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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o processo de construção de um 
sistema de educação pública municipal em Riachuelo/RN. Estabelecemos, como 
recorte temporal, o período entre 1963, que corresponde à emancipação política da 
cidade, e 1983, que se remete à criação do órgão oficial da educação, a Secretaria 
Municipal de Educação, através da Lei municipal 186/83. A realização desta 
dissertação teve como justificativa a compreensão de como se desenvolveu o 
processo da educação pública municipal, na perspectiva da análise de sua 
consolidação e a constituição da cultura escolar no município de Riachuelo/RN, 
percebendo as principais nuances, como as práticas educativas, na formação de 
professores e as memórias no âmbito do processo de História da Educação. 
Mediante o estudo global (analisando o Estado do Rio Grande do Norte), partimos 
para as discussões em nível municipal, debatendo, dialogando e relacionando-as 
com as perspectivas educacionais mediante as teorias relativas à educação e à 
legislação vigente, implementada no período pesquisado. Esse estudo está inserido 
no âmbito da História da Educação, compreendendo, em seu aporte teórico, autores 
da Nova História Cultural, tendo como seu desenvolvimento, a revisão bibliográfica 
acerca das análises concernentes ao tema, como principais fontes, os documentos 
oficiais, como a legislação educacional em vigência entre 1960 e 1980, ofícios, 
convênios, programas, projetos educacionais e diários de classe, disponibilizados 
pelos arquivos da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de 
Riachuelo/RN. Utilizamos também o acervo pessoal, gentilmente cedido pelos 
professores, como certificados, fotografias, fichas, avaliações e consideramos os 
depoimentos como fontes orais na composição da narrativa histórica. As fontes orais 
tiveram como princípios e fundamentos metodológicos a História Oral, obtidas 
mediante a realização de entrevistas, transcrições, autorizações de uso de material 
e devolução desse à comunidade de destino. Ao término desta análise, entendemos 
que a educação pública foi consolidada dentro de uma perspectiva tecnicista, 
cientificista e que o município se adequou à legislação em vigência, bem como se 
adaptou à educação pública municipal, mediante as suas circunstâncias e as 
necessidades do seu modelo educacional público.  

 

Palavras-chave: Cultura Escolar. História Oral. Professores leigos. História da 
Educação. Riachuelo/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper aims to study the construction of a public education system in the city of 
Riachuelo/RN. The period of time studied here in this paper is between 1963, which 
correspond to the emancipation of the city's politics, and 1983, which consigns to the 
creation of the official education organ, the Municipal Education Office, through the 
Brazilian law 186/83. This dissertation is justified by the comprehension of how the 
process of public education developed itself, under the perspective of the analysis of 
its consolidation and the constitution of school culture in the city of Riachuelo/RN, 
realizing the most important nuances, as the educational practices, teachers 
formation and memories in the process of Education History. Analyzing the state of 
Rio Grande do Norte in a global study, we go into municipal discussions, debating, 
dialoguing and relating them with educational perspectives through the theories 
related to education and current legislation, applied in the period studied.  This article 
is the Education History, appreciating, in its theoretical input, authors of New Cultural 
History, emphasizing bibliographic review concerning the theme,  the main sources 
are official documents, such as the educational legislation between 1960 and 1980, 
trades, agreements, programmes, educational projects and class journals, provided 
by the archives of Municipal Education Office and Riachuelo/RN city hall. We also 
used a personal collection, kindly given by the teachers, such as certifications, 
photographies, forms, evaluations and we consider statements as oral sources in the 
composition of historical narrative. The oral sources are embased in Oral History, 
resulted of interviews, transcriptions, permission to use the material and the return of 
it to the community. At the end of this analysis, we understand that public education 
was established inside a technicist and scientific perspective and that the city 
adequated itself to the law, as well as adapted itself to public education, facing the 
circumstances and necessities of its public education model.  

 

Keywords: School Culture. Oral History. Layman teachers. Education History. 
Riachuelo/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho analisa a história da educação referente à constituição de um 

sistema público de educação no município de Riachuelo, localizado na mesorregião 

agreste do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Como fruto de uma pesquisa 

acadêmica em uma localidade, esclarecemos que trabalhamos com a perspectiva da 

educação pública gerida pela entidade política e administrativa do município. Se 

evidenciará como ocorreu o processo de educação pública a partir da constituição 

do município de Riachuelo - RN e quais as estratégias que os gestores públicos 

executaram para o funcionamento e, posteriormente, para a consolidação da 

educação pública municipal, sendo esse, um ponto de partida para o início desse 

estudo. Assim, escolhemos o recorte temporal entre as décadas de 60 e 80 do 

século XX, como referências calcadas na emancipação política do município de 

Riachuelo - RN, em 1963, finalizando em 1983, com a criação oficial da sua 

Secretaria Municipal de Educação. 

O interesse em trabalhar com essa temática surgiu desde o ingresso como 

professor da rede pública municipal de Riachuelo/RN no ano de 2003 e quando 

refletimos sobre o surgimento dessa rede. Nesse período, buscou-se responder às 

seguintes questões: Quais políticas foram adotadas na organização inicial da 

educação pública municipal? Como e onde foram realizadas as “primeiras aulas”? 

Quais eram as escolas, como foram constituídas e onde se situavam? Quais tipos 

de dificuldades eram encontrados em tais instituições de ensino? Quem eram os 

professores e como foram formados? Como a política interferiu no processo 

educativo, do ponto de vista do financiamento, bem como das propostas 

pedagógicas?  

Percebíamos que esses questionamentos eram naturalizados e passavam 

despercebidos pelos professores, estudantes e toda comunidade em geral, que 

conheciam apenas fragmentos ou não sabiam sobre a história da educação. 

Contudo, cabe salientar que todas essas ações foram políticas, sociais e culturais e 

tiveram historicidade, portanto, estiveram inseridas dentro de um contexto passível 

de investigação. Nesse sentido, a pesquisa foi fundamental para a compreensão da 

história da educação local e também foi, de certo modo, uma reflexão de que essa 

micro-história, como uma célula, se constituiu como uma peça dentro do contexto da 

história da educação no RN e do Brasil.  
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Enquanto professor e pesquisador surgiram as primeiras dificuldades 

apresentadas para a realização do trabalho de pesquisa em história da educação. 

Fazer esse estudo foi um dos maiores desafios, pois, enquanto educador, a 

experiência e a prática sempre foram relacionadas ao exercício da docência. As 

questões das práticas pedagógicas e do ensino foram, em todo o tempo, as nossas 

maiores preocupações, enquanto profissional. 

 Entre tantas idas e vindas na gestão do projeto de pesquisa, tivemos a 

oportunidade de matrícula, como aluno especial, na disciplina “Seminário: Introdução 

à pesquisa em História da Educação”, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGED com a profa. Dra. Maria Inês Stamatto Sucupira. Consideramos 

que os conteúdos ministrados foram relevantes para a consolidação do objeto de 

pesquisa e estudos, bem como para o aprendizado na área de história da educação, 

na compreensão das discussões atuais sobre o tema, bem como da produção na 

área sobre cultura escolar e na reflexão das bases epistemológicas da história da 

educação. Isso estimulou, ainda mais, a participação do processo de seleção do 

curso de Mestrado em Educação no PPGED, proporcionando uma reflexão sobre o 

fazer pedagógico na busca dos sentidos pela construção histórica da educação, 

possibilitando ferramentas para a construção da pesquisa acadêmica.  

É sempre um grande desafio escrever sobre a história da educação, pois, em 

nossa escrita, estão as nossas impressões dentro de uma construção histórica e 

temporal do objeto e do pesquisador sobre as nossas compreensões dentro um 

universo, múltiplo, rico e complexo, como é o da educação. Nesse âmbito, 

consideramos a questão do próprio autor deste estudo ter feito parte da rede 

municipal de ensino enquanto aluno entre os anos de 1993 - 1997 e, posteriormente, 

ter se tornado professor da rede de ensino em 2003, tendo isso, um significado no 

contexto da pesquisa.  

Ao mesmo tempo em que escrever sobre a história da educação, estimula e 

nos move na reconstrução histórica, no que tange a se proporcionar a busca pela 

compreensão dos fatos, das ideias, das questões políticas, sociais, filosóficas que 

construíram vários sentidos e significados ao longo do percurso, possibilita-se a 

promoção do conhecimento. Assim, o campo da história da educação é um potencial 

ramo da educação, com um espaço privilegiado para a compreensão analítica da 

história da escola, das práticas escolares, da memória, da cultura escolar, dentre 

outras temáticas de pesquisa.    
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Os historiadores da educação têm investigado a progressiva 
transformação da escola em espaço nuclear de transmissão de saber 
nas diferentes sociedades, ou nas distintas regiões de um país. 
Nesse contexto, cabe investigar como foi implementada a rede 
formal de escolas, de que maneira essa rede se ampliou e 
diversificou, bem como verificar a taxa de crescimento da taxa de 
escolarização. Além disso, convém pesquisar as consequências 
desse processo: a necessidade de formar e profissionalizar os 
professores, elaborar livros e materiais didáticos, construir espaços 
específicos para cada ação escolar. Nessas investigações, é 
importante reconstruir as estatísticas, fonte fundamental para 
conhecer os segmentos populacionais, que frequentavam a escola, e 
a distribuição desses grupos por região, sexo, idade, classe social, 
raça/etnia. (GALVÃO; LOPES, 2010, p. 44)  

 

Todas essas questões estão relacionadas dentro do contexto das políticas, 

tensões, conjuntos de normas escolares, práxis docentes, conteúdos em sala de 

aula, bem como objetos de estudos, que se constituem como cultura escolar. 

 
Cultura Escolar é tomada aqui como uma categoria, como um 
constructo teórico que permite, metodologicamente, operacionalizar a 
pesquisa e, do ponto de vista analítico, organizar e compreender as 
múltiplas facetas da experiência escolar. [...] Assim, se referimos à 
categoria penso que seja mais rigoroso dizer cultura escolar (no 
singular) e, do ponto de vista do objeto de estudos, culturas 
escolares (no plural) parece-me o mais adequado.  (FARIA FILHO, 
2007, p. 196-197)  

 

Assim, o termo plural significa nesse contexto, o conteúdo e a perspectiva do 

cotidiano escolar, das lições ensinadas pelos professores, da formação dos 

docentes, dos programas e dos projetos educacionais desenvolvidos. Discutimos 

como esses quesitos fizeram parte do processo educacional municipal mediante os 

desdobramentos das práticas cotidianas na escola e estabelecemos as relações da 

história da educação e cultura escolar. Conforme Faria Filho, as práticas escolares 

são objetos passíveis da cultura escolar, pois 

 
 
[...] a cultura escolar pode ser definida como um conjunto de ideias, 
princípios e critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do 
tempo das instituições educativas. Isso significa dizer que no interior 
da escola produzem-se modos de pensar e de atuar que 
proporcionam a todos os sujeitos envolvidos nas práticas escolares, 
estratégias e pautas para desenvolver tanto nas aulas como fora 
delas, condutas, modos de vida e de pensar, materialidade física, 
hábitos e ritos. (2005, p. 37) 
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Outra característica da escolha das práticas escolares dos professores, como 

objeto de estudo neste trabalho, é que elas não compõem apenas o universo 

escolar, uma vez que estão influenciadas pela sociedade, grupo e impregnadas da 

cultura as quais lhe pertencem ao grupo social e o seu espaço temporal.  

 
Práticas docentes, práticas de escolarização, práticas educativas e 
ideias pedagógicas não podem ser pensados em si, nem somente 
em sua relação autônoma (que na verdade não é). Estão 
impregnados da pluralidade de aspectos presentes nas relações 
estabelecidas cotidianamente entre grupos e indivíduos. (FONSECA, 
2003, p. 63)  

 

Como fontes oficiais para realizar este trabalho, foram utilizados documentos 

oficiais: ofícios, cartas, convênios, programas, projetos, acordos entre outros 

documentos do acervo da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura 

Municipal de Riachuelo/RN também foram utilizados.   

Foram utilizados a legislação como fonte documental, tais como a 

Constituição Federal de 1946 e a Constituição Estadual de 1947, sendo essa última 

legislação vigente à época da emancipação de Riachuelo - RN. Esse município não 

criou sua Lei Orgânica no início de sua constituição como cidade e fez sua 

organização política-administrativa referendadas por tal legislação. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei 4.024/61, Constituição 

Federal de 1967 e Constituição Estadual de 1967, a Lei 5.379/67 institucionalizando 

o programa de alfabetização de adolescentes e adultos, além da reforma 

educacional realizada pela Lei 5.692/71 compuseram o arcabouço legal dessa 

dissertação.  

Assim, o estudo da legislação educacional pode ser compreendido como um 

“corpus documental que permite perceber e compreender o processo de instalação 

do sistema escolar no país e as modificações referentes às políticas educacionais 

implementadas, podendo, assim, ser utilizada como fonte histórica” (STAMATTO, 

2012, p.280) 

Além do estudo da legislação, optamos por uma análise no chão da escola, 

mediante o processo de pesquisa e de construção de narrativas, pensando a sala de 

aula como um ambiente plural, rico e que, esse momento de implementação do 
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ensino municipal, foi marcado por práticas escolares que tinham como base 

orientações legais, livros, orientações e o notório saber dos professores leigos. 1 

 

Recentemente, tem crescido o interesse pelas práticas escolares 
cotidianas, por exemplo. Os historiadores da educação cada vez 
mais percebem que, para entender o processo de ensino nas 
diferentes épocas, não basta investigar como a escola se organizou 
ao longo do tempo. Por isso, não é suficiente estudar as leis, 
reformas, regulamentos, programas, ou o que pensavam os 
educadores ilustres. Tampouco basta escrever uma história dos 
projetos – ou seja – uma história que devia ter sido. É preciso, em 
vez disso, captar o dia a dia da escola de outros tempos, os métodos 
de ensino, os materiais didáticos utilizados, as relações professor-
aluno, aluno-aluno, os conteúdos ministrados, os sistemas de 
avaliação e punição. (GALVÃO; LOPES, 2010, p. 44). 
 
 

O historiador tem a consciência de que o seu trabalho é concretizado pela 

leitura e pela análise das fontes. Parafraseando Dominique Julia, o “historiador tem a 

capacidade de fazer flecha com qualquer graveto”. Mediante o objeto de estudo, a 

limitação com a documentação, seja pela dificuldade em encontrar no arquivo 

público ou pelo fato do documento não existir; sob a égide de poucos registros 

documentais, poucos materiais para construção dessa história e pela falta de 

respostas encontradas apenas na legislação educacional, recorremos ao uso da 

nova história cultural. “A história cultural, tal como entendemos, tem como principal 

objeto, identificar o modo como diferentes lugares e momentos de uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1988, p. 16).  

Segundo Pesavento (2003, p. 53 apud FONSECA, 2003), a “História Cultural, 

vista como campo metodológico, abriga diferentes correntes historiográficas que ela 

identifica como sendo a dos estudos sobre a escrita e a leitura, a micro-história e a 

nova história política. ” A opção pela nova história cultural implica em usar uma 

diversidade e de cruzamentos de outras metodologias de trabalho e também  

 
Ainda sobre a nova história se, por um lado, precisamos aprofundar 
sua substantiva contribuição para os nossos estudos, devemos 
também reconhecer, por outro, que temos sido muito tímidos na 
explicitação de seus limites para os trabalhos do campo da história 
da educação e das culturas escolares. O que possibilitou, em parte a 
renovação dos estudos historiográficos no século XX foi, dentre 
outros aspectos, a tomada de consciência, por parte dos 

                                                           
1 A expressão professor leigo, designa nesse texto, os docentes que ensinavam nas quatro primeiras 
séries do Ensino de 1º Grau, sem ter realizado curso de habilitação profissional para o magistério, 
sob qualquer modalidade prevista em lei. 



25 
 

historiadores da relação dinâmica entre passado e presente. De 
outra parte, no âmbito da história da educação, não há dúvida de que 
a renovação dos estudos esteve (e está) intimamente atrelada à 
possibilidade de uma nova história das instituições à pretensão de se 
produzir uma história do cotidiano escolar – a famosa assertiva de 
acerca da possibilidade de entrar na caixa-preta da escola proposta 
pela sociologia -  e dar visibilidade aos diversos sujeitos que 
participam das culturas escolares, notadamente aos professores. 
(FARIA FILHO, 2007, p. 207-208) 
 
 

A organização de um sistema de educação municipal em Riachuelo - RN foi 

fruto de um processo que envolveu muitas pessoas, que colaboraram com a 

constituição da cultura escolar das escolas municipais. Fazer essa tradução foi mais 

um grande desafio, pois, muitas vezes, quando buscando as fontes, em cada lugar, 

casa, arquivo ou documento, ficavam lacunas. Dentro da perspectiva da nova 

história cultural, sobretudo, pelas suas possibilidades de trabalho, recorremos 

também à história oral como fundamentação teórica, considerando-a, também, como 

uma metodologia de pesquisa, com seu próprio estatuto e princípios éticos, que 

puderam ser associados às demais perspectivas teóricas e metodológicas desse 

trabalho.  

A história oral como metodologia de trabalho é 

 
[...] um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração do 
projeto e que continua com o estabelecimento de um grupo de 
pessoas a serem entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da 
condução das gravações com locais, tempo de duração e demais 
fatores ambientais; transcrição e estabelecimento de textos; 
conferência do produto escrito; autorização para o uso; arquivamento 
e sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em 
primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. (MEIHY; 
HOLANDA, 2007, p. 15)  

 
 

A escolha metodológica da história oral aconteceu mediante dois motivos. 

