui 

que era o comissário de menor uma autorização, eu tinha um acesso, até à noite eu 

podia sair na rua, porque de menor não podia. Mas eu tinha minha carteira de escola 

de samba, então, eu entrei na base da Marinha, eu com meus 14 anos, e dancei no 

aniversário de Cortez Pereira pra ele, que ele era o governador de Natal. Eu era 
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danada. A Marinha me deu permissão, a escola de samba, bateria e tudo foi e eu 

dancei.  

Olha, Dinarte também disse: “por que você não gosta de mim, hein?” Aí, eu 

dizia: “não, porque eu não gosto do seu partido”. (risos) mas eu gostava dele, 

Dinarte. Era também bom pra gente também.  

Aí, tinha aquela lagoa Manoel Felipe. Aí, quando era fim de ano Aluízio 

Alves, Cortez Pereira, o nosso prefeito, ia tudinho ali e ficava presente pra ver a 

distribuição, pra ver a gente lanchar, eles sentiam prazer em fazer isso. Não é como 

agora não, que é tira as coisas da gente. Eles tira o que a gente tem, Aliny. Porque 

ainda existe, minha querida, como você. você é uma pessoa maravilhosa, pelo 

pouco tempo que eu tive com você, você é maravilhosa, você pudesse, você 

ajudava, que eu via aquela menina chegar lá, você deu, chegasse uma pessoa e 

reclamasse de uma coisa, você dava, vi o que você já fez pela sua família. Digamos, 

se você chegasse a ser uma governadora, você só não poderia fazer melhor porque 

ia encontrar rombo, porque quem sai, quem entra encontra rombo. Por isso que eu 

acho que não faz melhor. Prefeitura e tudo.  

Mas, dos melhores só teve um prefeito, que foi ele, Djalma, um governo que 

foi Aluízio Alves, que por ele eu tinha paixão, Dinarte também, era assim com o 

Aluízio, só que um foi pra um partido e outro pro outro. Porque, diz o povo que criou 

essa lenda, que quem criou Aluízio Alves foi Dinarte, que era pai de criação. Não sei 

se é verdade, mas eu ouvia falar, como eu vivia muito dentro das coisas, em comitê, 

essas coisas, sabia de muitas fofocas. Mas não sei se era certo. Aí, pronto, a gente 

tinha aquelas disputas, nós! Mas eles não. Eram amigos. Então, eu digo a você, hoje 

em dia não tem nenhum aqui que se compare. O Zé Agripino quis fazer, mas não 

chegou nem ao rastro de nenhum. 

Era fácil ter acesso à Djalma porque ele era do povo. Você hoje em dia 

querendo falar com um prefeito, ele manda assessor, manda não sei quem. Você 

tem que passar pelo uns vinte. Mas você fosse passando na rua, ele fosse passando 

por você, não tinha esse negócio de segurança. Você procurasse falar com ele, ele 

lhe dava atenção. Ele num se escondia, nem nada não. Ele era uma pessoa assim, 

do povo. E nem você só via ele em época de política não. Era como Aluízio Alves, 

era como Agnelo. Num era por terceiros que você conversava com esse povo não.  

Naquele tempo eu fui fazer um almoço, a mulher mandou me contratar pela 

minha irmã, ela era médica e disse: “Luzinete eu vou fazer uma surpresa à sua 
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irmã”. Que eles sabia que eu só vivia dentro do Luiz Antônio, sabia que eu já tava 

adulta, mas sabia que era louca por Aluízio. “Vou fazer uma surpresa!”. Mas eu nem 

gostei da surpresa. Fui, fiz o almoço, na hora que botei a mesa tudinho, que fui 

chegando, ela disse: “Luzimar, leve essa bandeja, veja quem tá na sala”. Aí, era 

Aluízio Alves, Henrique Eduardo Alves... Menina, eu chorei tanto... aí ganhei... no 

tempo de Djalma Maranhão, a nossa bolsa verde tinha o dedo de Aluízio Alves. Lá 

ganhei uma bolsa dessa, eu tinha até um tempo desse. Era lenço, tudo com o dedo 

de Aluízio. Quando olhei pro lado, Agripino, não gostei muito. Eu não gostava de 

Agripino. Aí, tinha Garibaldi, tudinho, que era tudo família e eu não sabia. E ela foi 

contar: “Olha, isso aqui é apaixonada por vocês”. Eu falei no trem da esperança. 

Que eu menina pegava o trem da esperança na Padre João Maria, ia me embora 

pra Ribeira, que depois voltava aqui pra Parnamirim. Eu ficava pra lá e pra cá no 

trem, com as folhas de bananeira. Eu era querida, menina, aquele graveto, em todo 

canto eu me metia, naquele tempo não tinha o que tem hoje, que a gente não pode 

sair no mundo. 

Eu estudava em De pé no chão desde que abriu. Quando começou foi 

assim, tipo umas palhocinhas. Quem ajeitou foi o prefeito que fez galpão pra gente 

lanchar, era muito lindo o galpão, viu. Era aquela bem redonda, bonita, as palhas.  

No início não era pé no chão o nome. Depois foi que Djalma botou. Já era 

um colegiozinho caindo os pedaços. A gente já estudava lá. Porque a gente já vinha 

da 16. Foi quando começou a Campanha das eleições. Ele não prometeu nada, mas 

quando ganhou começou a fazer. Aluízio já vinha tentando ajeitar, fazer os colégio. 

Foi fazer aquele conjunto da esperança. 

Quando começou, foi quando nós tivemos caderno. A gente tinha nossos 

livros. Foi quando começou a evoluir, tínhamos gramática portuguesa. Nós tinha 

cartilha, nós tinha aquelas coisinha de tabuada, lápis, borracha, a gente tinha porque 

eles começaram a dar. A gente nunca faltava. Até os tecido eles deram pra fazer 

umas fardinha. Eles disseram, quem sabia fazer, faça. E dava. E os lanche. Foi 

muito bom, foi bom. E o Mario Lira era a mesma coisa. Quando eu fui sair de lá (que 

hoje em dia pede histórico, pede não sei o quê), mas se a gente dizia que queria ir 

prum canto eles mesmo fazia a transferência e já botava a gente lá. 

Eu gostava das companhia das professora de lá, que elas ficava ali também 

brincando com a gente, sempre tinha uma meio chatinha, mas a maioria era legal. 

Elas ficava observando, não deixava a gente só. Aí, depois o prefeito mandou botar 
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escorrego, balanço, mas não dentro do galpão. Mandou botar fora. E era mesmo na 

areia. Era tudo organizado, ficou tudo uma maravilha, não se compara com a 

cachorrada de hoje. 