Inicialmente, porque há poucos documentos oficiais e fontes materiais sobre a 

história da educação no município de Riachuelo - RN. O segundo motivo decorreu 

da construção de uma perspectiva do ponto de vista dos professores precursores na 

atuação da educação pública municipal. De acordo com Meihy e Ribeiro (2011), a 

história oral como fonte pode ser: pura, instrumental ou híbrida. Escolhemos essa 

última por considerar que ela é mais pertinente e coerente com a proposta deste 

trabalho. 
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A história oral híbrida difere-se da história oral instrumental por ir 
além do uso exclusivo das entrevistas, além das gravações e por 
promover a mescla de análises derivadas das entrevistas cruzadas 
com outros documentos. Nesse caso, somam-se às entrevistas 
documentos cartoriais, memórias escritas, dados estatísticos, 
literatura, reportagens, produtos historiográficos. (MEIHY; RIBEIRO, 
2011, p.16)   

 

Vale ressaltar que essa foi uma escolha nossa durante o percurso da 

pesquisa, por considerarmos que essa é uma das maneiras mais coerentes de 

abordar o objeto de estudo. Ademais,  

 
Também merece destaque o cruzamento das fontes. Ao utilizar 
outros documentos, o historiador corre menos o risco de considerar 
as entrevistas como a voz daqueles que não podem falar. Além 
disso, a consulta a outras fontes ajuda a formular as questões das 
entrevistas e compreender suas respostas. Em contrapartida, os 
depoimentos, não podem ser tomados como mera ilustração para 
reafirmar aquilo que já tem como uma verdade, construída com base 
em fontes consideradas mais confiáveis. No caso das pesquisas, em 
que os testemunhos escritos são raros e esparsos, as entrevistas 
permitem visualizar rostos e escutar voz de parcelas da população 
consideradas homogêneas e que, embora expressem uma época e 
pertencimentos de gênero, etnia, e origem, são compostas por 
indivíduos singulares. (GALVÃO; LOPES, 2010 p.77) 
  
 

Ainda de acordo com Meihy e Holanda, há três tipos de gênero na História 

Oral: História Oral de Vida; História Oral temática e Tradição Oral. Dentro do 

contexto deste trabalho, escolhemos a História oral temática porque,  

 

A história oral temática é a que mais se aproxima das expectativas 
acadêmicas que confundem história oral com documentação 
convencional. Aliás, o caráter documental é decorrente das 
entrevistas é o cerne desse ramo. Também é o mais considerado 
pelos jornalistas e demais pessoas que se valem de entrevistas de 
forma mais dialógica de promover discussões em torno de um 
assunto específico. (MEIHY; RIBEIRO, 2007, p. 38, grifo nosso) 
 
 

Essa perspectiva mais dialógica abordada neste estudo foi influenciada pela 

obra de Portelli, que define a história oral como arte da escuta 

 
[...] uma arte baseada em um conjunto de relações: 1. A relação 
entrevistados e entrevistadores (diálogo); 2. A relação entre o tempo 
em que o diálogo acontece e o tempo histórico discutido na 
entrevista (memória); 3. A relação entre a esfera pública e privada, 
entre autobiografia e história – entre, digamos, a História e as 
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histórias; 4. A relação entre a oralidade da fonte e a escrita do 
historiador. (PORTELLI, 2016, p. 12) 

 
 

A arte aqui é entendida como a simetria das relações entre entrevistador e 

entrevistado; como a forma de escrever sobre a linha tênue entre história e memória, 

entre as relações pessoais da sua história pessoal de vida imbricada com uma 

história da educação pública. Analisa-se, essa dimensão mais subjetiva e mais 

reflexiva no constante diálogo. Entre essas questões e como um elo responsável 

pela execução e profusão dessa arte, está a entrevista.  

Seguimos o roteiro previamente selecionado com base em informações 

preliminares sobre os professores. Em todos os contatos com o público-alvo, sempre 

fomos bem recepcionados. A maioria dos professores em que tivemos contato se 

disponibilizaram a conceder a entrevista e autorizaram o uso na construção desse 

texto. Autorizaram também o uso dos seus nomes e de fazer referências a seus 

trabalhos, práticas, história e trabalhos na escola. Em alguns casos, em menor 

quantidade, os professores foram solícitos e se dispuseram a dialogar, mas não 

foram adeptos aos procedimentos de autorização por escrito, pois tiveram 

dificuldade e timidez para participarem de uma entrevista gravada.  

No momento em que tivemos contato com os entrevistados, os professores 

indicaram o presidente do MOBRAL no município de Riachuelo - RN e o primeiro 

coordenador do Projeto Logos II no Estado do Rio Grande do Norte, os quais se 

dispuseram também a colaborar com a realização desse trabalho acadêmico. Tais 

sujeitos não estavam elencados no projeto inicial e puderam também fazer parte 

durante o processo de pesquisa e entrevista.  

A entrevista foi o momento em que se coletou uma parte das informações 

referentes à pesquisa. Dentro da perspectiva do modelo de pesquisa temático com 

os professores, optamos pela divisão de temas nas entrevistas, iniciando-as sempre 

com o seu ingresso na educação pública municipal em Riachuelo/RN e de sua 

constituição como professor, posteriormente, procurando o recorte temporal do tema 

da entrevista e construindo as relações com a experiência do entrevistado. Houve 

também entrevistas que foram mais abrangentes e se construíram como uma 

narrativa da experiência do indivíduo na educação. Foi salutar compreender o 

processo e os agentes e suas relações na entrevista, pois 
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Uma relação de entrevista é, em primeiro lugar, uma relação entre as 
pessoas diferentes, com experiências diferentes e opiniões também 
diferentes, que têm em comum o interesse por determinado tema, 
por determinados acontecimentos e conjunturas do passado. Esse 
interesse é acrescido de um conhecimento prévio a respeito do 
assunto: da parte do entrevistado, um conhecimento decorrente de 
sua experiência de vida, e da parte do entrevistador, um 
conhecimento adquirido por sua atividade de pesquisa e seu 
engajamento no projeto. [...] O ideal, numa situação de entrevista, é 
que se caminhe em direção a um diálogo informal e sincero, que 
permita a cumplicidade entre entrevistado e entrevistador, à medida 
em que ambos se engajam na reconstrução, na reflexão e na 
interpretação do passado. Essa cumplicidade pressupõe 
necessariamente que ambos reconheçam suas diferenças e 
respeitem o outro enquanto portador de uma visão de mundo 
diferente, dada por sua experiência de vida, sua formação e sua 
cultura específica. Assim, cabe ao entrevistador, em primeiro lugar e 
principalmente, respeitar o entrevistado como produtor de 
significados diferentes dos seus, e de forma nenhuma tentar 
dissuadi-lo de suas convicções e opiniões, ou ainda tentar convencê-
lo de que está “errado” e de que deveria aderir às posições do 
entrevistador.   (ALBERTI, 2013, p. 189-190) 

 
 

A entrevista foi gravada com um gravador portátil Sony modelo ICD PX312 e, 

antes de iniciar todo o procedimento, era explicado aos entrevistados como ocorreria 

a entrevista. Comumente, utilizamos as expressões: "Não há certo, nem errado”. 

“Existe a sua versão dos fatos”. “Gostaria que você fosse o mais sincero possível 

dentro da realidade acontecida”. Houve entre o entrevistador e entrevistado, na 

grande maioria das vezes, empatia e sintonia com o objeto de pesquisa em questão, 

afinal, todos, de uma certa maneira, estavam e estão envolvidos com a educação 

pública municipal de Riachuelo - RN. Em todo tempo, priorizamos o respeito, a 

cordialidade e a ética com o entrevistado e enquanto entrevistador-pesquisador 

buscamos sempre o compromisso com as informações corretas à luz da história 

profissional dos entrevistados e da história da educação. 

Os contatos com os entrevistados aconteceram em três momentos. 

Inicialmente, nos comunicamos com o entrevistado, explicando o teor da pesquisa 

em linhas gerais. Posteriormente, num segundo momento, explicamos os 

procedimentos da história oral para identificarmos se o entrevistado estaria disposto 

a conceder uma entrevista gravada e que cederia os direitos da entrevista para o 

pesquisador e para Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em caso 

positivo, entrevistamos utilizando um gravador, roteiro geral, papel e caneta. 

Geralmente, as entrevistas ocorreram na casa do entrevistado, sempre o deixando à 
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vontade para que ele escolhesse o lugar e o melhor horário para que concedesse a 

entrevista. Não foram poucas as entrevistas que foram marcadas e remarcadas e 

que foram feitas aos sábados e aos domingos, mas sempre de livre escolha do 

entrevistado.  

O terceiro momento ocorria quando voltamos a ter contato com os 

entrevistados munidos de duas cópias da entrevista, organizadas e transcritas, com 

as perguntas e as respostas obtidas a partir de todo o procedimento na entrevista e 

com a carta de cessão em duas vias, também. Entregamos uma via de cada um 

desses documentos aos depoentes e guardamos as cópias assinadas e autorizadas 

para o uso da entrevista que estão sob a guarda do pesquisador. Vale ressaltar que 

os professores e os demais entrevistados disponibilizaram arquivos de acervo 

pessoal, como certificados, históricos, fichas, fotografias, além das entrevistas terem 

estimulado a produção de mapas da rede escolar, bem como a construção de 

plantas-baixas das escolas, conforme originalmente foram construídas, quando cada 

entrevistado rememorava a sua escola.    

Quando se trata da história da educação, cultura escolar, práticas escolares e 

história oral, a memória é um campo confluente e constituinte do processo de 

construção das narrativas.  A memória é um campo de estudos, reflexões e 

pesquisas, as quais diversas áreas cientificas investigam e analisam sua formação, 

desempenho e prevalência na vida em sociedade. O conceito de memória  

 
Etimológica e conceitualmente trata-se, portanto, de um temo 
polissêmico e que se refere tanto a faculdade ou a função de 
conservar, reviver, restabelecer (ou lembrar) fatos ou lembranças 
passadas como o meio usado para conservar a lembrança – o sinal, 
o monumento e documento, quanto a própria narrativa dos fatos ou 
acontecimentos testemunhados por alguém. (LOMBARDI, 2011, p. 
76-77). 

 

 O conceito de memória foi fundamental, uma vez que o trabalho com a 

história oral envolve as diferentes memórias dos entrevistados que versam sobre 

uma determinada temática. Para Le Goff (2013), a memória significa a presença do 

passado, assim como pode ser tida como uma construção psíquica e intelectual que 

acarreta, de fato, em uma representação seletiva do passado. Essa representação 

nunca é somente aquela do indivíduo, mas sim a de um indivíduo inserido em um 

contexto familiar, social, nacional. Nesse sentido, a memória aborda aspectos 

coletivos, plurais, pois as operações, relações e reconstituição dos elementos da 
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memória compõem um constructo de símbolos e signos coletivos para se 

materializar em linguagem. Embora seja de uma única pessoa, a memória é coletiva. 

 
Mas, a memória coletiva é não somente uma conquista, é também 
um instrumento de poder. São as sociedades cuja memória social é 
sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma memória 
coletiva que permitam melhor lhe compreender esta luta pela 
dominação da recordação e tradição, esta manifestação da memória. 
(Id, 2013, p. 435) 
 
 

A memória coletiva prevaleceu durante a pesquisa e na construção desse 

trabalho por meio das narrativas dos entrevistados e das suas lembranças com base 

nos eventos sociais e culturais. Essa discussão em relação às disputas da memória, 

prevaleceu como um elemento de coesão entre os grupos que compuseram a 

educação pública municipal. Como toda sociedade é composta de vários grupos, 

podemos identificar a relação com esse instrumento de poder e a relação direta de 

história e identidade. 

 
A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e 
interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, 
como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e 
reforçar sentimentos de pertencimentos e identidade e fronteiras 
sociais de coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, 
igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações, etc. A referência ao 
passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições 
que compõe uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, para 
complementariedade, mas também as oposições irredutíveis.  
(POLLAK, 1989, p. 7)  
 
 

Nessa concepção compreendemos a memória como uma amálgama que liga 

os fatos, as experiências de vida e as relações entre os membros na sociedade. Na 

realização desse trabalho, discutimos sobre as relações da memória com escola e 

de como as lembranças se constituíram entre os professores e os agentes 

responsáveis pela execução de programas e projetos educacionais. A escola, 

enquanto instituição, é produtora de memória, desde que começou a fazer parte da 

memória dos agentes envolvidos: alunos, professores, comunidade geral.   

Nesse sentido, a subjetividade como uma nuance da percepção da memória 

foi posta e também, concebida, na realização desse estudo. Percebemos e 

refletimos sobre os depoimentos dos professores, das suas experiências, práticas e 

memórias acerca da escola. Benito (2017) defende que os conteúdos da memória 
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são produtores do ambiente escolar, chamando a escola de templo laico, em que 

todos os alunos passam por parte de sua infância e adolescência e, nesse ambiente, 

constroem relações de aprendizagem e relações sociais, o que faz com que estes 

momentos sejam marcantes na vida dos discentes.  

O supracitado autor ainda discute o elemento da arquitetura escolar como 

outro elemento formador do conteúdo da memória, pois compreende a arquitetura 

como discurso, ou seja, a imponência do prédio escolar e as suas estruturas físicas 

funcionam como uma linguagem e constroem uma identidade narrativa na memória. 

Finalmente, é também discutida a importância do papel do professor como ícone e 

referência na vida estudantil, desencadeando as lembranças, referências e 

símbolos.  

Tomando como base essas concepções, observamos a construção física das 

escolas que, mediante a realidade do município de Riachuelo - RN dentro do seu 

contexto histórico, os prédios escolares foram construídos em convênios com o 

Ministério da Educação, e podemos caracteriza-los como edifícios funcionais, pois 

inauguram um modelo escolar que foi, visualmente e esteticamente, bonito e 

compreendido como referência para os munícipes, que até então não tinham a 

escola enquanto espaço físico e arquitetônico.  

Assim, tais instituições foram construídas de maneira mais funcional, básica 

em seus principais elementos de sala de aula, banheiro, cozinha que serviram da 

escola elementar do antigo primário até o supletivo do MOBRAL com seus cursos, 

histórias e memórias. As práticas educativas, a cultura da escola, o cotidiano do 

professor, os treinamentos e encontros pedagógicos da formação dos professores 

leigos nos seus cursos curtos e também da profissionalização através do magistério 

foram os conteúdos da memória discutidos nesse trabalho.  

Mediante as leituras, pesquisas, entrevistas e reflexões acerca do objeto de 

estudo, dividimos a estrutura dessa dissertação em três capítulos. O primeiro 

capítulo intitulado: “O município de Riachuelo-RN na década de 1960”, trata do 

processo histórico de emancipação desse município dentro do contexto político 

estadual, discutindo a construção política da sua emancipação, dos agentes 

envolvidos nesse processo histórico e da formação da escola pública municipal. 

Ainda nesse capítulo, discutimos acerca da legislação educacional no Brasil e no 

Estado do Rio Grande do Norte, as quais, impulsionaram e organizaram a formação 
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das escolas municipais baseadas no princípio da educação pública e gratuita, 

sobretudo da oferta do então ensino primário.  

O segundo capítulo intitulado “Do primeiro grau ao MOBRAL: espaços 

escolares e práticas educativas na alfabetização de crianças e adultos nas décadas 

de 1970 e 1980” trata da análise e reflexão a partir da aplicação da Lei 5.379/67 que 

institucionalizou o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL e da Lei 

5.962/71 que reformou o ensino de 1º e 2º graus.  

A perspectiva da junção dos dois processos de alfabetização, quer seja o das 

crianças ou dos adolescentes e adultos, nesse capítulo, foi uma forma de 

compreender mais sistematicamente quais as ofertas de educação pública municipal 

eram oferecidas, nesse período, no município de Riachuelo - RN. Assim, o ensino do 

primário passou, gradativamente, a ser o do primeiro grau, mas ocorrera durante 

toda essa década de 1970 para as quatro primeiras séries iniciais e a educação de 

adolescentes e adultos começou a tomar forma com os cursos de alfabetização 

funcional, educação integrada e também o MOBRAL cultural. Além disso, essas 

ofertas da educação estavam sob a responsabilidade do Núcleo Regional de Ensino 

de Primeiro Grau e Supletivo (NUREPS), como autarquia da Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura (SEEC). 

Ainda nessa década de 1970, foram construídas as escolas nas áreas rurais 

contendo uma (1) ou duas (2) salas de aula. Nesse sentido, abordamos os aspectos 

arquitetônicos dos prédios escolares, da estrutura da sala de aula, da relação de 

professores, da quantidade de alunos, dos eventos escolares, das práticas escolares 

e sobre o início da década de 1980, algumas discussões sobre índices de 

aproveitamento dos alunos, conteúdos escolares e da constituição inicial da oferta 

do ensino do pré-escolar no município de Riachuelo/RN. 

 O terceiro capítulo denominado como “A formação dos professores leigos: 

projeto SACI e projeto Logos II no munícipio de Riachuelo/RN nas décadas de 1970 

e 1980” aborda o processo de formação dos professores leigos, que fizeram cursos 

de capacitação do magistério primário, o Projeto SACI. Ressaltamos, nesse tópico, a 

formação a distância, o processo de teleducação, que ocorreu no município, as 

dificuldades e as considerações acerca do projeto SACI, mediante o depoimento dos 

professores envolvidos nesse projeto.  

Discutimos também o Projeto Logos II, que ofereceu educação a distância, a 

partir do ensino individualizado, que tinha como objetivo principal a habilitação dos 
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professores em 2º grau magistério para lecionarem de 1ª a 4ª série. Assim, foram 

evidenciadas as experiências e as impressões dos professores envolvidos, bem 

como as dificuldades na participação do curso e as experiências com o microensino, 

entre outras perspectivas do Logos II na vida dos professores.  

Abordamos o processo de implantação do Programa de Assistência 

Educacional aos Municípios, que consolidou a oferta do ensino de 1º grau no 

município no início da década de 1980. Em 1982 se iniciou a oferta de ensino de 5ª 

a 8ª séries, a constituição da formação da Secretaria Municipal de Educação, 

através da lei e também as tomadas de decisões no tange ao aumento da rede 

municipal de educação e da quantidade de professores. Evidenciamos que uma 

parte desse professorado já era titulado, formado, e já havia uma rede de escolas 

municipais com prédios próprios, constituindo a consolidação da rede municipal de 

educação.  