A gente brincava de qualquer coisa, era garrafão, academia... Garrafão eu 

não gostava muito não. A roubada da bandeira, tinha, era nós arrodeando o galpão 

pra roubar a bandeira uma da outra. Era muito bom. Hoje em dia, é celular dentro do 

colégio e namoro, mas ali era menino com menina, mas ninguém nem se tocava 

nisso, não pensava nem nisso. Agora no garrafão ninguém queria menino, não. No 

dia das mães, ele mesmo comprava xícara (olha os presente). Mamãe ainda deve 

ter copinho... Ele comprava, as professora embalava e no dia a gente levava pra 

casa, pra dar às nossas mães, o nosso presente. 

Não existia esse negócio de reunião não. Acho que a caixa escolar foi 

depois de Djalma já. Depois que Djalma saiu, mudou tudo também. Quando 

derrubaram pé no chão e fizeram os colégio... sei não visse, Aliny. Era uma melhoria 

(eu não sei nem quem era o prefeito), mas a gente sentia. A minha paixão pelo 

homem era tão grande que eu de lá pra cá não queria nem saber quem era o 

prefeito, não entrei mais nesses embate, cachorrada. Chorei foi muito quando 

derrubaram. Disseram “vamo ver!”, porque ali onde mamãe mora, na avenida 12, 

não tinha aquelas casa, dava pra ver pé no chão, que era o campo. Aí, vieram 

derrubar, que já tavam construindo o colégio. 

As salas de pé no chão era aquelas carteira, um quadro bem grande, pronto. 

Tinha a mesinha. Lá aprendi ler, escrever e servir. Quando chegava perto de época 

de eleição, a gente se alevantava pra receber ele e cantar, a gente inventava tanta 

coisa, a gente ensaiava pra chegada dele. Ele ficava muito feliz, visse. Ficava muito 

feliz. E eu tava dizendo acabou-se, meu Deus. Eu tava dizendo, nasci em família 

pobre, sou pobre, mas era feliz. Eu era uma criança feliz. Eu só, não. Todas criança 

que estudava no pé no chão. Tinha lazer, sim. Tinha lagoa de Manoel Felipe pra 

gente ir, não pagava nada. As professora levava a gente. A gente entrava, a gente 

brincava. Quando chegava o fim de ano pra aqueles presente, a gente recebia os 

cartões dentro dos colégio. “Olhe, é pra sua mãe, entregue à sua mãe. Tem quantos 

meninos? Quantas meninas?” Aí, a gente dizia o tanto das menina e o tanto dos 

menino. No cartão já ia a quantidade feminino, masculino, naquele tempo era 

menino ou menina. Ele ajudou muita gente e foi um bom prefeito. 
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Lá era tudo muito organizado. E nossa diretora era anã. Se não falho a 

memória, quando eu esqueço alguma coisa minha irmã se lembra. Além dela ser 

anã, o nome dela parecia ser Luzinete, nome da minha irmã mais velha. Era fogo na 

roupa, a danada. Não passava nada que ela não visse. Justamente, na troca da 

minha professora, a que me espancou e eu mordi ela, ela fez questão de mamãe 

vim escolher a professora, que era uma série só. Botou todas as professoras pra 

mamãe escolher a minha professora, a diretora. Aí, mamãe foi e escolheu a 

professora pra mim. Era Edilza, eu amava muito. Hoje em dia, eu tinha sido expulsa. 

Ficou uma cicatriz no peito da bichinha. Mas porque a dor foi grande. Eu magra, 

quando a régua bateu, a dor veio, porque eles tinha direito de dar bolo. Podia dar 

dois bolo, três bolo nas mãos, nas palmatória. Mas pra bater com régua em outro 

lugar não era permitido, não.  

Mas a diretora mesmo que procurava conversar, perguntar se tava havendo 

alguma coisa em casa. Mamãe era chamada quase todo dia por causa de mim. Ela 

perguntou a mamãe se tinha algum problema em casa pra eu viver assim. Mamãe 

disse que não tinha nenhum, que era só eu e duas irmã e dois menino pequeno, que 

a mãe dela tomava de conta, ficava com tudinho olhando. A gente ia as três, 

estudava as três no colégio. Luzinete era mais adiantada que a gente, e logo saiu. 

Foi pro 9 de julho. E ficou eu e Luzineide no Ferreira. Ela chamou mamãe pra ver. 

Se tivesse uma confusão fora, porque eu brigava, ela dizia: quando quiser brigar, 

passe só por debaixo do arame e vão brigar lá fora. E a gente ia mesmo, que era 

areia, a gente passava. Às vezes, não queria sair pelo portãozinho, parecia aqueles 

do interior, aí tinha que arrodear, passava o campo e ia pra casa. Eu ia por debaixo 

e fugia. 

Eu era danada, mas era querida que só pelas professora, pela diretora. Não 

sei se era com medo de mãe, porque mãe porque quando ela deu em mim foi lá pra 

arrebentar ela. A diretora escondeu a professora pra mãe não pegá-la. Mamãe 

disse: “eu vou ensinar a ela como se dá, porque ela não soube dá na minha filha”. 

Porque ela deu mesmo. Ela era dessas professoras, deu mesmo pra ficar roxo. A 

diretora disse que ia comunicar lá os grandão, pra ela sair do colégio, aí, mamãe 

disse que não, que eu roubava a paciência até dela, quem dirá de uma professora. 

Mas disse: “agora, eu não gostei dela ter batido e ter deixado minha filha roxa”. Ela 

não bateu tanto que eu ficasse roxa, não. Ela só deu duas pancadas, mas como eu 

meia branca, ficou a marca. 
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Também ela me bateu porque eu espetei um menino com um lápis. Eu fazia 

a ponta do lápis só pra espetar. Eu não vou mentir e dizer que era boa. Da minha 

raça todinha, dessa nova geração, só teve um sobrinho meu que era pior do que eu, 

puxou a mim. Porque Kellya foi uma exemplar de aluna. Meus dois filhos exemplar. 

Meus sobrinho tudo são concursado. Subiram na vida. Karina se formou-se agora 

em contabilidade. Trabalhou que só, em posto de gasolina, em cozinha, em todo 

canto e formou-se. Ela formou-se primeiro de que Kellya. Kellya formou-se depois. 

Ela formou-se parece que foi em junho e Kellya em setembro. Mas eu roubava a 

paciência.  

No Mario Lira eu danei foi um livro na cara da professora. Eu não sei o que é 

que eu tinha. Sei não. Eu tinha uns repentes, eu era ruim. Se você olhasse pra mim, 

quando eu era menina, mais de duas vezes eu já vinha com um palavrão desse 

tamanho. Coisa que eu nunca vi minha mãe chamar. Eu acho que quando uma 

criança tem pra ser ruim não tem jeito. O pessoal condena os pais, não condene! 

Porque mãe criou nós tudinho do mesmo jeito. E eu, se soubesse que você não 

gostava de mim, aí que era pior pra você, pra mim, não era não, porque eu 

infernizava sua vida. Eu ficava pastorando mamãe sair pra começar a correr na rua, 

a porta tivesse fechada eu ia bater pra infernizar. Os antigo me conhecia e dizia 

assim: “isso é uma praga”. Eu não tenho o que dizer.  