Finalizamos com as impressões e os resultados do trabalho de pesquisa 

sobre a educação pública municipal, bem como as relações pedagógicas em sala de 

aula e as suas influências educacionais, sociais e filosóficas de grupos políticos e de 

projetos educacionais na esfera do município de Riachuelo - RN. 
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2 O MUNICÍPIO DE RIACHUELO - RN NA DÉCADA DE 1960 

 

Neste capítulo abordamos aspectos relacionados as questões políticas, 

educacionais, culturais e sociais no que diz respeito ao processo de emancipação 

política da cidade de Riachuelo/RN realizando um levantamento de informações e 

dados concernentes a história política do RN na década de 1960. Realizamos um 

estudo no tocante a legislação e as categorias de escolas urbanas e rurais de 

Riachuelo/RN e dos contratos dos professores para estas escolas públicas 

municipais, quer seja na casa-escola e, posteriormente, nos grupos escolares.  

2.1  O Munícipio de Riachuelo - RN  

 

A origem do município de Riachuelo, localizada no Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), está ligada à fazenda com nome homônimo, datada de meados do 

século XIX. A fazenda Riachuelo pertenceu aos municípios de São Gonçalo do 

Amarante e Macaíba e, posteriormente, foi distrito de São Paulo do Potengi (1943), 

sendo emancipada como cidade, se desmembrando desse último município, em 

1963. De acordo com a história oficial registrada na Lei Orgânica do Município 

(1990),  

 

Foi nos idos de 1866, com o início de um povoamento, numa rica 
fazenda de criação de gado e com muitas lavouras, de propriedade 
de Manoel Severiano de Macedo, que nasceu um povoado, no 
município de São Gonçalo do Amarante com o nome de Riachuelo. 
O nome em questão foi uma homenagem à Batalha Naval do 
Riachuelo, na qual o fundador do povoado havia participado como 
combatente e voluntário da pátria. Em 1898, o povoado começava a 
se consolidar, mais precisamente, com a construção da capela em 
homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, por iniciativa de Manoel 
Severiano de Macedo. Foi através da produção do algodão, da 
criação de gado e da fabricação de queijo que Riachuelo começou a 
progredir. No ano de 1943, passou a pertencer ao município de São 
Paulo do Potengi/RN, desmembrando-se no dia 20 de dezembro de 
1963, pela Lei n° 3.018. Com a conquista de sua emancipação 
política, Riachuelo/RN passou a ser um novo município potiguar. 2 

 
 

 Por muito tempo, essa história foi aceita e não foi questionada até que um 

pesquisador contestasse o relato oficial e apresentasse outra versão  

                                                           
1 Trecho retirado integralmente da Lei Orgânica do Município de Riachuelo/RN (1990). Esse texto é 
utilizado como apresentação da história do município. Podemos encontrar conteúdo também na base 
de dados do IBGE Cidades. 
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A outra versão é a que se refere à grafia da palavra. Estando a 
fazenda [Riachuelo] localizada em um vale entre duas serras, área 
onde existem muitos riachos lhe foi dado o nome de Riachu-ello, em 
espanhol, o sufixo ello significa pequeno. O primeiro registro escrito 
do qual tomei conhecimento, que faz menção a grafia Riachu-ello é 
de 1894 – Livro Tombo da Paróquia de São Paulo do Potengi nº 01 
fls. 37/v.  Ainda em 1894, em procuração passada no cartório de São 
Gonçalo, aparece o nome de Manoel Severiano de Macedo e sua 
mulher dona Cândida Rosa d’Alexandria. Naquela ocasião eles 
declararam que eram proprietários e morava na fazenda Riachu-ello, 
com essa mesma grafia. Em outra ocasião, em 08 de junho de 1897, 
Manoel Severiano compareceu ao cartório de São Gonçalo e 
solicitou, ao tabelião daquela cidade, que fizesse o assentamento da 
terra e dos bens existentes na propriedade Riachu-ello, cujo o nome 
permaneceria o mesmo. Na escritura pública de compra e venda da 
propriedade de Várzea Fria, tendo como comprador e vendedor, 
respectivamente, José Gonçalves de Oliveira e José Candido de 
Macedo, datada de 27 de novembro de 1924, lavrada pelo tabelião 
de 1924, o nome da fazenda Riachu-ello aparece escrito com a 
mesma grafia das vezes anteriores. (CAVALCANTE, 2008, p. 23-24) 

 
 

Atualmente, há essas duas versões sobre a origem da fazenda Riachuelo, 

que corresponde à formação histórica do município. Contudo, a primeira versão é a 

mais aceita pela comunidade e há uma identidade dos munícipes com essa versão. 

De fato, não há registro de que Manoel Severiano tenha participado da Guerra do 

Paraguai. Mas, como essa história ficou conhecida na comunidade? Por que esse 

nome numa região tão longínqua onde acontecera a Guerra do Paraguai, pois essa 

cidade recebe o mesmo nome de uma batalha naval tão fatídica e importante, nesse 

contexto do episódio histórico ora citado? Por que Riachuelo tem um nome tão 

diferente das cidades vizinhas, emancipadas, num período cronológico próximo, e 

que receberam nomes de santos da Igreja Católica em sua grande maioria, mas 

Riachuelo, não?  

Desde a origem permaneceu com o mesmo nome que se transformou em 

município. Ao que Cavalcante (2008) alega, Riachu-ello se justifica por ser derivado 

de riacho pequeno. Não seria a grafia escrita da época ou até por desconhecimento 

do tabelião a forma como se escreveria Riachuelo? Como não há informações 

exatas da participação de Manoel Severiano na Guerra do Paraguai, bem como 

também não há como afirmar por uma grafia em documentos oficiais e cartoriais ser 

a explicação da origem do município, convivemos com essa dualidade. O fato é que 

a cidade hoje convive com as duas versões de sua história de origem, mas há uma 

identidade com a primeira versão por parte da população, pois além de ter sido a 
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história mais difundida, testemunhos orais atestam esse sentimento de pertença por 

esta segunda versão. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

formação administrativa ocorreu por meio da Lei estadual nº 3.018, de 20 de 

dezembro de 1963, sendo o povoado elevado à categoria de município com a 

denominação de Riachuelo/RN, desmembrando-se de São Paulo do Potengi/RN, 

constituído do distrito sede e instalado em 26 de janeiro de 1964 como cidade. A sua 

divisão territorial foi datada de 01 de janeiro de 1979, data em que o município teve 

a sua atual extensão territorial definida. 

 

Figura 1: Distrito sede Riachuelo - RN 

Fonte: Google Maps (2018) 

Figura 2: Extensão territorial de 
Riachuelo - RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Fonte: Google Maps (2018) 

 

O município de Riachuelo - RN se localiza na mesorregião do Agreste 

Potiguar, microrregião do Agreste Potiguar, mais precisamente a 5º48’54’’ de latitude 

sul e 35º49’30’’ de longitude oeste na altitude de 118m acima do nível do mar. 

Possui uma área territorial de 262,87km² equivalente a 0,50 da superfície estadual. 

Em 2018, a população do município de Riachuelo - RN foi de 8.034 habitantes, o 

que corresponde a uma densidade demográfica de 30,56 hab./km², possuindo uma 
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população predominante na área urbana do distrito sede, com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010, correspondendo a 0,592 na escala que 

vai até 1,0.  

 

Figura 3: Riachuelo e seus limites municipais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Riachuelo-RN (2017) 

 

Riachuelo se limita com o município de Bento Fernandes ao norte, com 

Barcelona e São Paulo do Potengi ao sul, com Caiçara do Rio do Vento e Ruy 

Barbosa a Oeste e com Santa Maria, a leste. A sua distância da cidade Natal, capital 

do Rio Grande do Norte, é de 75 km e a sua principal rodovia de acesso terrestre é a 

BR 304.  

 

2.2  A emancipação política de Riachuelo - RN  

 

A história da emancipação política do município de Riachuelo – RN é 

alicerçada na campanha para o governo do Estado do Rio Grande do Norte em 

1960. Foi nesse momento que o então candidato ao governo, Aluízio Alves (1921 - 

2006), em sua campanha populista3, pelo interior potiguar veio a Riachuelo e 

                                                           
3  O populismo, em termos políticos, é uma prática em que a figura do líder se sobressai no aspecto 
de referência, ao mesmo tempo que converge em seu discurso uma oratória eloquente, utilizando o 
apoio da massa em seu favor. O exponente do populismo na política brasileira começou com o 
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Parece até que ainda estou ouvindo e vendo, o então candidato a 
governador, Aluízio Alves, em um comício em frente à casa de João 
Basílio, no final da manhã do segundo domingo de julho de 1960, 
prometendo ao povo que, se eleito fosse, daria fórum de cidade ao 
povoado de Riachuelo. (CAVALCANTE, 2008, p. 247 - 248)  
 

 

Nesse sentido, a promessa da campanha do candidato Aluízio Alves ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em termos locais, teve muito impacto 

na construção da ideia de emancipação da cidade. Mas, para entender essa história, 

precisamos conhecer alguns aspectos sobre uma disputa política travada no Estado 

potiguar entre Dinarte de Medeiros Mariz (1903 - 1984), Governador do Rio Grande 

do Norte entre 1955 e 1960, e Aluízio Alves.  

Ambos eram aliados, de um mesmo grupo político, mas, desentendimentos 

entre eles, durante a gestão do Governador Dinarte Mariz, os transformaram em 

adversários, criando uma cisma política, com um grande clima de polarização 

política e acirrados combates por mais de 25 anos de vida política no RN.4  De um 

lado, os Dinartistas, do outro, os Aluizistas. Esses eram os nomes atribuídos aos 

populares e políticos locais que apoiavam um ou outro candidato.  

Esse era o clima de polarização e de disputa política que também chegara no 

então povoado de Riachuelo, que havia como suas principais lideranças dois 

expoentes locais que surgiram nesse contexto: Manoel Gurgel do Amaral Valente 

(1900 - 1985) e Amélio de Azevedo Cruz (1916 - 1986). Manoel Gurgel, Aluizista, e 

Amélio Azevedo, Dinartista.  

Manoel Gurgel era natural de Caicó-RN. Ele era empresário, agropecuarista e 

comprou as terras ainda quando Riachuelo era uma Fazenda em 1930. Foi um dos 

líderes políticos responsáveis pela elevação de Riachuelo a povoado, distrito, 

potencializando mais a sua vida política quando colaborou para que São Paulo do 

Potengi (1943) se emancipasse e fixou sua residência na região, fazenda Ubatuba 

em Riachuelo, intensificando seus trabalhos na área política local. Foi responsável e 

fundador do Partido Social Democrático (PSD) em 1946 no Rio Grande do Norte e 

era conhecido em todo o meio político do Estado como um homem público e atuante 

na política potiguar. 

                                                                                                                                                                                     
Governo de Getúlio Vargas (1930), mas, de acordo com o contexto e o local, assumiu características 
singulares. (TRINDADE, 2004) 

 
4 Depoimento de Aluízio Alves (LYRA, 1998).  
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Amélio Azevedo, natural de Ingá, Estado da Paraíba (PB), fazendeiro, homem 

do campo, na sua fazenda São João exercia uma liderança local, política e social, 

que foi consolidada justamente sobre a eleição de Dinarte Mariz em 1955, quando 

foi eleito governador do Rio Grande do Norte, pois esse era seu maior líder político. 

Em 1957, como candidato a vice-prefeito pela União Democrática Nacional (UDN) 

em São Paulo do Potengi, Amélio Azevedo foi eleito e ganhou mais notoriedade na 

política local e no seu trabalho de assistência na fazenda e nos arredores do 

povoado.  

Dessa maneira, a disputa política, a rivalidade, os adversários locais faziam 

com que os adversários políticos estaduais fossem representados em suas disputas 

políticas. Por isso, na campanha para o Governo do RN em 1960 os ânimos eram 

bastante acirrados no povoado de Riachuelo. O clima era muito tenso devido às 

questões políticas que permeavam o espaço em toda a comunidade pelo 

acirramento político local entre o grupo político de Amélio Azevedo e o grupo político 

de Manoel Gurgel. Essa diferença política também era alimentada na esfera 

estadual, representada por Dinarte Mariz e Aluízio Alves, respectivamente.  

Aluízio Alves foi eleito Governador do Rio Grande do Norte em 03 de outubro 

de 1960 e tomou posse em 31 de janeiro de 1961. Foi eleito, também, o seu vice-

governador, o Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel (1908-1971), pelo PSD. De 

acordo com Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, o voto não era 

vinculado, ou seja, era para governador e vice-governador. A mesma regra também 

abrangia as eleições municipais. A sua vitória vencia uma força tradicional e 

consolidada da política potiguar representada pelo grupo de Dinarte Mariz, tendo 

sido a sua gestão no Governo do RN entre 1961 e 1966.  

A vantagem do PSD no Estado do Rio Grande do Norte fez com que Aluízio 

Alves cumprisse a sua promessa de campanha, criando o município de Riachuelo 

pela Lei 3.018 de 20 de dezembro de 1963, publicado no Diário Oficial do Estado em 

31 de dezembro de 1963. Aliás, essa foi uma característica do seu governo, pois 

mais de 40% dos municípios potiguares foram emancipados em sua gestão (ver 

apêndice A). Assim, o discurso de emancipação das cidades, provavelmente, foi o 

tom narrativo predominante aliado aos discursos populistas da Marcha da 

Esperança, que ocorreu por onde aconteceram os comícios no interior do Estado 

potiguar. De acordo com a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte de 1947, 

no seu art. 74: 
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São requisitos imprescindíveis para criação do município: I -  
população mínima de dez mil habitantes; II -  receita tributária 
anual mínima de cinquenta mil cruzeiros; III -  existência, na séde, 
[sic] pelo menos, de cem moradias, pelo menos, além de prédio 
adaptável para o funcionamento da prefeitura; IV – mercado, 
matadouro, açougue e cemitério. (1947, p. 20, grifo nosso) 

 
 

  Provavelmente Riachuelo, como tantos outros municípios potiguares, não 

atenderiam a esses requisitos, pois, no primeiro censo registrado pelo IBGE em 

1970, o município tinha apenas 6.795 habitantes. A emancipação teria sido uma 

construção política. Além disso, o governador Aluízio Alves favoreceu o grupo 

político do PSD nessa nova cidade, nomeando um político do grupo de Manoel 

Gurgel, Candido Batista Cavalcanti (1911 - 1996), como primeiro prefeito nomeado 

do município de Riachuelo - RN (1964). A gestão de Candido Batista foi de 

exatamente um ano, no qual administrou e organizou a gestão da cidade com 

poucos recursos destinados pelo Governador Aluízio Alves e de arrecadação de 

impostos locais.  

Houve muita expectativa sobre as eleições municipais que foram marcadas 

pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para o dia 24 de janeiro de 1965. A matéria 

publicada no jornal Diário de Natal (1965) ressaltou que houveram eleições em 68 

munícipios potiguares e que o município de Riachuelo tinha uma das maiores 

quantidades de eleitores em 1965, num total de 2.012 eleitores aptos a votar. 

Evidenciou-se nessa matéria que Riachuelo era o quinto município em número de 

eleitores, ficando na sequência de Parnamirim (3.312); São Gonçalo do Amarante 

(3.312); Carnaubais (2.947) e Pendências (2.493)5.   

O clima acirrado das disputas locais ainda não havia cessado e dentro do 

mesmo mês destacava matéria no Jornal Diário de Natal: “Fôrça [sic] Federal 

garantirá o pleito em apenas 31 munícipios”6 (1965). Inicialmente, seriam destinadas 

para as 68 cidades em que houvera eleição, mas reformularam a distribuição para 

apenas onde as disputas para as prefeituras e vice-prefeituras tivessem maiores 

enfrentamentos políticos, incluindo o município de Riachuelo nessa relação.  

Amélio Azevedo Cruz foi eleito prefeito pela coligação UDN - Partido 

Trabalhista Nacional (PTN) com uma maioria de 120 votos e se tornou o primeiro 

prefeito eleito do município de Riachuelo - RN, derrotando o candidato Francisco das 

                                                           
5 Matéria publicada no Diário de Natal, no dia 11 de janeiro de 1965. 
6 Matéria publicada no Diário de Natal, no dia 19 de janeiro de 1965. 
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Chagas Basílio do PSD, grupo político de Manoel Gurgel. O pleito eleitoral foi 

colocado sob suspeita pelo grupo que perdeu as eleições e Manoel Gurgel 

denunciava no jornal Diário de Natal   

 

FRAUDE ELEITORAL EM RIACHUELO. O senhor Manuel Gurgel é 
chefe pessedista do município de São Paulo do Potengi e lidera 
também alguns outros municípios que foram desmembradas daquela 
comuna. Esteve hoje em nossa redação, dando a sua versão, sobre 
os acontecimentos graves que teriam ocorrido no município de 
Riachuelo, onde o PSD foi derrotado, segundo afirmou, pela fraude 
vergonhosa que os seus adversários realizaram. Denuncia que 
eleitores “falecidos” foram substituídos por outros. E a preparação de 
uma das maiores fraudes já verificadas no Estado tem a 
responsabilidade do escrivão do 2º Cartório de São Paulo do 
Potengi. Ocorreram nas eleições do dia 24 graves fraudes, 
principalmente a votação de eleitores inscritos e residentes em 
municípios limítrofes, como sejam, Barcelona, Barreto, São Pedro, 
Ielmo Marinho e eleitores que embora residentes em Riachuelo 
votaram duas vezes. [...] Se a eleição fosse processada 
honestamente, a vitória teria sido do PSD e da Cruzada da 
Esperança. Mas foi roubada vergonhosamente pelos nossos 
adversários. [...] Diante desses fatos graves faço um veemente apelo 
ao Tribunal Regional Eleitoral para que proceda com urgência uma 
correição completa no 2º Cartório de São Paulo do Potengi. Confio 
que a justiça da minha terra assim proceda não somente para provar 
essas irregularidades, mas para livrar o processo democrático da 
influência nefasta e criminosa de elementos como estes que somente 
servem para desmoralizar as eleições e fazer com que o povo não 
acredite no regime cristão e democrático que vivemos. 7 

 

Não houve o desfecho dessa história em publicações no Jornal Diário de 

Natal e não foi levado em conta a impugnação da eleição, pois o prefeito eleito em 

1965, Amélio Azevedo, foi empossado e concluiu seu mandato em 1970. A partir 

dessas notícias ficou evidenciado que a disputa permaneceu mesmo depois do 

pleito eleitoral e que havia uma forte resistência do grupo derrotado nas eleições. 