Djalma Maranhão já me conhecia decor assim, eu era a primeira amostrada, 

eu era a primeira a mandar bater palma, eu era a primeira a cantar, magra que só, o 

cabelo enorme, porque mamãe nunca gostou de cortar nossos cabelos, meu cabelo 

chega arrastava, não dava uma volta. As outras tudo era crespo, o meu não. Era 

cabelo solto, era toda exibida assim, magra que parecia um esqueleto. Eu já era 

conhecida de prefeito, de governador, de tudo, por ser amostrada. 

Eu não tinha vergonha de nada, é por isso que aprendi tanta coisa na vida. 

Aprendi a cozinhar divinamente bem, fazer comidas diferentes, croché, tricô, 

consertar roupa. Você disser: “D. Luzimar essa calça tá com defeito”. Eu acho o 

defeito dela. Mas só dou pra consertar. Pra cortar, não. Tudo porque eu era curiosa. 

Tem uma passagem na bíblia dizendo que a criança que é muito é assim, diz que 

tem um futuro brilhante. Eu não tive muito não, que não quis estudar. A única coisa 

que eu não quis, Aliny, foi estudar. Só ia bagunçar. Até de maior, com uns 15 anos 

eu fui fazer o supletivo na 9 de julho. Apois, eu ia mais pra bagunçar com os rapaz 

lá. Enquanto o professor não entrava, eu tava sentada nas carteira.  
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Agora não sou mais como antigamente, não. Mudei muito. As minhas férias 

que eu passei no Recife, indo na casa de um, na casa de outro, mudei. Tive um ano 

de estudo particular, o professor conversando comigo. Porque eu escrevia, ainda 

hoje escrevo, divinamente bem, mas engulo três, quatro letra. Eu troco as letras, 

toda vida tive esse problema. Aí, minha tia me botou numa escola particular, assim, 

professor particular, então, ele foi vendo meu procedimento, e ele conversava mais 

do que ensinava. Ele dizia: “você tem algum problema?” eu dizia: “não, eu sou feliz, 

sou muito feliz, tenho uma mãe boa, tenho uma família boa, tenho umas irmã que eu 

amo muito”. “E por que você é danada assim? Você esculhamba o povo...” eu digo: 

“é, porque ficam, às vezes, eu tô aqui e ficam: sai daqui menina, menina curiosa!” 

“aí, eu mando logo praquele canto”, era. Não mandasse eu sair, não, porque eu só 

queria tá onde tivesse gente velho. Eu queria tá ali naquele meio, de metida ali. O 

povo antigamente não gostava de conversar certo tipo de assunto na frente de 

criança e eu queria, porque queria saber o que era. Eu sei que nos colégios eu era 

danada, mas as professoras queriam bem a mim, eu ajudava as professora, a 

recolher caderno e essas coisa. Desde que eu fosse com a cara dela.  

Mas, por fim, no Mario Lira só fiz essa desordem de fugir do colégio. Porque 

quando construíram, já eram bem seguros, os dois, Ferreira e ele. Então, quando eu 

voltei, tão triste porque não era mais pé no chão, olhava o Ferreira e não gostava. 

Aí, fui transferida pro Mario Lira e tinha um vigia, só passava por ali, mas eu 

passava. Corria pra casa de uma velha que tinha ali na 9 de julho, no colégio, por 

trás, e ia pra casa dela até dá o horário de ir embora pra ninguém desconfiar. 

No acampamento só tinha festa de criança pra gente ganhar presente dentro 

do colégio. Tinha muito suco, muito refrigerante, muito pão doce, que eu ainda me 

lembro do pão doce, era pão feito sanduíche, com coisa dentro. Nesse tempo, 

mortadela não existia muito. Mas vinha aqueles pedaço de carne, de queijo. Eles 

fazia as festinha pra gente e de encerramento, nós chorava que só. Se ajuntava com 

aquelas crianças queridas. Que a gente tudinho se queria bem. Na minha sala 

mesmo tinha uma que o povo colocou o apelido de Nega dadá, logo quando ela 

chegou. A pobre era negra de cabelo pixaim. Aí, quando ela me perturbava eu 

gritava: nega dadá! Ela sentava na frente, eu ficava atrás gritando. Nós quebrava o 

pau, depois nos tornemo amiga, mas quebrava o pau. As professoras já não 

suportavam mais as nossas briga. Porque quando prestava atenção nós estava 

amissíssimas, depois, quando ia pro escorrego pro pau quebrar. Porque ela era 
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danada pra tomar a frente. Eu dizia: “ei, tu tava lá atrás, eu que tava na frente”. Se 

eu via a peste naquele instante escorregar, como é que ela tava na frente? Aí, o pau 

quebrava, mas as professoras nem ligava mais com as briga das criança. Brigava, 

brigava, depois era “professora, fulano deu em mim” “Ai, foi? Vou dar carão” e ali 

pronto. Elas amava a gente, a gente amava elas. Era muito bom. Era diferente. Hoje 

eles não gosta das professora. Não tem respeito. Também tem professora meia 

ruim. Como teve aí uma história de uma professora aí numa creche, que parece que 

deu num menino.  

Lá tinha muito livro, assim numa salinha, mas eu acho que não chamava de 

biblioteca, naquele tempo. A gente nunca precisava porque a gente não sabia ler, 

não sabia nada. Mas as professora devia pegar. Mas de vez em quando tinha 

aqueles ditado, diz que a gente aprendia a escrever com aqueles ditado. E ler 

corretamente eu aprendi logo porque eu já pegava gibi, lá, de historinha, que eles 

mesmo fazia, eu acho, porque era uns desenho tão estranhos, pra gente ler.  

Tinha também aquelas historinha que elas lia pra gente. Depois, eu ajuntava 

as letra e começava a ler pras criança também, eu criança. Comecei a ler 

corretamente por conta disso. Ela lia pra gente, era muito bom, porque elas sabia, 

explicava, não fazia muito no quadro, nada pra gente tirar do quadro e botar no 

caderno. Vinha aquele negócio pra gente ligar, vinha muita palavra faltando qualquer 

letra pra gente assoletrar e saber qual era a letra. Elas tinha mais trabalho do que a 

gente, porque elas copiava pra gente. Depois, entregava à gente aqueles 

caderninhos, com as copiazinhas. Os deveres de casa, elas que davam. Em casa, 

não tinha quem ensinasse à gente, a gente tinha que quebrar a cabeça. Mamãe não 

sabia ler. Mamãe só sabia assinar o nome dela. E assim mesmo, foi uma professora 

minha que ensinou. Naquele tempo era meio atrasado, mas com a força que nosso 

prefeito deu, melhorou. Durante os anos que ele teve lá na prefeitura, ele deu muita 

melhoria aos colégios de Natal, de arranjar livro, tinha aquela cartilha Sarita. A 

minha gramática portuguesa, que não foi nem emprestada, que eles dava à gente 

mesmo. Não era pra gente devolver como hoje em dia, não. Era nosso. Eles dizia: 