Isso atrapalhava a administração pública, pois o clima tenso dificultava os trâmites 

administrativos, causando uma instabilidade política e administrativa. 

 Embora em meio às adversidades, o grupo político de Amélio Azevedo foi 

vitorioso nesse pleito eleitoral e nos demais sucessivos a ele. Esse grupo político 

permaneceu na administração do município de Riachuelo - RN entre 1965 até 1982 

em sucessivas eleições e reeleições entre Amélio Azevedo Cruz e José Alves de 

Lima (1923 - 1980). Ao mesmo tempo, no Estado do Rio Grande do Norte, o grupo 

                                                           
7 Matéria publicada no Diário de Natal, no dia 02 de fevereiro de 1965 
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do PSD (Aluízio Alves e depois Walfredo Gurgel) governava no Rio Grande do Norte 

entre 1961 a 1970. 

 A partir desses elementos, compreendemos a institucionalização da 

educação pública municipal de Riachuelo - RN e que essa ação foi, em sua origem, 

política, pois os professores foram contratados diretamente pelo prefeito eleito, 

Amélio Azevedo. 

 

2.3  A fundamentação legal da educação pública: o nacional e o local na 

educação primária   

 

O município de Riachuelo - RN, a partir de sua emancipação, começou a ter 

sua organização administrativa e os poderes políticos efetivados pelo voto popular. 

O executivo municipal era composto pelo prefeito, Amélio Azevedo, tesoureiro, José 

Alves de Lima e o secretário, Geraldo Magela Filho (1945 - 1991).  

Portanto, se fez necessário, em fase de adaptação à nova realidade de 

município recém-criado, discutir sobre as leis que regeram a cidade de Riachuelo 

em sua fase de emancipação e formação municipal, a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 1946, a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte de 1947 

e ainda analisar os decretos que organizaram a educação pública e primária no 

Estado do Rio Grande do Norte. Ademais, faz-se mister uma reflexão, também, 

sobre o decreto-lei 8.529/46, o decreto 3.590/60 - que regulamentaram o ensino 

primário e o ensino normal no Rio Grande do Norte -, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e a Lei 4.024/61.  

Considerando o ano de 1965 como marco na questão da fundamentação 

legal da formação da educação pública e da educação primária no município de 

Riachuelo e também considerando a constituição dos poderes legislativo e 

executivo, a partir desse momento, as esferas governamentais começaram a 

organização da educação. Em outras palavras, o poder público, composto pela 

Câmara de Vereadores e pela Prefeitura Municipal de Riachuelo - RN, se orientou 

por essas Leis para criar as suas próprias leis, pois a única Lei Orgânica do 

município de Riachuelo - RN foi elaborada décadas após a emancipação no ano de 

1990. 

  De acordo com Saviani (2016), a temática das diretrizes e bases remonta, 

ainda desde o período da Constituição de 1934, que a União era responsável por 
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traçar as diretrizes e bases da Educação Nacional. Mas, isso não foi possível, 

devido às manobras políticas de Getúlio Vargas, que permaneceu no Governo do 

Brasil até 1945 e instaurou um regime de governo conhecido como o Estado Novo.8 

Com a queda do Estado Novo tivemos, novamente, a abertura para novas 

eleições. Após a eleição e posse de Eurico Gaspar Dutra (1946 - 1951) e a 

promulgação da Constituição de 1946, foi retomado o projeto em que a União iria 

dispor sobre as diretrizes Nacionais da Educação Nacional. 

A Constituição de 1946, que estabeleceu de volta os princípios democráticos, 

previa que medidas fossem tomadas e que houvesse uma Lei específica para a 

Educação Nacional, pois o país ainda adotava as Leis Orgânicas do Ensino. Nesse 

sentido, “[...] o ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariane, constituiu uma 

comissão para elaborar o anteprojeto da LBD. ” (SAVIANI, 2007, p. 283)  

A Constituição trouxe algumas diretrizes para educação, como: 

 
[...] legislar sobre as diretrizes da educação nacional; educar voltou a 
figurar um direito de todos; cabia a família e ao Estado o dever de 
promover a educação; estabeleceu-se a possibilidade de se ter 
escolas oficiais em todos os graus; admitiu-se que a iniciativa 
privada, respeitada as normas, fundasse escolas; determinaram os 
percentuais mínimos que cada instância devia gastar com a 
educação. União e municípios 10%, estados e Distrito Federal, 20%; 
estendeu-se o caráter supletivo da União às outras instâncias; 
assegurou-se o direito aos alunos carentes e determinou a 
frequência; definiram-se os princípios gerais para as futuras leis da 
educação. (FRANCISCO FILHO, 2013, p. 161-162)  
 

 

Sobre a educação pública vigente para todo o país, a Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil de 1946 estabeleceu que 

 

Art. 166.  A educação é direito de todos e será dada no lar e na 
escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana. Art. 167.  O ensino dos diferentes ramos 
será ministrado pelos poderes públicos e é livre à iniciativa 
particular, respeitadas as leis que o regulem. Art. 168.  A legislação 
do ensino adotará os seguintes princípios:  
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua 
nacional;   II - o ensino primário oficial é gratuito para todos. 
(BRASIL, 1946, grifo nosso) 

 
 

                                                           
8  Golpe de Estado impetrado por Getúlio Vargas em 1937, ocasionando na suspensão das eleições 
de 1938. Getúlio Vargas permaneceu como presidente do Brasil até 1945. 
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A Constituição abordou a educação como um direito de todos e também 

colocou o ensino primário como obrigatório e gratuito. Essa foi a primeira 

modalidade de ensino amplamente ofertada em Riachuelo - RN. Essa lei 

responsabilizou o município como parte integrante do processo educacional no que 

tange à perspectiva dos poderes públicos como responsáveis pela execução do 

ensino. Em outros artigos, se estabelece quais foram os entes responsáveis por 

essa execução. Mas, quem seriam os poderes públicos responsáveis pela educação 

e a quem pertenceria a responsabilidade pelo sistema de educação?  

De acordo com a própria Constituição 

 
Art. 169 - Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por 
cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca 
menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. [...] Art. 171 - Os Estados 
e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de 
ensino. Parágrafo único. Para o desenvolvimento dêsses [sic] 
sistemas a União cooperará com auxílio pecuniário, o qual, em 
relação ao ensino primário, provirá do respectivo Fundo 
Nacional9. (BRASIL, 1946, grifo nosso)  

 

Dessa forma, cabe à conclusão de que, a partir da Constituição de 1946, os 

municípios não assinavam diretamente os convênios para a educação primária, pois 

a responsabilidade cabia aos Distrito Federal, Estados e Territórios10 mas deveriam 

investir no mínimo 20% de sua receita em educação. Nesse sentido, a tarefa da 

organização do ensino primário era de competência do Estados e Distrito Federal. 

Assim, caberia ao Estado do Rio Grande do Norte, o funcionamento e a autorização 

das escolas, conforme Decreto-lei 8529/46 

 
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino primário, públicos e 
particulares, formarão, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal, um só sistema escolar, com a devida unidade de 
organização e direção. Art. 25. Providenciarão os Estados, os 
Territórios e o Distrito Federal no sentido da mais perfeita 
organização do respectivo sistema de ensino primário. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1946) 

                                                           
9 O Fundo Nacional de Ensino Primário foi criado pelo decreto-lei 4.958/42 e, em síntese, destinava 
os recursos federais para fomentar os Estados e Distrito Federal na criação do ensino primário. 
Caberia ao ministro da Educação firmar convênios com os Estados, Distrito Federal e os Territórios, 
desde a administração, bem como a cooperação federal do aporte de recursos financeiros. 
10 O território Federal era um tipo de divisão administrativa de áreas geográficas que correspondia, 
principalmente, às áreas de limites territoriais com outros países. A Constituição Federal de 1988 
aboliu os últimos três territórios existentes: Fernando de Noronha, como um distrito estadual do 
Estado de Pernambuco, o Território Federal do Amapá e Território Federal de Roraima, que foram 
transformados em Estado do Amapá e Estado de Roraima, respectivamente.  
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O sistema escolar abrangia o público e o privado e era de responsabilidade 

do Governo do Estado, compondo, tais sistemas, como parte da mesma rede. No 

governo de Dinarte Mariz, isso foi ratificado pelo Decreto-Lei 3590/60  

 
Art. 9º − Os estabelecimentos de ensino primário poderão ser 
públicos ou particulares, conforme dependem ou não de poder 
público e por ele sejam mantidos. Art. 10º − Empenhar-se-á o Estado 
no sentido de instalar as escolas primárias em prédio próprio, e 
impedirá rigorosamente nas escolas atividades estranhas à 
educação. (RIO GRANDE DO NORTE, 1960) 
 
 

A partir da leitura deste decreto, permaneceu, sob a responsabilidade do 

Estado, a perspectiva da criação e a organização dos estabelecimentos públicos de 

ensino. A Lei 4.024/61 é conhecida como a primeira LDB. Ela regulamentou a 

educação brasileira e organizou a oferta e os sistemas de ensino. Contudo, não foi 

um processo fácil e foi fruto de muito debate, embate e proposições ideológicas em 

disputa na formação do modelo educacional daquela época. Em seu artigo 16 se 

reconheceu que  

 
É da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não 
pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-
los. § 1º São condições para o reconhecimento: a) idoneidade moral 
e profissional do diretor e do corpo docente; b) instalações 
satisfatórias; c) escrituração escolar e arquivo que assegurem a 
verificação da identidade de cada aluno, e da regularidade e 
autenticidade de sua vida escolar; d) garantia de remuneração 
condigna aos professores; e) observância dos demais preceitos 
desta lei. (BRASIL, 1961, grifo nosso)  

 

 

Ao que não cabia à União, era responsabilidade dos Estados autorizar, 

reconhecer e inspecionar o cumprimento de todas essas exigências para a 

autorização do funcionamento das escolas de ensino primário previstas nessa Lei. 

Na prática, não se cumpria literalmente a lei e como a adequada forma de expansão 

de escolas pelo Estado, como também, por exemplo, as instalações adequadas e o 

salário condigo dos professores. Ademais, os munícipios tiveram autonomia para a 

construção de sua própria rede.  

A Lei 4.024/61 também abordava que a família tinha um papel importante na 

educação das crianças e valorizava muito essa instituição, concedendo o direito à 

educação e a responsabilidade educacional. Assim:  
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Do Direito à Educação. Art. 2º A educação é direito de todos e será 
dada no lar e na escola. Parágrafo único. À família cabe escolher o 
gênero de educação que deve dar a seus filhos. Art. 3º O direito à 
educação é assegurado: I - pela obrigação do poder público e pela 
liberdade de iniciativa particular de ministrarem o ensino em todos os 
graus, na forma de lei em vigor; II - pela obrigação do Estado de 
fornecer recursos indispensáveis para que a família e, na falta desta, 
os demais membros da sociedade se desobriguem dos encargos da 
educação, quando provada a insuficiência de meios, de modo que 
sejam asseguradas iguais oportunidades a todos. (BRASIL, 1961)  
 

 

Quando o munícipio de Riachuelo - RN já estava emancipado e funcionando 

com os serviços, comércio, agricultura e a máquina pública já tinha iniciado o 

processo administrativo, era necessário criar algumas leis e estabelecer os serviços 

que foram ofertados pelo poder público. De acordo com Cavalcante (2008), as 

primeiras leis sancionadas pelo prefeito Amélio Azevedo foram: doação de terrenos; 

criação de ruas; criação de quadro de funcionários municipais. Em relação aos 

funcionários municipais, a Lei nº 3 de 12 de fevereiro de 1965 criou alguns cargos e, 

dentre eles, os supervisores das escolas municipais. A função dos supervisores era 

a de acompanhar in loco as atividades nas escolas dando apoio e suporte para os 

professores contratados ou, como foram nomeados, professores subvencionados.11  

Não houve a criação de cargos de professores nesse período, houve o 

contrato de professores subvencionados, que recebiam um incentivo financeiro para 

exercerem a função de professor em suas residências, principalmente em se 

tratando de área rural, durante um contrato anual de prestação de serviços. Assim, 

pensamos que a criação do cargo dos supervisores das escolas municipais e a 

contratação dos professores subvencionados iniciaram o processo da formação da 

educação pública municipal de Riachuelo, enquanto município autônomo, 

emancipado. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 O termo professor subvencionado estava relacionado ao docente contratado pela Prefeitura 
Municipal de Riachuelo/RN que lecionava na sua residência.  
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Figura 4: Contracheque do professor subvencionado12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Riachuelo-RN (1965)13 

 

Esse foi o documento mais antigo encontrado em referência à educação 

pública após o período de emancipação do município de Riachuelo - RN. Vale 

ressaltar que esse contracheque corresponde ao primeiro pagamento de 1965. O 

contrato fora imediato, pois a posse de Amélio Azevedo foi em 01 de fevereiro de 

1965 e os pagamentos dos professores já foram referentes a março e abril do 

corrente ano. A partir desse momento, o poder público municipal oficializava o 

processo de contratação de docentes para compor a educação pública municipal. 

 

2.4 A escola: casas-escola e o grupo escolar 
 

A escola, enquanto integrante e parte da educação pública, chegou em 

Riachuelo nos anos finais da década de 30 do século XX com a Escola Estadual 

Manoel Severiano, como responsabilidade do Governo, oferecendo o ensino 

primário no então distrito de Riachuelo, pertencente, nessa época, ao município de 

São Paulo do Potengi-RN.  

                                                           
12 De acordo com o Decreto-Lei 55.803, de 26 de fevereiro de 1965, o salário mínimo no Estado do 

Rio Grande do Norte era de 39.600 mil cruzeiros. 
13 Além desse contracheque foram encontrados no arquivo da prefeitura municipal de Riachuelo os 
contracheques das seguintes professoras com as suas respectivas localidades de trabalho: Maria de 
Loudes Pereira, Serra da Formiga; Maria Ferreira da Silva, Várzea do Jardim; Maria Fortunato dos 
Santos, Olho D’água da Melosa; Eunice Barbosa da Silva, Lagoa Nova; Luzia Fortunato dos Santos, 
Umbu do Paulo. 
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Há depoimentos de que em 1937, essa escola funcionava em uma casa e 

que, na década de 194014, moradores da então fazenda Riachuelo já estudavam no 

antigo primário. A partir desses depoimentos, há informações verbais de que Manoel 

Gurgel teria sido o responsável pela vinda dessa escola para o distrito, pois o 

povoado, desprovido de instituição escolar, e com crianças ociosas, o teriam 

motivado a procurar as autoridades políticas e solicitar que houvesse escola no 

local.  

A relevância que a Escola Estadual Manoel Severiano exerceu na história da 

educação pública de Riachuelo, além de ter sido primeira escola pública, foi a de 

ofertar a população, por muitos anos, sendo a única escola pública, havendo 

somente essa instituição de ensino, a escolarização das pessoas da comunidade, 

que também era parte desta população. Além disso, algumas dessas pessoas, 

tornaram-se professoras da rede municipal.  

A Escola Estadual Manoel Severiano ofertava apenas o antigo primário. Para 

quem concluísse o primário, teria que fazer o exame de admissão15 e ir para São 

Paulo do Potengi-RN ou para outra cidade para dar continuidade aos estudos. Essa 

foi a única escola estadual no centro urbano do município de Riachuelo.  

Na década de 60 do século XX, em comunidades rurais, também houve a 

presença da rede estadual de ensino, com a denominação de Escolas Isoladas: 

Escola Isolada Elza Lamartine, em Lagoa Nova e a Escola Isolada Juvenal 

Lamartine em Cachoeira do Sapo; ambas com prédios próprios na gestão dos 

Governadores do Rio Grande do Norte, José Augusto Varela e Walfredo Gurgel, 

respectivamente, e as Escolas Isoladas, que funcionavam nas residências das 

professoras, como Escola Isolada Grutas do Pajéu; Escola Isolada Várzea do 

Jardim; Escola Isolada Potengi Pequeno; Escola Isolada Lagoa do Sapo e Escola 

Isolada do Xavier.16 

A casa-escola foi uma realidade muito comum em Riachuelo, pois, na 

ausência de prédios públicos para abrigar a escola, a residência do professor foi o 

local em que a escola surgiu. Essa realidade também acontecera nas escolas 

                                                           
14 De acordo com carta encontrada para o Governador do Rio Grande do Norte, por João Cortez 
Pereira de Araújo em 1972, o prefeito José Alves de Lima solicitava um prédio escolar próprio para o 
Grupo Escolar, que funcionava em uma casa pertencente à Legião Brasileira de Assistência em 1945.  
15 Criado por Francisco Campos, ministro da Educação e Saúde de Getúlio Vargas, em 1931, esse 
exame permitia o aluno ir para o ensino secundário para concluir o ginásio. Esse exame só foi abolido 
pela Lei 5.692/71, que integrou os 8 anos do ensino básico.  
16 As Escolas Isoladas que foram construídas receberam o nome da família Lamartine, as demais 
escolas foram identificadas apenas com a localidade onde funcionaram. 
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municipais quando houve a emancipação do município e ainda em 1964, no governo 

interino, quando tivemos o primeiro exemplo de casa escola pela rede municipal. De 

acordo com Cavalcante (2008), o prefeito nomeado Candido Batista em 1964 pagou 

os funcionários, incluindo o da professora municipal, Maria do Céu Rodrigues, que 

era professora em sua residência e já trabalhava em Riachuelo, sendo funcionária 

da prefeitura de São Paulo do Potengi - RN, que foi paga a partir desse ano (1964) 

pela prefeitura municipal de Riachuelo - RN. 