“cuide, pode servir pros seus filhos”. Eu tinha a cartilha Sarita, eu tinha a gramática 

portuguesa, que hoje em dia eu acho que nem existe mais essas gramática, que 

ensinava tanta coisa à gente. Eu nem me interessava pra ler. Só lia a Sarita. E os 

gibis. Eu levava os gibis pra casa. Era muitas coisa que eles fizeram pra gente se 

dedicar a ler.  
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Às vezes, vinha os vereadores, vinha professores assim de outros lugares, 

lá pra pé no chão. Eles trazia muito. Mandava pra fazer palestra com a gente. A 

gente chega ficava de boca aberta. Adorava, porque ninguém ia escrever, ia 

estudar. A gente adorava, conversava o prefeito quando vinha fazia aquele afago, 

era o que a gente queria, Aliny. Porque hoje é aqueles colégio trancado, mas olha, 

Bia veio em casa, é assim.  

O que a gente não tinha em casa, tinha na aula. Em casa é porque mamãe 

tinha que ser mãe cruel porque a gente era danada. Luzineide não. Luzineide era 

uma menina medrosa, todo mundo queria bater nela, quando era menina. A gente 

era que tomava as dores por ela, a minha irmã, Luzineide. Ela era só de subir. Ela 

subia nos telhado do povo. Demo muito trabalho à mãe. Eu digo: “vocês era pra ser 

tão dedicada à mãe”. Porque trabalho nós demo. Luzinete era as casa dos outro. Ela 

ficava por conta de fazer um arrozinho, um feijãozinho pra gente, ela queimava tudo. 

Se não fosse o trigo, minha filha, a gente ficava tudo com fome.  

Eu acho que o acampamento foi bom pro bairro das Quintas porque eles 

ficaram sempre fazendo festa, vendendo entradazinha (quando já fizeram o muro). 

Quando ele pode, tiveram condição, tiraram as cerca, aí, ficou dentro do muro. Fazia 

festa pra arrecadar dinheiro, pro colégio mesmo. Eu já ficando mocinha comprava 

senha pra entrar. Parece que era o Quintas clube que tinha convênio com esses 

colégio pé no chão, que aí fazia festa também pra ajudar. Fazia muita campanha pra 

pé no chão, pra livro, roupas que ninguém quisesse mais, arrecadava e dava. Eles 

davam tipo um arroz que vinha uns negócio como soja, mas eu não acho que era 

soja, era assim tipo umas carninha sequinha, que quando a gente fazia o arroz 

ficava com aquele gosto de carne, aquelas bolotinhas que parecia carne, a gente 

recebia. A gente recebia muita doação de pé no chão. Esses arroz, aquelas massas 

de cuscuz, leite em pó, era daqueles em pó mesmo, que um recém nascido tomasse 

era hospital, diz o povo. Mamãe diz que deu muito à gente quando começou a dar, 

eu que se fosse hoje tinha a tal da intolerância à lactose a leite. Todo leite que eu 

tomo, me dá sempre dor de barriga, mas na minha casa nunca faltava arroz 

misturado com cenoura, ele vinha cru pra gente fazer, mas vinha com esses 

ingrediente dentro dele. Melhorou muito essas coisa. A gente pobre tinhas nossas 

coisinhas que eles davam. Dizia: “pé no chão hoje tá dando isso”, mas a gente já 

recebia as senha. Com o acampamento melhorou muito. 
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Não sei porque acabou. Às vezes, eu fico pensando que começou a entrar 

diretora irresponsável, vigia. Porque nós tinha, era de mês em mês, esse arroz, só 

nunca veio assim mistura. Mas, às vezes, vinha jabá como eles chamava, era um 

jabá branca de sal, mas nós tinha pros aluno. A gente levava trigo, era permitido que 

a gente levasse. Nós levava esses arroz, esses fubá, que era fubá mesmo, era 

aquela sacada, aí, eles botava num saquinho, fazia pra gente. Era um bocado de 

coisa que a gente tinha. Aí, depois olhe, nem lanche hoje em dia tem. Foi se 

acabando, foi entrando prefeito que não ligava mais. Acabou-se as bolsa. A minha 

bolsa uma vez fui entrar e não foi aceita mais, por causa do dedo de Aluízio e a cor. 

Quando Djalma foi preso, eu me lembro que parece que foi quando Aluízio 

também foi, os dois. Eu estava na Praça Gentil Ferreira, que tem até: “quando o 

trem da esperança de Aluízio viajou, quando chegou na Guarita a notícia, encontrou 

com o chefe de polícia, em decreto oficial, proibiu os seus comício[...]”. Eu estava na 

hora, eu chorava feito desesperada quando ele foi preso, algemado e tudo. Sabe 

uma criança gostar de uma pessoa que nunca teve contato assim próximo, pra mim, 

era porque ele fazia esses negócio, ajudava o povo. 

Eu não sei se quando ele fez aquelas casa, o povo pagou pra receber, a da 

Esperança. Eu não sei. Mas pra mim, aquele homem valia mais que não seio quê. 

Por fazer casa pro povo morar, eu como criança, quando ia receber os presente na 

Lagoa Manoel Felipe, no fim de ano, aquilo era o máximo. Eu digo: “Meu Deus”, com 

aquele riso tão bonito, o sorriso de canto a canto. Ele, os irmão dele, que era todos 

os irmão dele. Tinha Agnelo, o pai de Eduardo, era aquela turma. Era tudinho, ficava 

tão feliz, eles ficava distribuindo também as coisas, não era só as pessoas, eles 

ficava, porque cada um tinha sua tarefa: entregar roupa, o cartão, tinha menino e 

menina, aí aquele tecido pra menina e o tecido pra menino. Dali, a gente saia pra 

receber presente: boneca pras menina e carrinhos pros menino. Depois, tinha o 

lanche. Eu digo e dizia assim diante do mundo todo, pra ver essa situação agora, 

que eu acho que tem gente que nem se lembra, que num quer lembrar. Ele foi 

chamado de comunista. Eu não entendia o que era comunista, mas eu dizia: “se ele 

é comunista, é o comunista melhor do mundo”. Como aquele também do Recife era 

bom, foi preso também, torturado, pendurado no avião de cabeça pra baixo. Isso 

tudinho eu lia, eu gostava desses político. Aquele do Recife, eu nunca conheci, mas 

era ótimo aquele homem também. Vi quando cheguei no Recife falarem muito sobre 

ele, diz que era o melhor governo que Recife teve.  
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Então, eu comecei a gostar desse prefeito que chegou com aquele livro, com 

aquele caderno, que antes era as patroa de mamãe quem dava. As menina dela 

passou de ano, aí, tinha aquela ruma de caderno naqueles arame fininho, aí, mamãe 

arrancava aquelas folhas que tava riscada e levava o resto pra gente. Quem era 

uma criança que não ia gostar de uma pessoa dessa? Poderia não gostar, muita 

gente lá tinhas os seus filhos, mas eram falso, não sabia dar valor a quem merecia. 

Eles tudinho era merecedor do que se fizesse por eles. Aí, dizia que eles fazia aquilo 

pra humilhar os pobre, não! Porque ele (Aluízio) chamava minha gentinha, pra mim, 

nunca foi humilhação ele chamar minha gentinha. Aí, dizia que era porque ele 

chamava diminuindo. Eu acho que não. Era uma base de carinho. Porque quando a 

gente fala: “o coisinha lindinha e não sei o quê e pê, pê, pê” é carinho. Eu acho que 

não era diminuindo, e se era... ele dava mesmo comer à gente, e roupa e tudo. Todo 

ano eu me vestia, ah... nem ligava. 

Aí, por conta desse homem, Djalma, Aluízio Alves, a gente soube o que era 

um caderno, a gente soube andar, estudar de barriga cheia, tinha pão, às vezes, até 

duro, mas a gente comia. Aqueles suco de limão, ótimo. De manhã, “vocês comeram 

quando saíram de casa?” se a gente comesse, bem, se não comesse, “não, não”. 

Porque começava de 7h, a gente tinha que se acordar de 6h. Mamãe trabalhava e ia 

simbora, e a gente... uma saia rasgando um pão, mamãe deixava um chá feito, 

tomava o chá que já tava frio. Eu, que nunca fui de comer muito, não queria. Minha 

irmã Luzineide, comia muito, recebia. Quando chegava aquele menino meio melado, 

sujinho, a professora dizia: “vá pro banheiro, que eu vou lavar você”. Às vezes, nem 

dava banho, só passava a mãozinha assim (no rosto e braços). Por que que a gente 

não era feliz? Não somos feliz hoje, que não podemos nem andar. 

No Ferreira, o que é que acontece no Ferreira hoje em dia? É droga, é 

morte, como já houve morte e tudo lá. Que eu mesmo não atrevia a botar ninguém 

da minha família. Porque era pra continuar. Um colégio que muitas criança saiu de lá 

tudo lendo. Eu saí de lá com meus oito ou nove ano, dez ano. Não sei, não me 

lembro bem. Mas nós tudinho sabia escrever nosso nome, que primeiro que eles 

ensinava à gente era o meu nome, das minhas irmã, da minha mãe, minha vó, meu 

pai. Era a primeira coisa que eles ensinava. E depois vinha o nome da rua, o bairro. 

Pra quando a gente se perdesse, saber dizer. Depois, vinha outras coisa. Nós tinha 

lazer, lazer assim, brincava... não tinha quem viesse perturbar. Os coordenadores, 

os professores ficavam tudo observando. Nesse tempo, só tinha diretora, mas ela 
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era muito fiel, bem rigorosa, baixinha, mas falava com a gente assim e botava de 

castigo mesmo. As menina tinha medo, agora eu que era danada mesmo. Tinha 

esse negócio de não bater em mim, que minha mãe era braba. Eu dizia: “bate em 

mim pra tu ver, que minha mãe não faz com tu”. Olha o que é que eu arranjava pra 

mamãe. Então, foi muito bom o tempo deles. Ele foi grande (Djalma). Ele só não, 

que Aluízio fez o que pode por Natal. Natal era pra ser uma capital muito cheia de 

coisa, muito boa, mas cada um que vai entrando quer destruir mais. Porque era pra 

continuar. Hoje em dia, não, que as coisa ia mudar e iam tocar fogo com a gente 

dentro se continuasse. Mas era muito lindo. Pena que ninguém nunca tinha uma 

coisa pra bater um retrato daquela ruma de palhoças. Parece que era três palhoças, 

ou era quatro, aquela ruma... tudinho sentado parecia... tum, tum, tum, aquelas 

fileiras de crianças. 

Sei não, tenho muita saudade daquele tempo. Hoje em dia, o Senhor tá 

voltando, tá se aproximando o dia. Eu vou dizer uma coisa: que Deus livre as nossas 

criança. Eu não só peço pelos meus não, peço pela sua, peço por Camila, que vai 

estudar não sei pra banda de onde, meu Deus. Eu vi ela novinha também. É a filha 

da minha patroa, que tá uma mocinha, muito abestalhada, a menina foi criada dentro 

de um carro pra casa, de casa prum carro, não sabe andar numa rua, num sabe o 

que é um supermercado. Deus abençoe ela onde ela for viajar. Peço pelas criança, 

que elas cresça, porque uma ovelha ruim põe um rebanho a perder. Sua filha tem 

sua educação, mas vai pra um colégio que você não sabe como é e desencandeia. 

Eu peço tanto pelas criança. 
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Entrevista 06 - Luiz Gonzaga F. S. Filho – “Sr. Fernandes Towar” 

 

Nome completo: Luiz Gonzaga F. S. Filho – “Sr. 
Fernandes Towar” 

Data de nascimento: 15/07/1947 

Onde nasceu: Natal 

Profissão atual: Cantor 

Profissão na época da Campanha: Estudante 

Bairro que reside hoje em dia: Rocas 

Bairro que residia à época da 
Campanha: 

Rocas 

Ligação com o acampamento: Comunidade 

Data da entrevista: 24/11/2017 

 

Tom vital: “Quando lembro essas músicas, eu me sinto prestigiado.” 

 

Meu nome é Luiz Gonzaga Fernandes de Souza Filho. Não tem nada a ver 

com Towar, este é nome artístico. Eu tive vários nomes artísticos, onde chegava eu 

mudava. Towar foi porque tinha um artista do canal 6, no Palácio do rádio do Recife. 

Quando eu fui lá, eu era menino, e tinha uma apresentadora, cantora, “bola 7” ela, 

era Carmen Towar. Aí, como eles achavam que esse nome Luiz Gonzaga não era 

bom, porque eles mudavam mesmo o nome da pessoa, decidiram mudar esse 

nome. Walter Lins, da Paraíba, era locutor lá, na rádio PRA8. Era Palácio do rádio, 

porque era televisão e duas rádios, a PRA8 e a Tamandaré. Lá no Palácio do rádio 

tinha a praça em frente ao prédio e um busto de Assis Chateaubriand, muito bonito. 

Eu nasci em 15 de julho de 1947. 

Aqui em Natal. Nascido e criado. Cangoleiro assumido. Das Rocas. Tive 

outras profissões, mas só para dizer que não estava só numa coisa, porque de 

cantor eu sempre fui fraquinho, porque nunca toquei instrumento, nunca dominei e 

também recebi orientações de maestros que disseram: “não rapaz, não aprenda 

não, porque na sua velhice você vai ter um problema mental”. Eu tocando 

instrumento, não consigo cantar. Emboloa tudo e fica ruim. 