 

Figura 5: Casa da professora Maria do Céu Rodrigues  (1964 - 1966)17 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018) 

 

Em estudos sobre os tempos e os espaços escolares Faria Filho e Vidal 

(2005) categorizaram três tipos de escolas primárias implementadas no Brasil: as 

casas-escola (séc. XVIII e XIX); escolas-monumento e escolas funcionais.  Nesse 

estudo demonstraram as relações culturais que se formaram entre os envolvidos 

com a educação, destacando que os espaços não são neutros no processo de 

aprendizagem dos alunos.  As casas-escola ocorreram em maior tempo cronológico 

da história da institucionalização da educação primária no Brasil e as escolas do 

município de Riachuelo se assemelharam a essas características também:  

 
 

                                                           
17 A casa permanece com a mesma fachada, embora tenham havido algumas modificações internas.  
Essa residência, atualmente, é a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachuelo – RN. 
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Com professores reconhecidos ou nomeados como tais pelos órgãos 
de governos responsáveis pela instrução, essas escolas 
funcionavam em espaços improvisados, como igrejas, sacristias, 
dependências das Câmaras Municipais, salas de entrada de lojas 
maçônicas, prédios comerciais, ou na própria residência dos 
mestres. (FARIA FILHO; VIDAL, 2005, p. 45, grifo nosso)  
 
 

A partir desta leitura, identificamos que a escola em Riachuelo foi resultante 

dessa categoria das casas-escolas, mesmo considerando o espaço-tempo em que 

tais instituições de ensino foram criadas, diferindo do tempo da implantação da 

educação primária no Brasil, mas, a semelhança mediante situação e contexto local, 

guardada as devidas proporções, foi praticamente idêntica. Além das casas dos 

professores, a escola funcionou também em outro ambiente, como, por exemplo, na 

sede da prefeitura municipal de Riachuelo entre 1966 e 1968. 

Ao assumir a prefeitura de Riachuelo em 1965, Amélio Azevedo alugou um 

prédio à Otílio Quirino de Araújo, onde a sede do poder executivo funcionou nos 

anos iniciais do seu governo. Como não existiam prédios da própria prefeitura, 

tampouco escolas, a sala de aula da zona urbana funcionou na prefeitura, 

inicialmente. Em entrevista com Izabel Maria Alves (1954), professora aposentada 

da rede municipal de educação de Riachuelo, também ex-secretária municipal de 

educação no início da década de 80, ela informou que   

 
A escola municipal surgiu em [19]66 e eu fui convidada dois anos 
depois. Ela funcionava aqui, no armazém de Otílio. A sala de aula 

era dividida com paredezinha de madeira, baixinha. A prefeitura de 

um lado e a escola do outro. Ela começou ali e foi se expandido, 
assim... Principalmente para zona rural. Eu aos 14 anos, em [19]68 
eu comecei como professora municipal. Era um contrato porque eu 
era menor. Na época o prefeito era Amélio Azevedo e o contrato 
assinado era de 1º de março até 31 de dezembro (do corrente ano) e 
no ano seguinte era renovado até completar a maioridade eu 
continuei na prefeitura assim. (ALVES, 2018, p. 4 - 5)  
 

Sobre o depoimento de Alves (2018), identificamos esse espaço da escola 

que funcionava na área urbana junto com a prefeitura de Riachuelo, pois conforme 

visto anteriormente, em 1965, houve professores subvencionados, trabalhando em 

áreas rurais e ensinando em suas residências. “Depois da posse do prefeito eleito, a 

escola de Maria do Céu passou a funcionar na sede da Prefeitura, pois a demanda 

havia aumentado e foram contratados mais três professores, como também 

merendeira e zeladora” (CAVALCANTE, 2008, p. 473) 
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Figura 6: Prédio alugado para sede da Prefeitura (1965 -1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Legenda: Esse prédio foi alugado pelo então prefeito Amélio Azevedo e funcionou como sede da 

prefeitura entre 1965 e 1968, local que serviu também como espaço para abrigar a escola primária, 

pois na ausência de prédios públicos, a própria prefeitura dividia seu espaço físico com a escola.  

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018) 

 

O nome da escola construída em área urbana era Grupo Escolar Municipal 

Presidente Kennedy. Segundo alegou Cavalcante (2018), a sugestão do nome veio 

do Sargento Barbosa, sargento do Exército, que, por ocasião, estava alojado em 

Riachuelo para a construção da BR 304.18 Embora fosse nomeado como Grupo 

Escolar Presidente Kennedy, identificamos pelo Decreto - Lei 3.590/60, que 

regulamentava o ensino primário no Rio Grande do Norte e os tipos de escola, que  

 
Art. 44 - Haverá os seguintes tipos de estabelecimentos de ensino 
primário; a) Escola Isolada, com turma de alunos e um professor; b) 
Escolas Reunidas, com o número de turmas que poderá variar de 
duas a quatro e igual número de professores; c) Grupos Escolares, 
cinco turmas, pelo menos, e igual número de professores de classe, 
aos quais se reunirão, quando possível, professores especializados 
em atividades artísticas e de trabalho e em educação física, além de 
outros, que tem por finalidade o enriquecimento do currículo. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1960, grifo nosso)  

                                                           
18 A BR 304 é a principal rodovia de acesso de Natal a Fortaleza e foi construída pelo batalhão de 
engenharia do Exército entre os anos 1960 - 1968.) Esse foi um momento de mudanças na história 
da cidade porque o município era mais localizado ao sul, com seus principais comércios, sede da 
prefeitura, câmara dos vereadores, mas mediante a construção da rodovia, mudou para o norte a rota 
de caminhoneiros, viajantes, onde era pouco habitada, mudando a característica do sul da cidade, 
desvalorizando algumas áreas, fazendo com que ao longo dos anos subsequentes a cidade fosse 
crescendo em direção a BR 304. 
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A partir do art. 44 do Decreto Estadual 3.590/60, o Grupo Escolar Presidente 

Kennedy não cumpria o requisito para ser um Grupo Escolar por ter apenas duas 

salas de aula funcionando em dois turnos, ofertando o ensino primário de 1ª a 4ª 

série; mas, não correspondia a cinco salas, bem como não tinha os professores 

especializados, uma vez que, em sua totalidade, eram todos professores leigos.  

As escolas do município de Riachuelo-RN eram, mediante a legislação, 

Escolas Reunidas, pois atendiam a esse critério do decreto-lei em vigor. A primeira 

escola municipal construída em área urbana, ficou sendo assim chamada de Grupo 

Escolar mediante uma tradição cultural, fruto de um hábito de nomear grupo, devido 

às instalações físicas. O Grupo Escolar Municipal Presidente Kennedy, após sair da 

sede da prefeitura municipal de Riachuelo, foi construído no local em que funcionou 

durante toda sua existência, com duas salas de aula, uma diretoria (que dava 

acesso às duas salas de aula) caminho, um pequeno corredor, que levava até a 

cozinha e dois banheiros. A escola teve um modelo arquitetônico único no município 

de Riachuelo -RN.  

 

Figura 7: Planta baixa do Grupo Escolar Municipal Presidente Kennedy (1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor - Desenho de Queiroz Neto (2018) 
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Ao longo da sua existência, com o aumento de alunos para a escola urbana, 

foram se construindo mais salas de aula para atender à demanda crescente, 

avançando para uma área do município composta por residências, sendo 

incorporada a sua estrutura física. 

 

Figura 8: Grupo Escolar Municipal Presidente Kennedy (1969 -1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Foto atual do antigo Grupo Escolar Presidente Kennedy após várias reformas e 

construções de salas de aula. 

Fonte: Acervo do próprio autor (2018) 

 

Outra perspectiva para que a escola municipal fosse nomeada de Grupo 

Escolar foi porque a Escola Estadual Manoel Severiano - que não tinha ainda em 

1969, prédio próprio19, sendo uma escola da rede estadual de ensino -, foi nomeada 

pela própria direção da escola de Grupo Escolar.  

A Escola Estadual Manoel Severiano, no início da década de 1960, criou até 

um brasão com o nome grupo escolar, para que os alunos usassem na farda. Este 

brasão tem uma estrela no centro e dentro da estrela um caderno e uma caneta. 

Não houve informações sobre tal significado, pois o próprio dono não sabia o motivo 

de tais símbolos. Entretanto pressupõe que tal brasão tenha um significado de uma 

progressista.   

 

                                                           
19 A construção da Escola Estadual Manoel Severiano com sede própria é datada de 1979.  
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Figura 9: Brasão escolar do Grupo Escolar Manoel Severiano (1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Gilmar de Freitas (Fotografia de Ailton de Freitas) (2018) 

 

O Grupo Escolar Manoel Severiano, dentro desse contexto, mediante o 

surgimento da escola municipal, foi denominado de grupo velho. O Grupo Escolar 

Presidente Kennedy ficou sendo chamado pela comunidade de grupo novo. As 

escolas no município de Riachuelo - RN, no distrito sede, durante todo o período da 

década de 60 do século XX, ofertaram apenas o ensino primário para os alunos.  

O ensino secundário era oferecido em São Paulo do Potengi, cerca de 15 km 

de distância de Riachuelo, o local mais próximo, contudo, era muito difícil o acesso a 

continuidade do primário, seja pelo exame de admissão, em voga na época, ou pela 

logística de transporte diário em que a população não dispunha de veículos para se 

locomoverem diariamente. De acordo com Cavalcante (2008), a Lei municipal 

número 27 de 10 de abril de 1967, criou uma rede de escolas municipais, entre elas, 

o Grupo Escolar Presidente Kennedy. Abaixo, pode-se observar a relação das 

escolas dentro da área territorial de Riachuelo - RN.  
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Figura 10: Escolas municipais criadas pela Lei municipal 27/1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1. Grupo Escolar Municipal Presidente Kennedy – Riachuelo20 

2. Grupo Escolar Monsenhor Expedito – São José do Potengi 

3. Escola Municipal São Luiz Gonzaga – Melosa 

4. Escola Municipal São Geraldo Magela – Olho D’água da Melosa 

5. Escola Municipal Santa Terezinha – Umbu do Paulo 

6. Escola Municipal São José – Baixa da Ubaia 

7. Escola Municipal Nossa Senhora das Neves – Várzea do Jardim 

8. Escola Municipal São Francisco de Assis – Serra da Formiga 

9. Escola Municipal Olavo Lamartine – Cedro 

10. Escola Municipal Santa Luzia – Lagoa da Carnaúba 

11. Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição – Potengi Pequeno 

12. Escola Municipal Juvenal Lamartine -  Murim 

13. Escola Municipal São Miguel – Murim 

 

Fonte: Acervo do autor. Produzido pelo design gráfico Gersonny Silva (2018) 

 

Encontramos também a relação de pagamento dos professores no ano de 

1968, nesse sentido, os profissionais que trabalharam nessas escolas municipais.  

                                                           
20 Os dois grupos escolares ainda não tinham prédio próprio entre 1967/1968 e provavelmente 
tenham sido nomeados assim diferindo das demais escolas pela matrícula e quantidade de turmas. 
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Quadro 1: Relação de professores e seus respectivos locais de trabalho (1968) 

 

 

 

 

 

 

eFonte: Cavalcante (2008) - Adaptado pelo autor 

 

Ao observar os nomes das escolas criadas pelo prefeito Amélio Azevedo, 

destacamos dois perfis da toponímia escolar presentes, como os nomes religiosos 

ligados à Igreja Católica, incluindo também o pároco da época Expedito Sobral de 

Medeiros (1916 - 2000), conhecido, popularmente, como Monsenhor Expedito - 

Nome do professor Figura 10 Localidade de trabalho 

Maria Duda da Silva 11 Potengi Pequeno 

Augustinho Sabino Filho 08 Sítio Pajeú 

Maria da Paz Gomes 01 Riachuelo 

Maria de Lourdes Felipe 01 Riachuelo 

Maria das Neves Alexandre 01 Riachuelo 

Marlene Pereira 01 Riachuelo 

Francisca Alexandre da Silva 11 Potengi Pequeno 

Josefa Leonardo de Moura 08 Serra da Formiga 

Maria das Dores Rocha 10 Carnaúba 

Maria de Lourdes Sales 09 Murim 

Severina Flor dos Reis 08 Olha D’água da Melosa 

Iraci Cardoso da Silva 11 Potengi Pequeno 

Maria Segunda Fortunato 05 Umbu do Paulo 

Maria do Céu Andrade 13 Murim 

Edinorá Dantas 01 Riachuelo 

Alzira Câmara de Andrade 02 São José do Potengi 

Laura Ribeiro Silva 02 São José do Potengi 

Maria de Lourdes da Silva 06 Baixa da Ubaia 

Maria Salete Tertulino 01 Riachuelo 
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nomes ligados à política estadual21 e internacional,  como o ex-presidente norte-

americano Jonh F. Kennedy (1917 - 1963). 

Um outro detalhe a ser considerado são as escolas municipais Santa 

Terezinha e São José, que foram criadas dentro da área territorial do município de 

Bento Fernandes/RN. Isso ocorreu devido às populações dessas fazendas terem 

uma proximidade com o distrito de Cachoeira do Sapo (São José do Potengi), área 

rural do município de Riachuelo - RN.  

 

2.5  As escolas rurais e as casas-escola  

 

As escolas municipais de Riachuelo foram, em sua grande maioria, 

compostas por escolas da zona rural. A partir do mapa da rede municipal (figura 10) 

identificamos que a instituição de ensino foi implantada em fazendas, comunidades 

e agrupamentos, onde haviam crianças que precisavam ser alfabetizadas e estudar. 

Praticamente atendia a toda área territorial do município de Riachuelo - RN. Em 

depoimento com a ex-professora Ilza Alves (1954), ela também reafirma que na 

época 

 
Toda fazenda tinha uma escola [...] você vê ali em São Miguel, não 
tem mais; Carnaúba não tem mais; Pajeú, não tem mais. Várzea 
Fria, não tem mais, Jardim não tem, Ubatuba não tem, Tijuca não 
tem, Serra Branca, não tem.... Não sei se por falta de aluno, acredito 
que sim. (ALVES, 2018, p. 5) 

 
 

A memória dessa casa-escola, a escola rural como um todo, é muito presente 

na lembrança dos professores que ensinavam em suas casas. Tomando como 

referência a concepção de Benito (2017) que a escola enquanto instituição é 

produtora de memória, a vida escolar de todos os seus agentes são construções 

culturais que abrigam todo o modo histórico e social da comunidade e que podem 

ser acessados a partir da memória. Desde a oferta do ensino obrigatório em 

diversos países, a escola começou a fazer parte da memória de todos os agentes 

envolvidos: alunos, professores, comunidade em geral. 

 

                                                           
21 Duas escolas com nomes de integrantes da família Lamartine: Olavo Lamartine (1899 - 1966) filho 

de Juvenal Lamartine de Faria (1874 - 1956), governador do Rio Grande do Norte (1928 - 1930). Eles 

possuíram propriedades rurais e imóveis no munícipio de Riachuelo - RN.  
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O tema da memória é suscetível de múltiplas abordagens. Temos 
tratado dele, há alguns anos, sob o prisma mais antropológico, em 
suas relações com a educação; mais concretamente, temos lidado 
com a construção sociocultural dos elementos que a constituem: a 
projeção da lembrança na construção da subjetividade pessoal, na 
configuração da cultura da escola, na definição do habitus que 
conforma o ofício do professor, na formatação das práticas 
pedagógicas, e inclusive, na semântica adicionada aos materiais que 
fazem a mediação da relação comunicativa entre os atores da 
instituições elementares de formação. (BENITO, 2017, p. 184)  
 
 

Por conseguinte, o modelo de casas-escola é muito recorrente à memória das 

professoras e das pessoas que estiveram envolvidas no processo educacional. 

Mediante as entrevistas realizadas com as professoras e com o professor 

Augustinho Sabino de Oliveira (1944), todos foram convidados a trabalhar na 

docência, ou por Geraldo Magela ou por Amélio Azevedo, mediante ter alguma 

experiência com a leitura, quer fosse alfabetizado ou ainda lecionado, de forma 

particular, em suas residências. Com relação à realidade da área rural, na Serra da 

Formiga, o professor aposentado, Augustinho Sabino explicou onde e como eram 

suas aulas 

 
Eram em casa mesmo, pois não tinha um salão adequado e era na 
sala de casa. Trabalhava de dia e a noite a pessoal ia lá para casa e 
eu passava a aula para eles. Matemática, toda matéria que é o 
básico que a gente precisa: escrever, assinar o nome, que a maioria 
não sabia nem assinar o nome, aí eu desenvolvi nisso aí. Não tinha 
quadro, era só copiando no caderno de cada aluno. Copiava no 
caderno de cada um e orientava os alunos, mas não tinha quadro 
negro, não. (SABINO FILHO, 2018, p. 2) 
 
 

Nesse sentido, as aulas eram predominantemente noturnas, pois, na 

comunidade, as crianças, os jovens e os adultos trabalhavam na roça e a noite, 

“cedinho da noite”, como mesmo afirmou o professor, os alunos se juntavam na sua 

casa para assistirem essas aulas. A sala de casa era a sala de aula que comportava 

o material básico: caderno e caneta.  

 Laura Ribeiro Silva (1954), professora aposentada da rede municipal, uma 

das primeiras professoras contratadas para lecionar, começou a trabalhar em sua 

casa, em Cachoeira do Sapo (São José do Potengi), área rural de Riachuelo - RN. 