Sempre fui intérprete. Eles diziam: “Fique com seu instrumento mesmo. 

Você canta muito bem, tem a voz boa, fique aí mesmo, se aperrei não que a 

gente...”. Ainda fiz teste aqui para o coral, com Padre Pedro. Aí, ele disse: “Towar, 

sua voz tá fora de lugar”. Quer dizer, quando a voz está fora de lugar, a pessoa está 

perdendo a condição de cantar, mas superei tudo isso. 
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Sempre morei nas Rocas e tinha uns períodos que eu viajava. Porque eu 

estive também pela Paraíba. Depois dessa carteira assinada, eu estive muito tempo 

em Recife. Voltei com um trio lá. Atuei novamente, aí, na televisão. Mas depois fui 

para a Paraíba. Aí, contratado pela Bhrama para fazer divulgação. Dr. Rui Bezerra 

Cavalcanti me contratou para fazer a divulgação dos produtos da Bhrama na 

Paraíba. Ele queria divulgar pelo alto sertão, então, aproveitou o conjunto que a 

gente fez, era dois da Paraíba e dois do Rio Grande do Norte. 

Aqui, quando eu penso na Campanha “De pé no chão” me vem à cabeça 

justamente a caminhoneta de Pacheco, que era dos comandos populares, era ele 

que tomava conta. Se você não conheceu, mas acho que você ouviu falar de D. 

Neném e Sr. Pacheco do hotel Tirol. Eram eles que tomavam de conta e que 

gratificavam esses artistas. E era uma das coisas que Djalma mais gostava. Eram 

essas lâmpadas fluorescentes, eles enrolavam com papel celofane de verde, de 

azul, era aquele colorido. Esse carro aqui na praça dos estudantes ainda levou uns 

tiros que atingiram de raspão, parece que ainda queimou uma lâmpada. 

Naquela época, eu cantava na rádio Poti. Da rádio Poti, em frente, era a 

Casa de saúde de Natal. Aí, eu fui fazer um show lá e me levaram com os outros 

artistas. Então, eu conheci a professora de piano e poetisa, Maria Letícia Galvão. E 

do fundo da casa dela, que dava para a avenida Deodoro, eu vi aquele homão 

gordão. Assim, eu fiquei conhecendo Djalma.  

Outro dia, eu fui para cidade, porque eu gostava de ir para Cidade, para ver 

as meninas que vinham do Atheneu passando, eu achava bonito. Aí, Dr. Augusto 

disse: “lá vai ele”. E disse: “ah menino, isso aqui é aquele menino que viu o senhor 

de longe”.  

Esse doutor, eu fiz um negócio com ele, fiquei ajudando ele e ele primeiro 

obturou meu dente, ajeitou a dentadura, colocou uma falha de ouro. Por conta dessa 

falha de ouro, ainda arranjei uma namorada, que me chamava tristezinha, mas não 

deu certo. Não deu certo porque um dia a gente foi para um passeio e quando voltou 

o pai dela tinha falecido. Ela ficou com raiva de mim, porque o pai estava doente e 

eu insisti para ela sair e a gente dar uma voltinha, como era de costume. Aí, quando 

ela chegou, que ela olhou na rua... disse: “iiii, a casa de fulano, de fulano tá assim, 

papai não está bem”. Justamente, o pai tinha morrido. Minha vida... se for contar 

mesmo... é tanto que tem umas coisas a gente esquece e quando lembra é assim... 
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Eu tinha que deixar ela em casa. Mas o homem é egoísta. Não sei porque o 

homem tem esse egoísmo, essa coisa de: “não, vai morrer não”. Olha! Sou Deus 

para mandar? Bem feito, bem feito. Bem feito ela ter terminado comigo. 

Mas, na época da Campanha minha participação era por gosto e satisfação. 

E eles nem se importavam comigo, porque eu era menino. Só que Djalma me deu 

atenção. Tinha uma menina que ia, uma moreninha que fez o chiado da botina, 

coitadinha, essa era moreninha, pretinha, os cabelinhos crespos, mas muito 

orgulhosa. Ela era toda enferosa assim. Ela tinha um jeito, um quê, um negócio, 

coisa de baiano, mas ela era natalense mesmo. E ela fez essa música, o chiado da 

botina. E era a música que Djalma Maranhão gostava. Dizia: “Towar, tu canta tudo, 

mas quando chegar lá tem que cantar o chiado da botina”. 

Ele gostou e eu cantava. Ela cantava também. Quando ela estava, ela 

cantava, mas ela era meio “banqueira”, aquela ali nasceu para ser artista mesmo, 

porque artista só é bom assim, bem difícil. Mas, ela era mais difícil ainda, tanto que 

ela quando desapareceu quando acabou a campanha (eleitoral). Ninguém avistou 

mais ela. Mas ela andou com Maranhão, andou pela prefeitura. Eu era menino, nem 

me importava com isso. Ela trabalhava num gabinete de um dentista. O gabinete do 

dentista era ali na Ribeira, a Associação comercial do lado de cá, e era num 

bequinho, numa daquelas salas. Hoje eles desmancharam muitas salas por ali. 

O chiado da botina era assim: 

“Vamos, minha gente, vamos eleger 

o gordo Maranhão que ele vai vencer 

Vamos, minha gente, vamos eleger 

o gordo Maranhão que ele vai vencer 

eu piso, piso no chiado da botina 

só voto em Maranhão que ele é gente muito fina 

eu piso, piso no chiado da botina 

só voto em Maranhão que ele é gente muito fina 

aí, eu botei uma dançazinha, (se levanta para dançar nesse momento). 

 

O povo se empolgava. Não se falava nem em trio elétrico nesse tempo. Eu 

vejo o pessoal: “não porque naquele tempo eu saí num carro”. Eu fico calado, num 

digo nada. O trio elétrico, a Bahia, vêm depois. 
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A gente se apresentava nos bairros. (Volta a cantar) “Povo dos bairros de 

Natal. Rocas, Barreta e Alecrim.”  

Tinha bairros que nem tinha ainda nesse tempo. 

“Quintas, Tirol, Lagoa Seca, (repete seca baixando o tom), se não a voz não 

sai porque é de manhã.  

“Todo natalense, enfim, 

Ele se apresentará 

Com um programa inteiramente novo 

O seu nome é Djalma Maranhão 

O maior candidato do povo” 

 

O compositor da campanha mesmo era Oscar Homem de Siqueira. Dessa 

família Siqueira. Todos uns homens inteligentes, grandes poetas, gente que nasce já 

com isso. Interpretar aquelas leis, aquelas coisas. Os que não eram doutores parece 

que ultrapassavam. E naquele tempo a gente ouvindo as conversas e eles 

conversando em francês, porque dizem que naquele tempo ensinavam línguas. 

Parece que eram cinco línguas, se não me engano, ou eram três que ensinavam lá. 