Antes disso, já ministrava aulas particulares em sua casa. 
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Nesse período, em 1968, eu já tinha casado. Fiquei uns dias sem 
ensinar. Numa festa na casa do meu sogro, estava lá Geraldo 
Magela e Amélio Azevedo e me fizeram o convite. Daí eu aceitei 
porque sempre tive vontade de ensinar e em 1º de março de 1968 eu 
comecei a ensinar pela prefeitura. Mas continuei em minha casa.  Eu 
cuidava da casa de manhã e à tarde era o horário da aula. Os meus 
filhos ficavam dentro de casa e aula acontecia na sala. Eu tinha uma 
mesa grande e eles ficavam em volta dessa mesa um ao lado do 
outro, eram em torno de 30, 40 alunos. Tinha um quadro grande na 
frente e eu escrevia o dever. Sim, na minha casa e na casa de Alzira 
Bernardo. Na casa de Alzira, ela dava o nome de Monsenhor 
Expedito. Na minha casa era Francisquinho Caetano. Quando 
Francisquinho Caetano morreu é que nomearam a escola com o 
nome dele22. (SILVA, 2017, p. 1 - 2) 

 
 

A descrição da escola é a da sala da professora com mais de 20 alunos, 

envoltos numa mesa grande e a sua responsabilidade de dona de casa e de 

professora que faziam parte de sua rotina. A casa-escola recebia alunos da 

comunidade de Cachoeira do Sapo e também das fazendas vizinhas.   

Os alunos eram calmos e a respeitavam “Todos eram muito bons. Eles não 

davam trabalho. Eles eram muito respeitosos. Logo existia um temor muito grande 

com o professor, aí eles ficavam sempre quietos. ” (Id, 2017, p. 3). Uma 

possibilidade de isso ter acontecido, era mediante a nova realidade que foi 

apresentada, sendo, então, totalmente desconhecida pelos alunos. Muitos desses 

discentes da época tiveram seu primeiro contato escolar na casa-escola, o que 

também pode ser compreendido pelo ambiente físico da casa alheia, da casa 

professora.  

Em mesma entrevista, Laura Ribeiro afirma que tem muita saudade da escola 

e que: “Adorava dar as minhas aulas. Era muito bom e o arrependimento que eu 

tenho é de não ter continuado a trabalhar. Eu queria até hoje estar trabalhando. Os 

alunos me tranquilizavam. Quando chegava lá se esquecia de todos os problemas. ” 

(Id, 2017, p. 6).  Em depoimentos e diálogos constantes com as professoras da 

década de 60, sempre foi muito recorrente ouvir a expressão do trabalho por amor, 

da dedicação e do compromisso que as professoras tiveram com as suas classes, 

                                                           
22 Vale ressaltar uma parte significativa na história do Grupo Escolar Monsenhor Expedito, que era na 

verdade duas salas de aula multisseriadas, funcionando nas casas das professoras. Francisco 
Caetano de Sena (1920 -1966) foi um líder comunitário e político em Cachoeira do Sapo, Riachuelo - 
RN. A unificação dessas escolas ocorreu em 1974, quando, em prédio próprio, a escola unificada foi 
assim nomeada de Francisquinho Caetano. 
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com seus alunos, com o exercício da docência. A partir de seus depoimentos é 

perceptível que tanto a comunidade respeitava e tinha uma valorização da figura do 

professor, como os próprios alunos eram imbuídos desse sentimento de respeito e 

valorização. 

 

Figura 11: Antiga casa de Laura Ribeiro (1968-1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor (2013) 

 

A arquitetura da casa de Dona Laura, simples e muito comum na 

comunidade, de taipa, era uma casa baixinha, com suas paredes de barro, de chão 

batido e de sala, com uma pequena janela a oeste, que dava vista para um grande 

campo e para o sol quente de todas as tardes, foi ambiente escolar por alguns anos 

da comunidade de Cachoeira do Sapo. O registro fotográfico de 2013 capturou um 

cenário em ruínas e decadência de um ambiente que já foi muito conservado e 

zelado que abrigou uma família e uma escola. A leitura que fazemos desta imagem, 

simbolicamente, é que a memória também pode estar em um processo de ruína e 

tendo o mesmo tratamento que a ação do tempo deu a esta casa, o esquecimento. 

Nesse sentido a relevância da pesquisa e do registro dessa história da educação.  
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3 DO PRIMEIRO GRAU AO MOBRAL: ESPAÇOS ESCOLARES E PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS NAS 

DÉCADAS DE 1970 E 1980 

 

Neste capítulo trabalhamos com as perspectivas da legislação educacional 

brasileira das décadas de 1970 e 1980 e sua efetivação nas escolas públicas 

municipais, priorizando a forma da constituição e consolidação do antigo 1º grau e a 

implementação do MOBRAL no município de Riachuelo/RN. Discutimos também 

sobre a ampliação da rede municipal de educação, construção de escolas públicas e 

seus modelos arquitetônicos, além e aspectos relacionados no tocante ao currículo 

escolar, cultura escolar, história e memória.  

 

3.1 Os princípios da Educação e a Reforma Educacional da Lei 5.962/71 

 

A década de 1970 foi marcada pelo endurecimento do Regime Militar 

Brasileiro (1964 - 1985) e foi um período antagônico, pois naquele momento o país 

vivia o maior ufanismo nacional ao mesmo tempo em que havia a maior repressão 

política e social por parte do Governo Federal. As transformações ocorridas na 

década anterior, coadunaram-se para o esboço da conjuntura da Educação na 

década de 1970.  

 

[...] a lei 5.962 foi promulgada em meio à euforia do Governo Médici 
e do “milagre brasileiro”. Eis por que Evaldo A. Vieira (1983, p.213) 
assinala que “na época de Médici, a preocupação governamental 
dirigia-se para os louvores às Reformas do Ensino, então já 
concretizadas”. E após mencionar o caráter reiterativo dos temas 
educacionais, apesar das louvadas reformas, prossegue afirmando 
que o “Presidente da República ressaltava a modernidade e a 
profundidade das reformas realizadas homenageando os princípios 
pedagógicos nela introduzidos. ” Assim a Lei 5.692 foi saudada como 
uma verdadeira panaceia, como a redenção definitiva da educação 
brasileira. (SAVIANI, 2012, p. 123, grifo do autor.)  
 
 

De acordo com Geraldo Filho (2013) foram anos muito difíceis para a 

educação brasileira, isso em face da repressão cultural e intelectual e também pelo 

tratamento dado aos que discordassem do Regime Militar. Ainda assim, se admite 

que exames como admissão para ginásio e o vestibulinho foram eliminados, 

havendo uma maior ampliação da escola para a população pobre. Outras mudanças 
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encontradas na Constituição de 1967 foram: “a valorização do ensino privado, que 

recebeu toda assistência técnica e financeira; aprovou a gratuidade e 

obrigatoriedade às pessoas de 7 anos ao elementar; aboliu os percentuais 

obrigatórios de verbas à educação. ” (2013, p. 163)  

Esta reforma da educação básica não teve pressão das classes organizadas, 

questionando seu teor, “pois de um lado os interesses privatistas foram 

contemplados e de outro os partidários da escola pública e da ampliação de verbas 

estavam desarticulados. ” (GERMANO, 2005, p. 161). Não houve uma continuidade 

ou melhoria de algum programa educacional em vigência da década de 1960. 

Assim, tudo foi colocado de uma maneira experimental a partir dos pressupostos 

teóricos em voga do período e com base no tecnicismo e cientificismo.   

A Constituição Federal foi modificada em decorrência do Regime Militar e foi 

promulgada em 24 de janeiro de 1967. Era preciso uma nova Lei para reger todo o 

novo sistema político que fora implantado no país. O artigo da Constituição que 

tratava sobre a responsabilidade dos poderes públicos no custeio com a educação 

não determinou valores que a União deveria investir e no art. 168 afirmava 

 
A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 
assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no 
princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 
solidariedade humana. § 1º O ensino será ministrado nos diferentes 
graus pelos Podêres [sic] Públicos. § 2º Respeitadas as disposições 
legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o 
amparo técnico e financeiro dos Podêres [sic] Públicos, inclusive 
bolsas [sic] de estudo. § 3º A legislação do ensino adotará os 
seguintes princípios e normas: I - o ensino primário somente será 
ministrado na língua nacional; II - o ensino dos sete aos quatorze 
anos é obrigatório para todos e gratuito nos estabelecimentos 
primários oficiais. (BRASIL, 1967)  

 
Os poderes públicos continuavam a ter as responsabilidades sobre os 

diferentes graus de ensino. A gratuidade e a obrigatoriedade no ensino primário 

foram destacadas nessa nova Constituição, mas não houve valor percentual de 

como cada poder público deveria investir na educação. Ficou livre para que cada um 

desses poderes, sobretudo a União, organizasse como lhe conviesse o valor 

financeiro destinado à educação.  

A política educacional do Regime Militar fundamentou-se, teoricamente, na 

economia da educação de cunho liberal, chamada de teoria do capital humano, 

concretizados através dos acordos MEC-USAID. Entrava em vigência, uma 
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tendência pedagógica cuja centralidade não era relacionada ao professor ou o 

aluno, mas, sim, ao método. Tal prática ficou conhecida como tecnicismo.  

 
Entre 1964 e 1968, foram assinados acordos de assistência técnica e 
cooperação financeira entre o Ministério da Educação e Cultura e a 
Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Interno, 
denominados Acordos MEC/USAID - o primeiro em 26 de junho em 
1964, o segundo em 29 de dezembro de 1965 e o terceiro em 30 de 
dezembro de 1966. Os três acordos beneficiavam o ensino primário, 
sendo que o terceiro superava os outros dois nas recomendações de 
melhorar o entrosamento desse nível de ensino com o médio e o 
secundário, além de medidas que sugeriam o melhoramento do 
ensino de uma forma geral. (SIMÕES, 2003, p. 86)  
 
 

O ensino foi pensado “com base no pressuposto da neutralidade científica e 

inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia 

tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne 

objetivo e operacional. (SAVIANI, 2013, p. 381) ”. Além disso, vale mencionar que os 

estudos do norte-americano Burrhus Frederic Skinner sobre behaviorismo tiveram 

larga influência na educação brasileira. Afirma Skinner (1972, apud SAVIANI, 2013) 

que: “o Brasil moderno move-se em uma direção que deve salientar a importância 

da ciência útil do comportamento [...]”. Assim, entendemos que Skinner reafirmou a 

perspectiva do capital humano sobre as ideias nacionalistas. Nesse sentido, toda 

produção e material voltado para a educação, naquele momento, passou por 

mudanças 

 
Tratou-se de adequar o projeto educacional em todos os níveis e em 
todas as modalidades de ensino e da formação profissional ao novo 
projeto nacional. Para tanto, princípios, diretrizes, experiências, 
mecanismos e instrumentos foram abandonados, extintos ou 
substituídos. (FÁVERO, 2005 p. 253) 

 

O caráter da formação profissional incorporado fortemente na educação 

básica acentuou ainda mais o perfil do momento tecnicista que a sociedade estava 

vivendo. Além das mudanças que Saviani (2016) analisa, essa reforma educacional 

ainda trouxe um caráter de abertura da educação básica a todos. Era uma 

ampliação da educação à toda população, nesse sentido, fica clara a intenção do 

Estado em produzir mão de obra para o trabalho. Mentes pensantes ficavam para 

outro plano, bem distante do vigente naquele período.  



64 
 

A legislação educacional em discussão, sob o efeito dos estudos e das 

análises foram as políticas de alfabetização, principalmente, relacionadas às 

transformações na educação pública municipal, a partir da Lei 5.379, de 15 de 

dezembro de 1967, institucionalizando o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) e a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, com a Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971. 

A Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus, conhecida também como a reforma na 

educação básica, foi uma substancial modificação na LDB 4.024/61. As mudanças 

ocorreram no aumento da gratuidade e obrigatoriedade do ensino público de quatro 

para oito anos, abolindo o ensino primário de quatro anos e o ensino médio, 

transformando-os em ensino de 1º grau. A Lei 5.692/71, embora sendo publicada 

apenas em 1971, começou a ser gerada logo após o Golpe civil-militar em 1964, 

sendo anos depois consolidada, conforme Ghiraldelli Jr (2015, p. 157): “A lei 

5.692/71 nasceu de um projeto elaborado por um grupo de trabalho instituído em 

junho de 1970”. 

 
O Grupo de Trabalho foi instalado no dia 15 de junho de 1970 e 
iniciou as atividades no dia seguinte da Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília. Trabalhou inicialmente em tempo integral, 
utilizando -se posteriormente de outros regimes de trabalho. E em 14 
de agosto de 1970, portanto rigorosamente dentro do prazo 
estabelecido no decreto de sua criação, o Grupo encaminhou ao 
ministro da Educação seu relatório acompanhado de um anteprojeto 
de lei. (SAVIANI, 2016, p. 31)  

 

Foi perceptível como que esse grupo de trabalho formulou rapidamente essa 

proposta da reforma de maneira rápida na sua produção, confecção, como também 

foi aprovada em menos de um ano no Congresso Federal. Como resultado disso, de 

forma resumida seguem os principais pontos e características da reforma concebida 

pelo referido Grupo de Trabalho: a) Integração; b) Continuidade-terminalidade; c) 

Racionalização-concentração; d) Flexibilidade; e) Gradualidade de implantação; f) 

Valorização do professorado; g) Sentido próprio para o ensino supletivo. Tais 

características estavam distribuídas e presentes no anteprojeto de Lei apresentada 

pelo Grupo de Trabalho. 
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Quadro 2: Anteprojeto da Lei 5.692/71 

Capítulo I – Do ensino de primeiro e segundo graus; 
Capítulo II – Do ensino de primeiro grau; 
Capítulo III – Do ensino de segundo grau; 
Capítulo IV – Do ensino supletivo; 
Capítulo V – Dos professores e especialistas; 
Capítulo VI – Do financiamento; 
Capítulo VII – Disposições gerais; 
Capítulo VIII – Disposições transitórias. 

Fonte: Adaptado de Saviani (2016) 

 

Diferente da própria LDB 4.024/61, que passara treze anos tramitando no 

Congresso Nacional, a Lei 5.692/71 não completou dois anos no Congresso 

Nacional até ser aprovada entre ser formulada, proposta e sancionada. A 

explicação, para isso, está numa pressão e exigência muito forte por parte dos 

militares, que sobrepunha à força política, física e institucional, para que seus 

objetivos fossem atendidos.  

Houve mudança significativa do ensino primário, que pela LDB 4.024/61 

corresponderia aos quatro anos iniciais e a partir da reforma educacional passaria a 

ter oito anos, se chamando ensino de 1º grau. 

 
Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar 
ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização [sic], qualificação 
para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania.  
§ 1º Para efeito do que dispõe os artigos 176 e 178 da Constituição, 
entende-se por ensino primário a educação correspondente ao 
ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de segundo grau. 
(BRASIL, 1971, p.1)  

 

Ainda nessa perspectiva, a reforma educacional pela Lei 5692/71 trouxe 

algumas modificações na estrutura organizacional e estrutural da educação básica 

 
A reforma resultante dessa legislação alterou sensivelmente a 
estrutura de ensino até então em vigor. Em lugar de um curso 
primário com duração de quatro anos seguido de um ensino médio 
subdividido verticalmente em um curso ginasial de quatro anos e um 
curso colegial de três anos, passamos a ter um ensino de primeiro 
grau com duração de oito anos e um ensino de segundo grau com 
duração de três anos, como regra geral. Em lugar de um ensino 
médio subdividido horizontalmente em ramos, instituiu-se um curso 
de segundo grau unificado de caráter profissionalizante, albergando, 
ao menos como possibilidade um leque amplo de habilitações 
profissionais (SAVIANI, 2016, p. 38).  
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Além da interferência direta nos conteúdos que deveriam ser ensinados nas 

escolas e, consequentemente, na formação do indivíduo, a reforma ainda trouxe, 

uma ampliação das oportunidades para o alargamento das instituições privadas. 

Apresentou-se “[...] dois pontos fundamentais: a extensão da escolaridade 

obrigatória, compreendendo agora todo o denominado ensino de 1° grau, junção do 

primário com o ginásio e a generalização do ensino profissionalizante com o 

2°grau. ” (GERMANO, 2005, p. 164). Do ponto de vista dos objetivos gerais do 

ensino, a Lei 5.692/71 incorporou em seu texto algumas modificações referentes a 

LDB 4.024/61. 

Com a Lei 5.692/71 também houve modificações na organização e 

disponibilização das disciplinas a ser ofertadas nas escolas, que deixaram 

transparecer qual tipo de formação estava no interesse do Estado. Era uma 

formação mais generalista em nível intelectual e mais precisa em nível técnico, por 

exemplo, no que tange à criação dos Estudos Sociais como uma aglutinação de 

História e Geografia. Em seu art. 4º  

 

Os currículos do ensino de 1º grau e 2º grau terão um núcleo 
comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada 
para atender, conforme necessidades e possibilidades concretas, as 
peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às 
diferenças individuais dos alunos. (BRASIL, 1971, p. 02)  

 

A educação básica passou a servir como introdução ao modelo 

profissionalizante de formação, não interessando, ao Estado, formar sujeitos 

capazes de pensar criticamente, conhecer historicamente os fatos - o ensino de 

História é secundarizado na Reforma –, esvaziando o sentido próprio da disciplina.  

O Conselho Federal de Educação criou dois núcleos para o 1º e 2º graus e 

uma parte diversificada conforme o art. 7º da Lei 5692/71. Esta lei vigorou e regeu 

por muito tempo, mesmo após o período da redemocratização, pois a LDB 9.394/96 

só foi aprovada bem posterior à queda do Regime Militar e, mesmo assim, ainda 

passou por um período de transição no país. Conforme este exemplo, vejamos um 

exemplo de histórico escolar contendo a divisão de núcleos comum e da parte 

diversificada. 
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Figura 12: Histórico escolar do 1° grau (1997)23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

   

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2017) 

 

Histórico do ensino de antigo primeiro grau, 1ª a 8ª série, entre os anos de 

1990 e 1997. Apesar deste período não estar mais sob o período do regime militar e 

da aprovação da LDB 9.394/96 no final do ano de 1996, o ensino ainda era regido 

em algumas características pela Lei 5.692/71. 

 

3.2 A escola e o ensino de primeiro grau 

 

A Constituição Estadual do Rio Grande do Norte de 1967 trouxe novamente a 

autonomia dos municípios no tocante ao sistema municipal de ensino “Art. 132 - O 

Estado e o Município organizarão seu sistema de ensino com observância das 

diretrizes e bases da educação nacional”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1967, p. 43) 

O município de Riachuelo - RN continuava com o seu sistema de educação 

pública municipal funcionando no início da década de 70 do século XX, ainda com 

                                                           
23 Embora esse histórico seja do ano de 1997, extrapole o período do objeto de estudo desta 
dissertação, utilizamos esse documento para demonstrar as permanências da educação ao longo do 
tempo. A Lei 5.692/71 já não estava mais em vigor no ano do histórico, mas mesmo assim ainda 
permaneceu como currículo na escola.  
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as casas-escola nas áreas rurais e já tinha o seu próprio prédio escolar. O Grupo 

Escolar Presidente Kennedy possuía três salas de aula funcionando em três turnos, 

matutino, intermediário e vespertino.  

A partir dessa década também tivemos acesso e informação de alguns dados 

estatísticos, como pela primeira vez o número de habitantes do município de 

Riachuelo - RN. De acordo com o IBGE, em 1970, o município de Riachuelo - RN 

tinha uma população de 6.795 habitantes, composto por 2.291 habitantes na zona 

urbana e 4.504 na zona rural. Esse era um número muito expressivo para a zona 

rural de Riachuelo, o que é equivalente a mais de 66% dos habitantes, o que 

significava uma parcela expressiva do município e que era preciso uma atenção 

maior nas áreas sociais, bem como na educação para essa parcela da população.  

A partir da promulgação da Lei 5692/71, o município de Riachuelo foi 

notificado que o ensino de 1º grau, gradativamente, passaria para administração 

municipal. Até então, o município sempre atendera o ensino primário e foi o que 

continuou fazendo, ofertando apenas as primeiras séries do ensino de 1º grau. A 

partir da obra de Cavalcante (2008), tivemos acesso a um ofício do prefeito José 

Alves de Lima24 - com gestão de 1970 a 1973 -, destinado ao Chefe do 1º Núcleo 

Regional de Ensino de Primeiro Grau e Supletivo (NUREPS)25, sendo possível fazer 

um mapa atualizado da época da rede escolar municipal, bem como dos termos 

acesso à quantidade de alunos matriculados nas escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 José Alves de Lima foi o segundo prefeito eleito de Riachuelo, mas já era um veterano na política. 
Foi vereador por três legislaturas pelo município de São Paulo do Potengi (1955 - 1959; 1959 - 1963; 
1963 - 1967). Além disso, foi tesoureiro da Prefeitura Municipal de Riachuelo na gestão de Amélio 
Azevedo (1965 -1970)  
25 Equivalente hoje às Diretorias Regionais de Ensino (DIREC) 
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Figura 13: Mapa da rede escolar municipal em 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Legenda:  

  1.   Grupo Municipal Presidente Kennedy - Riachuelo26 

  2.   Grupo Escolar Senador Dinarte Mariz - Baixa da Ubaia  

  3.   Grupo Municipal Dinha Azevedo - Serra da Melosa  

4. Escola Municipal Dr. Juvenal Lamartine - Murim 

5. Escola Municipal Olavo Lamartine - Cedro  

6. Escola Municipal São Miguel - Murim  

7. Escola Municipal Djalma Marinho - Lagoa Nova  

8. Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição - Potengi Pequeno  

9. Escola Municipal Monsenhor Expedito - São José do Potengi  

10. Escola Municipal Francisquinho Caetano - Cachoeira do Sapo 

 

Fonte: Acervo do autor. Produzido pelo design gráfico Gersonny Silva (2018) 

 

Em um comparativo com o número de escolas criadas pela Lei Municipal 

27/67, houve uma diminuição de escolas e algumas foram substituídas por outras 

com nomes diferentes. Esse foi o caso das escolas da Baixa da Ubaia e Serra da 

Melosa.  Em 1967 eram: Escola Municipal São José e Escola Municipal São Geraldo 

Magela, respectivamente. Essas foram as primeiras escolas da área rural que foram 

                                                           
26 As três escolas nomeadas Grupo Escolar já tinham prédios próprios. Construído em 1969, o Grupo 
Municipal Presidente Kennedy, e 1970 os Grupos Escolares Senador Dinarte Mariz e Dinha Azevedo. 
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construídas nos anos finais da década de 1960 por Amélio Azevedo, sendo 

renomeadas, dessa vez, com os nomes Grupo Escolar Dinarte Mariz, Baixa da 

Ubaia e Grupo Escolar Dinha Azevedo, Olho D’água da Melosa. Ambas escolas 

tinham apenas uma sala de aula, um ou dois professores leigos e pensamos que o 

nome Grupo Escolar, revogado pela 5.692/71, foi dado às escolas devido à 

construção do prédio próprio. Essa escola rural, até meados da década de 70 foi 

muito modificada e recriada no mesmo lugar ou teve seu nome mudado. Somente 

após as primeiras construções dos prédios públicos escolares na zona rural, que 

houve maior durabilidade de vida útil dessa instituição na localidade.  

 

Figura 14: Grupo Escolar Municipal Dinha Azevedo (1970 - 1997)27 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio do autor (2018) 

 

Essa foi uma prática muito comum, pois se não tivessem alunos naquela 

determinada fazenda ou comunidade, não existiria a escola. Onde houvesse maior 

fluxo de crianças eram procurados professores que soubessem ler e escrever. A 

presença do professor era fundamental, pois os alunos já haviam em grande 

quantidade nas mais diversas áreas rurais.  

Na história da educação, conhecemos como os professores leigos que 

ensinavam, mas não detinham a formação de nível de 2º grau na modalidade 

                                                           
27 O Grupo Escolar Municipal Dinha Azevedo foi reformado em 2014 para funcionamento de turmas 
da EJA, mas mantida a estrutura original do prédio escolar. 
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Normal. O ensino era ministrado basicamente com as operações matemáticas, 

leituras e escrita, a partir dos usos das cartilhas e das tabuadas. “A cartilha Alegria 

do Saber, Caminho Suave, Cartilha Garibaldi, Cartilha Camila, Cartilha Barquinho 

Amarelo. ” (MARTINS, 2017, p. 4) 

Esses professores, embora sem a formação adequada, foram os 

responsáveis pela fase em que se consolidou e se implementou a educação no 

município de Riachuelo - RN. O docente era uma figura indispensável, pois a 

presença do professor leigo na comunidade o credenciava para implementar uma 

escola, no sentido de que havendo professor, era possível ter a escola naquela 

determinada região. Do mesmo modo, também foi comum o docente participar da 

rede municipal por períodos, sair dessa rede municipal e, posteriormente, se integrar 

a ela. Logo abaixo uma folha de pagamento constando os professores que atuavam 

no ano de 1971. Observe que não se utilizava mais o termo professor 

subvencionado, embora ainda existisse nesse período a casa-escola.  

 

Figura 15: Folha de pagamento dos professores (1971)28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Riachuelo-RN (1971) 

                                                           
28 Conforme o Decreto Lei n° 66.523 de 30 de abril de 1970, o salário mínimo em vigência era de Cr$ 
187,20.  



72 
 

 

A quantidade de professores contratados em 1971 foi 16 docentes. A média 

de alunos por professor correspondia a 29 discentes por profissional. Em arquivo da 

Prefeitura Municipal de Riachuelo foi encontrada a Lei 82/70, que solicitava crédito 

complementar para o pagamento de professores. Embora identificamos que o 

salário era muito baixo, pois de acordo com o Decreto de nº 66.523, de 30 de abril 

de 1970, o salário mínimo em vigência correspondia a 187,20 cruzeiros. Os 

professores ganhavam pouco mais que ¼ do salário mínimo da época, havia 

necessidade de ter mais docentes, mas faltavam recursos financeiros para 

completar a folha de pagamento dos professores (ver anexo A). 

As turmas eram sempre muito grandes e conforme vemos na folha de 

pagamento dos professores, a hora trabalhada era de 02h30. Acreditamos que isso 

podia ser referente ao tempo de sala de aula. Mas, há também uma possibilidade de 

burlar o pagamento dos professores haja vista que essas quantidades de horas 

correspondiam a 414h levando-se em conta que o ano letivo era de 180 dias ou de 

800h anuais. 29  

O número de alunos da rede municipal era de 474 alunos (ver Apêndice B), 

sendo 157 alunos da área urbana e 317 alunos da área rural. Em números 

percentuais, a rede municipal atendia a 66% da população escolar matriculada. 

Havia um maior número de matrículas entre o 1º e o 2º ano. Essa perspectiva foi útil 

para a compreensão de que a educação rural tinha maior notoriedade e, 

consequentemente, percebemos que havia uma política educacional local para a 

abertura de escolas nas áreas mais afastadas da área urbana.  

O censo de 1970 registrou ainda que havia 1.541 crianças e jovens em idade 

escolar (de 07 a 14 anos), de acordo com a Lei 5.962/71 em vigência a partir do ano 

de 1971. Sem considerarmos os alunos matriculados na Escola Estadual Manoel 

Severiano, tínhamos mais de 1.000 crianças em idade escolar fora da escola.  

Com o índice alto de alunos fora da escola e com a Escola Estadual Manoel 

Severiano sem sede própria, o prefeito José Alves de Lima escreveu uma carta 

direcionada a José Cortes Pereira de Araújo (1904 - 2004), Governador do Rio 

Grande do Norte entre 1971 - 1975, fazendo um relatório e solicitando obras 

                                                           
29 Art. 11º da Lei 5.692/71 
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importantes para a educação do município. Abaixo segue a transcrição da carta, no 

que concerne à educação.   

 
Exmo Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Professor 
José Cortes Pereira de Araújo. Vimos através desse MEMORANDO, 
fazer uma exposição das necessidades do Município de Riachuelo 
esperando que vossa excelência tome em consideração as nossas 
ponderações [...] 2º) No setor de Educação, a cidade de Riachuelo, 
dispõe de um Grupo Escolar, construído pela Administração 
Municipal com (3) salas de aula e uma matrícula de 200 (duzentos) 
alunos, sendo que no horário intermediário de 10:30h às 14h00 horas 
é cedido ao Estado para funcionar três classes do Grupo Escolar 
“Manoel Severiano”, sendo que, o Grupo do Estado não possui 
prédio próprio, funcionado atualmente em um prédio da pertencente 
a Paróquia, com uma matrícula de 296 alunos, neste ano. Até o ano 
passado, o Grupo do Estado funcionava em uma casa pertencente à 
Legião Brasileira de Assistência, construída no ano de 1945, 
restaurada nos Governos de Dinarte Mariz e Aluízio Alves, estando 
atualmente fechada por não oferecer nenhuma condição de 
funcionamento, e quando a chefe da 1º NUREPs da Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado, visitou-o, condenou-o, por ser uma 
atentado a saúde de todos que o frequentavam[...] Como Vossa 
Excelência pode verificar é imediata, a construção de UM GRUPO 
ESCOLAR na cidade, para atender a uma média de 296 estudantes 
que fazem o primário em nossa cidade e que não dispõem de um 
Grupo e de um lugar certo para estudar. Na oportunidade que 
solicitamos a Vossa Excelência, tomar as devidas providências junto 
à Secretaria de Educação e Cultura para a construção de um 
GRUPO ESCOLAR em nossa cidade comunicamos que todos os 
apoios temos dado ao desenvolvimento educacional em nosso 
município, nos empenhando para mantermos diariamente o 
transporte de 22 estudantes que fazem o Ginásio em São Paulo do 
Potengi. [...]. Cordialmente. Prefeitura Municipal de Riachuelo, 26 de 
outubro de 1972 Prefeito Municipal José Alves de Lima (Sic) 
(CAVALCANTE, 2008, p. 285-286). 
  
 

O ensino predominante era o primário e perdurou por toda a década de 70 e 

início da década de 80 do século XX. A grande demanda de alunos fazia com que 

aumentassem a necessidade de mais prédios escolares, considerando que a rede 

escolar ainda era insuficiente para a grande necessidade. As instituições escolares 

precisavam se estruturar mais e os espaços físicos eram necessários para 

comportar a quantidade de alunos e melhorar a estrutura da educação.  

Vale salientar que o pedido tinha como objetivo atender a uma solicitação 

para uma escola da rede estadual, o que beneficiaria os munícipes de Riachuelo ao 

ter mais espaços escolares, independente da rede pública de educação, além de 
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desafogar o Grupo Municipal Presidente Kennedy, o que possibilitaria maior oferta 

de vagas. 

 

3.3 Memória da escola: a cultura e arquitetura escolar  

 

Outra marca muito expressiva na rede escolar de Riachuelo - RN foram os 

desfiles cívicos. Esses desfiles eram feitos em parceria com a Escola Estadual 

Manoel Severiano, Prefeitura Municipal de Riachuelo, Escola Municipal Presidente 

Kennedy e toda rede escolar municipal, que participava e elaborava a sua proposta 

de apresentação coletiva.  

A organização do desfile ocorria meses antes do evento e era pauta de 

reuniões do prefeito municipal, diretora da Escola Estadual e diretora da Escola 

Municipal. O dia do desfile era de organização e as escolas se preparavam na data 

do desfile logo cedo na sede do município e passavam o dia organizando os 

detalhes finais para a apresentação. Era um movimento cultural na cidade e a escola 

era a protagonista por organizar e difundir a sua cultura na comunidade. 

Em entrevistas com as professoras responsáveis, pudemos perceber que 

havia uma preocupação e dedicação com o trabalho a ser executado e grandes 

temas de caráter nacional sempre eram evocados nos desfiles, pois conforme a ex-

secretária de educação e professora, Ilza Alves, destacou, havia um grande 

planejamento desse evento: “Os desfiles, eu trabalhava muito para fazer os desfiles. 

Às vezes a gente passava a noite inteira naquele Kennedy, virava a noite 

trabalhando. Eu pedia as coisas emprestado no SESI. No Imaculada Conceição. No 

Salesiano...” (ALVES, 2018, p. 18).  

Os desfiles cívicos eram eventos em que se envolvia toda a comunidade 

escolar e a sociedade em torno de um objetivo e de uma perspectiva de valorização 

da comunidade. Essa era uma proposta interdisciplinar de artes, música e história, 

que se aliava com a coreografia das crianças, apresentando para toda cidade ver.  

Em um dos raros registros fotográficos, encontramos os alunos do Grupo 

Escolar Municipal Presidente Kennedy, conhecido na época como “Grupo novo”, em 

que as alunas fazem uma coreografia e são sucedidas pelos vaqueiros, personagem 

fundamental no município e que participavam do desfile.  
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Figura 16: Alunos do Grupo Escolar Municipal Presidente Kennedy (1969) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Acervo particular da ex-professora Nazareth Jerônimo (1969) 

 

Havia um incentivo do poder público municipal, que investia com recursos 

próprios da Prefeitura Municipal de Riachuelo na compra de instrumentos para 

formar uma banda marcial e integrá-los aos festejos cívicos 

 

Figura 17: Banda Marcial Presidente Kennedy (1973) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular da ex-professora Nazareth Jerônimo (1973) 

Na foto, verificamos a banda marcial precedendo o desfile cívico e, logo em 

seguida, as crianças fardadas a acompanham, marchando pelas ruas da cidade de 
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Riachuelo - RN. Na primeira formação da banda, a farda usada pelos componentes 

eram calças e camisas brancas. O conjunto musical era composta por homens e 

mulheres.  

A valorização de grandes homens, grandes vultos, foram encontrados 

presentes no conteúdo ministrado na escola, como também exposto para toda a 

população no desfile eram comuns nos desfiles cívicos e nos conteúdos escolares. 

Temas principalmente ligados à Família Real, período imperial, escravidão eram 

destacados nesse evento, sendo evidente a presença da figura do personagem 

principal, nesses períodos de desfiles cívicos, ou seja, uma característica própria 

que servia como referência na construção dos ideais para a formação da sociedade. 

 

Figura 18: Grupo Municipal José Gonçalves (1973)30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Acervo fotográfico da ex-professora Zélia Silva, mostrando os alunos da escola 
homenageando o centenário do nascimento de Santos Dumont.  

 
Fonte: Acervo pessoal da ex-professora Zélia Silva (1973) 

 

Os desfiles foram se modificando conforme os anos foram passando, 

ganhando mais notoriedade. Podemos observar também a mudança inclusive no 

vestuário da banda marcial e no aumento dos instrumentos. 

                                                           
30 Escola de área rural em que trabalhou a professora Zélia Silva. Não encontramos documentos 
sobre essa escola. Encontramos de algumas escolas que tiveram um tempo de serviço menor, por 
exemplo com atividades por 1 ou 2 anos. Escola Municipal Inês Ferreira de Lima; Escola Municipal 
São João, que foram extintas. Escola Municipal Presidente Médici que originou a Escola Municipal 
Boa Vista. 
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Figura 19: Banda Marcial Presidente Kennedy (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Foto registrada da Banda Marcial Presidente Kennedy, com a presença da supervisora 
municipal de educação, Ilza Alves (1954) ao centro. A seu lado direito, a ex-professora Fátima 
Bevenuto. O vestuário da banda é composto por calça vinho e túnica azul. O prédio, localizado à 
direita, em que vemos parte da fachada, é o Grupo Escolar Municipal Presidente Kennedy.  

 

Fonte: Acervo da ex-professora Fátima Bevenuto (1975) 

 

O auge do período dos desfiles cívicos foram os anos da década de 1970 até 

o início da década de 1980, concomitantemente ao período de maior valorização 

nacional desse ato. No decorrer da década de 1980, começaram a ter períodos em 

que o evento cultural não era tão valorizado, pois outras prioridades na 

administração pública foram surgindo, fazendo com que não se patrocinasse ou não 

valorizasse o desfile cívico.31 

Em arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo/RN 

encontramos uma programação festiva que foi criada pelos seus dirigentes para a 

rede municipal de educação que ratificou a importância dada aos desfiles cívicos 

para a educação municipal. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 O registro do último desfile cívico desse período no município de Riachuelo/RN foi no ano de 1991.  
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Quadro 3: Programação Festiva 

Atividade Período 

Palestra com a médica sobre higiene na 

família. 