Mas o pessoal gostava era de francês. E o inglês também. Mas o compositor mesmo 

era Oscar Siqueira, ele era avaliador judicial.  

Agora o hino “De pé no chão”,  foi de Dozinho. Eu não era o intérprete, 

porque aí já foi no sucesso da administração. Ele não completou os cinco anos que 

era. Eram cinco, ou seis anos. Acho que ele tirou de dois a três anos. Em 64 ele 

saiu. Foi o que mais a gente sentiu.  

Você não sabe o quanto é caro terem tirado Dilma Roussef da presidência. 

Não estou falando mais nem de Djalma Maranhão, estou falando em Dilma Roussef. 

Aquela coisa, aquela desfeita que fizeram, aquela mangação, aquela humilhação, 

toda aquela coisa, aquilo ali foi uma coisa muito feia, muito deselegante. E como a 

maioria dos votos das cidades do tamanho daqui, comparando com as do Sul, esses 

votos daqui era como se não valessem nada. Eu não falo nem desses outros votos, 

eu falo de nós. Não é bairrismo, não, não é nada disso, é porque é a verdade. 

Então, foi o que mais a gente sentiu aqui, foi justamente aqueles anos, é como se 

aqueles votos fossem rasgados e não fossem nada. Porque esse povo fica calado, 

eles não falam, eles têm aquele orgulho, mas acham que aquilo é assim mesmo, 

que foi um castigo que Deus mandou. E não é nada disso. A ingratidão, o respeito, e 
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querem levar aquilo ainda nessa mesma coisa. Isso se compra com muito dinheiro. 

Fazem o que fizeram e compram os votos e tudo dá certo. Vai, vai, mas se eles têm 

que pagar, eles têm que pagar. Porque como diz o ditado geral... “Deus não dorme”. 

Tem esse ditadozinho. A gente dorme, o outro dorme, e acorda e encontra uma 

surpresa, aí encontra uma alegria, encontra uma coisa... mas Deus, diz que Deus 

não dorme e não dorme mesmo. Ainda tem outra coisa que diz assim: que Deus 

perdoa, mas a natureza não perdoa o homem, não. É outra realidade. 

O hino da Campanha De pé no chão era assim: 

 

“Povo pobre, natalense” está muito alto (busca outro tom) 

“Povo pobre, natalense 

Chegou a vez para quem quer aprender 

Como sofre o ser humano 

Quando seu nome não sabe escrever 

A prefeitura abre a campanha 

Para ajuda do ensino e do saber 

Pela meta do prefeito Maranhão 

De pé no chão também se aprende a ler” 

 

Tudo que Dozinho fez, ficou bem feito. Porque ele fez os hinos do ABC 

também. Ele se limitava a essas marchinhas, essas coisa. Que são bem nossas. 

Isso é uma herança portuguesa, essas marchinhas. 

O acampamento, eu via de longe. Porque sabe como é, eles estão fazendo 

ali uma escola, aí, depois quando passa aquilo, a pessoa vai olhar. Mas nesse 

tempo não era assim. E mais que era de palha, rodeado de madeira. Então, tinha 

sempre uma pessoa na frente de uma porta daquela para olhar, mas não empatou 

nem de tocarem fogo. Tocaram fogo. 

Eu estudei antes do acampamento, até o primário. Estudei muito antes aqui 

no Leão XIII, que é terreno de D. Nivaldo. Hoje é uma casa de freira. E fiz a primeira 

comunhão aqui na capelinha. 

Nessa época, eu era menino, trabalhava em canto nenhum que ninguém 

queria. Agora, os políticos não podiam me expulsar do ambiente. O menino que 

chega e... mas não tomava a frente, não. Nunca fui assim, não. Eu fui disciplinado 

desde menino, graças a Deus. Para eu fazer uma vergonha, precisa vir me fazer 
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uma vergonha, porque certas coisas eu não fazia, de chegar e ir no palanque e 

entrar. Eu ficava de longe, ficava embaixo. Era assim, eu sempre respeitei as coisas. 

E mesmo porque eu queria ter aquelas amizades, com aquele povo. Aí, tinha que 

angariar, saber entrar e saber sair. 

Quando me via, ninguém me dava atenção. Avisava assim, mas como se 

tivesse um medo, uma coisa assim. Que realmente era muito perseguido negócio de 

menino naquele tempo. O juizado de menor, todo mundo tinha medo, naquela 

época, do juizado de menor. Hoje pegam e dão revólver a menino, para os meninos 

se matar, como aconteceu aqui nas Rocas. Entendeu? Uma covardia. Uma pessoa 

que tem um senso de hombridade, de ser humano, não ia fazer um negócio desse e 

ainda se dizer um homem.  

Na década de 60 eu fui para Recife, quando cheguei quem chamava 

atenção era D. Helder. Fui contemporâneo de D. Helder no Recife também. Como 

fui de Dom Nivaldo aqui. 

Lá trabalhei na empresa Jornal do Comércio. Com o trio Menura. Cantava 

aqui sozinho, aí, fui para Recife com o trio. Tocando afroxé, tocando tam tam. Aí, 

tive que ir, saí fazendo primeira voz. Nisso aí, passei uns três anos lá, nessa época, 

com carteira assinada. Mas antes já tinha ido, já tinha conhecido Recife, olhando 

aqueles shows de Genival Lacerda, Nerise Paiva. Depois, quando voltei, já fui para a 

empresa Jornal do Comércio, canal 2. Quer dizer, já era a escola da televisão no 

Brasil. Veio Elis Regina para Recife, nos grandes estúdios do Recife aprender toda 

aquela performance, com o Lenin David, o americano que ensinava, para fazer todo 

aquele gesto, mas não botar a mão na frente do rosto. Você pode ver que ela fazia 

toda a misancene, mas ela dava um jeito e... o pessoal: “rapaz, esse homem é..., 

esse homem”. Porque ele cantando samba, não tinha quem cantasse igual aquele 

homem. Samba não tinha não. Com aquela fala enrolada. Ele cantava e dançava. 

Aí, eu olhando, aprendi. Quando cheguei aqui, fui fazer parte de uma roda de 

samba. Ora... eu cantava duas horas, porque o primeiro tempo de quem toca é uma 

hora. Eu tocava uma hora com o ganzá ali, para valer mesmo, cantando e 

dançando, cantando e dançando. Eu decorava todo o roteiro da roda de samba de 

João de Orestes. Ele um dia se perdeu, disse: “Towar, e música tal?” aí, eu dizia, eu 

decorava. Quando ia tirar as músicas, que eu cantava naquela época, eu tirava 

aquelas letras e dizia: “pega, Dalvina”. Aí, dava. Aí, os olhos em cima de mim e eu 

besta não sabia. 
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Eu decorava tudo, decorava tudo, eu não me aperreava. Hoje eu não tenho 

mais essa capacidade. 

Tem muitas canções que me marcaram na década de 1960. Essa da 

campanha de Senador, que foi a campanha do petróleo, é uma: 

 

“Nosso petróleo é potencial 

Riqueza e vida neste país novo 

Reforma agrária essencial 

Direitos e deveres de um povo 

Getúlio Vargas a glória alcançou 

A vitória do Brasil reformista 

Maranhão seu continuador 

Será o senador nacionalista 

 

Maranhão seu continuador 

Será o senador nacionalista 

Será o senador! 

Será o senador! 

Será o senador! 

NA-CI-O-NA-LIS-TA!” 

 

Quando lembro essas músicas, eu me sinto prestigiado. E graças a Deus 

estou sendo correspondido, porque uma pessoa da sua idade, você uma menina 

jovem, bonita, e vim atrás de um coroa para falar de campanhas? Quem? A coisa 

está mais viva, mais viva do que antes. Olha, tá vendo? (arrepiado).  

Isso é um pouco de espiritual. Porque a espiritualidade também naquela 

época Djalma Maranhão trabalhou. Essa abertura, iam se esconder dentro das 

matas, de noite, para fazer aqueles toques, aquelas danças, aquelas coisas. Era 

perseguido pela polícia. Eu fui preso ainda. Toda minha perseguição não foi nada 

de... não sei porque eles nunca... eles foram mesmo no meu roteiro, no que eu era, 

o meu... aqui para nós... e câmera aí (risos). 

(Houve uma pausa feita a pedido do entrevistado para que houvesse relatos 

sem registros audiovisuais) 
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Eu, quando era menino mesmo, tive um problema que eu botava sangue 

pelo nariz. E teve uma das vezes que eu botei esse sangue, depois senti uma dor de 

cabeça. Disseram: “tome um melhoral e isso passa”. Minha mãe me botava numa 

parede quando eu tinha isso que sangrava, “abre os braços”, aí, vinha com um 

canequinho de água e jogava na cabeça, para esfriar a cabeça. Remédio de pobre. 

Água (gargalhadas). Quando Deus quer, a água é um santo remédio. Para mim, era. 

Aí, inventei de tomar esse Melhoral. Ah, meu Deus, esse Melhoral. Daí, já começou 

meu atraso mental. Foi esse Melhoral. Se daquilo ali, daquela vez não tivesse me 

dado aquele Melhoral, acho que eu ainda estava uma pessoa normal. Interessante 

as coisas da vida.  

Eu acho que Djalma foi perseguido porque existe uma guerra, um 

preconceito, inveja, por isso que eles têm raiva de mim porque eu vou no ponto 

fraco, inveja. Ele era parente de gente que fez balão que subiu, competindo com o 

povo de Paris. O povo cantando a música dele, vindo da Inglaterra pra cá ver o 

cinema. Toda essa coisa, só querem um pezinho. Aí, se tem... é para se mostrar, 

que faz, que mata, que pega, que joga dentro de avião, empurra para lá e joga a 

pessoa no oceano, é isso! Esse submarino. O que foi esse submarino? O estudo 

nuclear da Argentina é mais avançado do que o nosso. Mas aí o que é isso? Eu já 

fico... sabe, cismado. Herdei isso da minha mãe. Porque minha mãe acompanhou 

Café Filho. Já tiraram, os políticos de lá, já tiraram o nome de Café Filho. Não foi 

Café filho que assumiu. Café Filho assumiu quando Getúlio Vargas morreu, que ele 

era o vice-presidente. Mas eles não falam, não. Falam que foi outro. Eu estava aqui, 

eu fico escutando. Eu endoido nessa televisão. E boto para a TV Câmara, e não sei 

o quê. Depois eu desaprendo e fico doidinho. 

Naquele tempo não me envolvi com militância porque eu não votava. Eu era 

de menor. Eu não votava. 

Sei que Djalma lutou com muita dificuldade, muita dificuldade. Naquela 

época essa situação desse dinheiro, desse povo, de tudo isso, ele também corria 

atrás de industriários, chamava industriários, ou industriais, ele andava atrás desse 

povo. Os colegas, os amigos e pedia e não tinha aquelas condição de riqueza. Só 

tinha o tino. Porque essas coisa a pessoa que quer conseguir alguma coisa e tem 

aquele ideal, tem que ter aquele tino, tem que ter aquele dom dado por Deus.  

E eu acho que tem gente assim, nesse cenário, pela idade assim, eu acho 

que deve haver mais um respeito a esse pessoal com mais idade, porque a pessoa 
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quando chega uma certa idade, a gente não é mais o mesmo. Ter um exame 

médico, continua, mas orientando, essas coisas assim. Só que Djalma não se 

aproveitou das ocasiões. Isso foi uma coisa inusitada. Ele não se aproveitou das 

ocasiões. As coisas assim, que a gente fica avaliando, avaliando e olhe... vai 

subindo... Vai subindo os direitos da pessoa como pessoa humana. Se a pessoa 

está só... porque a gente não sabe nem das nossas coisas, que dirá da dos outros. 

Não sabe se a pessoa está subindo, porque a gente não sabe se ele morreu e está 

subindo no conceito de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora. 

Na minha vida, eu queria mais. Eu queria mais. E a bem da verdade, eu 

ainda estou aprendendo a cantar, é muito difícil, é muito difícil. Eu assisti aqui uma 

soprano, ela cantou uma ária para o Papa, só o instrumento. Ela mostrando a 

técnica, como é difícil e que riqueza a pessoa ter o latim, a mãe de todas as línguas. 

Eu corri para igreja, para cantar, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. 

Aí, na parada metropolitana da Cidade. Aquela igreja que olha para o rio Potengi e 

estou lá cantando. 

A música faz parte. 

Deixa eu cantar um Adeste Fidelis? Umas partes de uma ária porque é o 

compositor desconhecido. Adeste Fidelis. E quando eu fui à Brasília, cantar, 

representar essas músicas lá no plenário do Senado, aí, a gente ia andando por 

Brasília e fomos até a igreja, mas aí o padre que toma conta não estava lá, mas 

estava o zelador. Ele me deu ordem para cantar, chegar lá e cantar. E eu cantei e o 

pessoal... cantei o Adeste fidelis, que é justamente essa música de autor 

desconhecido.  

 

“Adeste fideles 

Laeti triumphantes 

Venite, venite in bethlehem 

Natum videte 

Regem angelorum 

Venite adoremus, 

Venite adoremus, 

Venite adoremus 

Dominum 
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En, grege relicto, 

Humiles ad cunas, 

Vocati pastores approperant; 

Et nos ovanti gradu festinemus. 

Venite adoremus, 

Venite adoremus, 

Venite adoremus 

Dominum 

Adeste fideles 

Laeti triumphantes 

Venite, venite in bethlehem 

Natum videte 

Regem angelorum 

Venite adoremus, 

Venite adoremus, 

Venite adoremus 

Dominum” 

 

Obrigada.  

 