15/08/1980 

Encontro com os mestres e pessoas da 

comunidade sobre o dia do folclore. 

22/08/1980 

Montagem da primeira exposição 

cultural da comunidade. 

 

Palestra com o chefe da junta de 

Serviço Militar sobre [Duque de] Caxias 

25/08/1980 

Semana da Pátria  01/09/1980 a 

07/09/1980 

Palestra sobre D. Pedro I  

Alvorada com a Banda Marcial Kennedy  

Apresentação da bandeira do munícipio  

Palestra sobre a Independência do 

Brasil 

 

Desfile dos alunos  

Dia de lazer em homenagem a criança  12/10/1980 

Homenagem a Bandeira Nacional  19/11/1980 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (1980) 

 

Percebemos fortemente a influência dos elementos da valorização dos vultos 

e do civismo como uma proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

para as escolas no segundo semestre de 1980. O calendário das atividades segue 

uma sequência de datas comemorativas, exceto a palestra sobre higiene, aliás, um 

tema recorrente nas escolas nesse período, como o folclore, dia do soldado, semana 

da pátria, dia das crianças, e dia da Bandeira.  

Esses dias eram trabalhados com os professores e os alunos na escola e 

também eram considerados para a organização do desfile cívico. Nesse ano de 

1980, especificamente, foi considerado também como um marco na educação e 

para a cidade devido a criação da bandeira municipal, que inclusive foi apresentada 

às escolas em forma de evento e exibida também no dia do desfile cívico.  
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Figura 20: Bandeira do município de Riachuelo/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lei Orgânica do município de Riachuelo (1990) 

 

De acordo com a documentação oficial do município a bandeira foi criada 

 

Como símbolo do novo munícipio, é criada sua bandeira e nela são 
inseridos os elementos mais expressivos de sua história: a cor 
marrom traduzia o couro, produto da pecuária aí desenvolvida desde 
os primórdios de sua povoação; a flor de algodão, representando a 
predominância dessa cultura; o azul detalhe de um barco, além de 
remeter ao ambiente natural das águas do riacho, faz lembrar a 
Batalha do Riachuelo; o branco e o vermelho espelham 
respectivamente a paz e o sol, tão presentes na vida dos 
riachuelenses. (LEI ORGÂNICA, 1990, p. 86)   

 

 Assim, a bandeira carregada de sentidos, símbolos e história passou a 

constituir como uma representação municipal, bem como utilizada nas escolas e 

eventos da cidade.    

Ainda no ano 1974, na gestão de Amélio Azevedo novos espaços escolares 

foram começaram a ser construídos e o prefeito que criara a rede municipal a partir 

da Lei municipal 27/1967 foi o responsável também por construir mais prédios 

escolares nas áreas rurais. Assim, a rede municipal incorporou mais quatro prédios 

escolares e com essa arquitetura característica predominante no cenário escolar de 

Riachuelo na década de 1970.  

No arquivo da prefeitura municipal de Riachuelo encontramos um convênio 

entre o Executivo Municipal e o Governo Federal através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) – (ver anexo B) Processo 206 86/74, 
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aprovado pelo parecer 405/74 destinando 80.000 cruzeiros32 para construção de três 

escolas com uma sala de aula, dois banheiros e uma cozinha e 1 escola com 2 salas 

de aula, dois banheiros e uma cozinha. Foram construídas as escolas: Escola 

Municipal Dr. Juvenal Lamartine, Murim 33, Escola Municipal Vereador José Ribeiro, 

São Miguel, Escola Municipal Monsenhor Expedito, Potengi Pequeno e a Escola 

Municipal Francisquinho Caetano, Cachoeira do Sapo. Estas duas últimas escolas 

ainda estão funcionamento nas suas respectivas comunidades rurais. 

 

Figura 21: Escola Municipal Vereador José Ribeiro (1976 - 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia cedida gentilmente por Rita Santa Rosa (2018). Escola de 01 sala de aula. 

 

A Escola Municipal Francisquinho Caetano foi construída entre 1974/75, com 

duas salas de aula, dois banheiros, um corredor (passeio), uma cozinha (que 

funcionava como secretaria também) e uma despensa sendo inaugurada no ano de 

1976. Em seus primeiros anos de funcionamento a referida escola ofertava a 1ª e a 

2ª série do 1º grau.  

 

 

                                                           
32 De acordo com a Lei n. 6.147, de 29 de novembro de 1974 o salário mínimo era de 415,20 
cruzeiros.  
33 Essa é a única escola deste convênio que não há mais seu prédio físico.   
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Figura 22: Planta baixa da Escola Municipal Francisquinho Caetano (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. Desenho Queiroz Neto (2018) 

 

Os professores da rede municipal de educação de Riachuelo tinham 

capacitações, que chamavam de treinamento, para ministrar as suas aulas, pois 

como todos eram leigos, tiveram formações em São Paulo do Potengi e Natal, 

através de cursos rápidos e treinamentos escolares sempre em convênio com a 

Secretaria Estadual de Educação. Algumas vezes também, vieram profissionais para 

oferecer cursos e treinamentos no Grupo Escolar Presidente Kennedy.  

 

Figura 23: Treinamento com as professoras (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal da ex-professora Goretti Silva (1975) 
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Em momento de descontração no intervalo do treinamento, segurando os 

pratos e garrafas, as professoras se reuniram para registrar tal instante. Na posição 

de semicírculo, a disposição das professoras demonstra que se organizaram para o 

registro, fazendo essa pose fotográfica. A maioria das professoras esboçou um 

sorriso e estava bem à vontade, mas é possível visualizar docentes que ficaram 

tímidas com essa situação. Vale destacar que as educadoras estavam todas com 

uma farda padrão: saia azul e camisa rosa.  Em diálogo com a ex-professora Goretti 

Silva, essa farda era utilizada diariamente e as docentes se reuniam, anualmente, 

para definirem a farda do período. A formalização e a compostura das roupas eram 

uma marca desse tempo.  

Ainda no que tange à parceria com outras instituições, existiu uma relação 

entre a Igreja Católica e a Escola no município de Riachuelo - RN, fruto, aliás, de 

uma parceria muito presente na história da educação no Brasil, considerando que a 

Igreja participou do processo de educação no país. O ensino religioso foi destaque 

na escola e a própria legislação, quer seja a LDB 4.024/61 ou a Lei 5.672/71, 

estabeleceu diálogos profícuos com o ensino religioso.  

 

Figura 24: Monsenhor Expedito na Escola Municipal Francisquinho Caetano (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Acervo pessoal da ex-professora Laura Ribeiro Silva (1978) 

 

A predominância religiosa era da própria Igreja Católica, que influenciava e 

estabelecia uma relação de parceria com a escola, como por exemplo, na foto de 
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Laura Ribeiro, em que os alunos da escola fazem parte de um momento eucarístico 

e dos ritos da Igreja Católica, a primeira comunhão. Na foto, o Monsenhor Expedito 

fica ao centro rodeado pelos alunos e como pano de fundo a Escola Municipal 

Francisquinho Caetano. O registro fotográfico ocorreu no fim da tarde e, de acordo 

com a própria professora Laura Ribeiro, foi após a eucaristia da primeira comunhão 

da Igreja. Contudo, antes de todos os alunos pertencerem à escola, o pároco 

sugeriu que fossem com os discentes para tal instituição de ensino. 

 
Outro componente deste processo parece ser a permanência de uma 
apropriação marcadamente religiosa que o magistério primário 
sempre fez dos conhecimentos científicos no Brasil. Neste sentido, a 
dificuldade da escola primária em lidar com os conhecimentos 
científicos está menos na ausência dos laboratórios e equipamentos, 
e muito mais na dificuldade de lidar a tradição cultural que não fosse 
a religiosa, vale dizer, cristã e católica. Isso talvez explique a longa 
permanência das lições das coisas bastante espiritualizados, o 
entrelaçamento dos discursos científico e religioso na explicação dos 
mais diversos fenômenos naturais, sociais, dentre outros. (FARIA 
FILHO, 2007, p. 203)  
 
 

Isso demonstra a Igreja Católica demarcando presença na escola e 

estabelecendo relações de influências mútuas. Ambas se apoiavam na outra como 

instituições de relevância na comunidade local. No arquivo da Secretaria Municipal 

de Educação de Riachuelo, encontramos um resquício dessas histórias a partir dos 

conteúdos registrados nos diários de classes dos professores da zona rural34.  

A partir da leitura e análise dos diários de classe dos professores da zona 

rural da 1ª e 2ª séries ou da 1ª e 2ª séries multisseriadas, 2ª e 3ª séries 

multisseriadas, entre os anos de 1981 e 1983, encontramos nas atividades-resumo 

uma lista de conteúdo, temas, objetivos ou atividades que foram registradas pelos 

professores e trabalhadas em sala de aula. A lista de conteúdo ou temas que foram 

encontradas de forma semelhantes em todos os diários de classe são listados 

abaixo. As escolas representam 66% das escolas rurais no período em questão. 

 

 

 

                                                           
34 Foram analisados 25 diários de classes das escolas da zona rural Relação das escolas: Escola 
Municipal Dr. Juvenal Lamartine; Escola Municipal Castelo Branco; Escola Municipal Presidente Café 
Filho; Escola Municipal Vereador Francisco Bezerra; Escola Municipal Boa Vista; Escola Municipal 
Clóvis Felipe; Escola Municipal Eduardo Barroca; Escola Municipal São Francisco de Assis no 
período de 1981 a 1983 em que a legislação educacional ainda era regida pela Lei 5.692/71.  
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Quadro 4: Conteúdos escolares 

Comunicação e 
Expressão 

Matemática Ciências Estudos Sociais 

Sílabas  
(Estudo das 
sílabas) 
Treino Ortográfico 
Leitura 
Escrita 
Ditado de palavras 
Marcar, ligar e 
sublinhar as 
palavras. 

Fato Comparado 
Quadro Valor 
Lugar 
Problemas 
Escrever os 
números 
Adição,  
Subtração, 
Divisão, 
Multiplicação. 
 

Higiene do corpo 
Água 
Planta 
Doenças 

Datas 
comemorativas 
Autoridade maior 
do município 
Escola 
Família 
Vizinhança 
Meios de  
Transporte 
Meios de 
comunicação  
Símbolos 
Nacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

As quatro disciplinas escolares acima citadas eram as mais recorrentes em 

sala de aula e atendiam as exigências da Lei 5.962/71 que ainda se encontrava em 

vigência. O critério para a escolha desses conteúdos acima foram de estarem em 

comum em todos os diários de classe.  

Ficou muito evidenciado o trabalho com a leitura e escrita de palavras em 

Comunicação e Expressão sobretudo com o estudo das palavras a partir das 

“famílias das sílabas”. O método de silabação era utilizado em sala de aula para que 

os alunos aprendessem a ler e a escrever. Em um diário de classe encontramos a 

orientação do trabalho vocal com entonação, habilidade de leitura oral. Assim, o 

professor trabalhando a silabação solicitava para que o aluno repetisse e ligasse 

uma sílaba a outra na construção e leitura da palavra.  

Na disciplina de Ciências foram encontradas muitas semelhanças no tocante 

a higiene corporal e água, plantas. Se considerarmos a área de trabalho escolar em 

questão com a localização rural, os conteúdos atendiam a uma necessidade na 

formação do aluno e coerência com a sua vida. Em relação a higiene, tema 

recorrente nos diários de classe, identificamos um trabalho escolar voltado para 

noções de higiene pessoal. Tal perspectiva foi endossada com um relatório da 

Secretaria Municipal de Educação no ano de 1981 em que houve uma 

recomendação aos professores e pais para terem cuidado com a higiene das 

crianças e orientando como deveriam proceder para ter mais higiene pessoal ao 

leva-las para escola, além de orientar no tocante a vacinas disponíveis no posto de 
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saúde. (ver Anexo C). Encontramos também em um diário de classe a 

particularidade, claro de maneira registrada, comemoração da “Revolução de 31 de 

março”. Tal perspectiva corrobora para compreensão da situação vivenciada de 

como o período em questão, de como se estava mergulhado no contexto político e 

social, como Regime Militar era ensinado nas escolas com aspectos de valorização.  

Acreditamos que os professores trabalhando em sala de aula datas 

comemorativas e símbolos nacionais também fizessem menção do evento em si, 

apenas um professor deu uma ênfase maior ao Regime Militar e abordava uma 

perspectiva positiva desse governo. Além disso, na disciplina de Estudos Sociais, 

em alguns diários de classe era possível encontrar o termo Integração Social 

substituindo o primeiro. Na disciplina de Matemática era priorizado os problemas 

matemáticos, as contas, as operações matemáticas: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Os numerais, as escritas dos números também eram 

bastante enfocadas. Foram poucos os diários de classe que continham Educação 

Artística e Ensino Religioso.  

Em um conjunto de reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de 

Educação houve alguns temas pertinentes a cultura da escola como planejamento, 

avaliação, aprovação, reprovação, e algo mais peculiar que foram as orientações 

para vacina e noções de higiene. Havia um grande índice de reprovação nas escolas 

o que foi pauta de reunião com os professores para falar sobre esse tema como uma 

maneira de um esforço coletivo para diminuição da reprovação. Conforme 

levantamento de rendimento anual de 1981, tivemos a seguinte situação.  

 

Quadro 5: Rendimento anual das escolas municipais de Riachuelo-RN. (1981)35 

Escola Municipal Presidente Kennedy 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 22 80 20 

2ª 15 21 ? 

3ª 14 08 09 

4ª 11 1 ? 

 
 

                                                           
35 A partir de documentos encontrados no arquivo da Secretaria Municipal de Educação, destacamos 
o Rendimento Anual das escolas municipais para nossa reflexão e compreensão dos índices de 
aprovação, reprovação e abandono. Dividimos por série e escola para a dinamizar a compreensão 
das informações.  
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Escola Municipal José Alves de Lima 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 05 29 14 

 
Escola Municipal Presidente Café Filho 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 05 16 ? 

2ª 10 07 ? 

3ª 08 12 ? 

 
Escola Municipal Vereador José Ribeiro 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 05 18 ? 

 

Escola Municipal Francisquinho Caetano 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

2ª 28 02 ? 

 

Escola Municipal Presidente Castelo Branco 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 04 14 ? 

 

Escola Municipal Vereador Francisco Bezerra 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 05 10 ? 

 

Escola Municipal Clóvis Felipe Pereira 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 02 09 04 

 

Escola Municipal Dr Juvenal Lamartine 

 

 

 

 

Escola Municipal Boa Vista 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 00 26 ? 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (1981) 

 

Esses índices nos chamam muita atenção, pois percebemos que a escola 

atendia a uma grande demanda da comunidade urbana e rural de Riachuelo, mas ao 

mesmo tempo essa escola excluía com os grandes índices de reprovação. Se 

somarmos ainda ao índice de abandono teremos números maiores ainda. Isso foi 

Série Aprovados Reprovados Abandono 

1ª 08 14 ? 

2ª 07 12 ? 
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um fator preocupante para a Secretaria Municipal de Educação que através de 

reuniões administrativas e pedagógicas com o corpo docente alertou para o perigo 

dessas taxas de insucesso escolar e alertou sobre o desempenho dos professores. 

O chamamento da Secretaria de Educação era para que os professores tentassem 

diminuir o quadro de reprovação, haja vista, não haver sentido dessa exclusão 

escolar.  

O método de ensino da leitura e da escrita era orientado para ser realizado a 

partir do processo de silabação (ver Anexo D) em que havia uma sugestão de que 

os professores ensinassem inicialmente a leitura a partir das sílabas e 

posteriormente a escrita. Na verdade, era uma tentativa de melhoria para diminuir as 

taxas de reprovação escolar. 

Os professores que fizeram parte dessa rede de educação também 

manifestaram pensamentos e reflexões sobre esse método de ensino e sobre 

planejamento.  

Na nossa época a gente utilizava muito quadro e giz, mas a gente 
também usava recortes de livros, revistas cartolinas para fazer um.... 
Por exemplo, uma aula de Português para um aluno do 2º ano que 
estava começando a ler, o que a gente fazia? Mandava ele procura 
letrinhas, daquela letrinha formar palavras e ele ia juntando e 
colocando, formando palavras. A gente usava essa metodologia, pois 
era única coisa que a gente tinha mesmo era quadro e giz. A gente 
não tinha computador, não tinha televisão, muito material que as 
escolas têm hoje, tinha aula de português, tinha aula de matemática, 
tinha o intervalo, geografia, história ou ciências... Era parecido com 
hoje, mas com poucos recursos. O recurso que a gente tinha era a 
vontade de trabalhar, de fazer o aluno aprender. (ALVES, 2018. p. 5) 
 
 

A carência de recursos didáticos e o uso mais tradicional de métodos de 

silabação era muito recorrente nos ambientes escolares e foi a tônica da escola por 

volta dos anos 80 do século XX. Ainda havia a memória da constituição da própria 

sala em si, dos seus materiais, da lembrança do início da escola, a saber, na Serra 

da Formiga  

Na Escola São Francisco de Assis, as aulas noturnas. Não havia 
energia elétrica. Era com lampião, lamparina. Depois a gente 
recebeu bujão com as lâmpadas desses que ficavam com uma 
vareta, clareava bem. Era do jeito de energia. A gente recebia de lá 
da prefeitura. Aí já era bem melhor. E recebia também umas mesas 
grandes, duas tabuas emendadas que cabiam muitos alunos. Aí 
nessa época aumentou muito os alunos. Já eram de 20 a 30 alunos a 
noite. (SABINO FILHO, 2018, p. 4)  
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Na Escola Municipal Francisquinho Caetano, no início das suas atividades 

 
Não existiam muitas dificuldades. Não faltava material didático, 
tínhamos o básico para dar aulas e também nós planejávamos a aula 
no dia anterior. A Secretaria de Educação mandava o giz e livros 
didáticos. Nunca faltava livro e as vezes o que faltava a gente 
comprava. Achava ruim o deslocamento de um local para o outro 
como aconteceu em nossa escola. Agora, tinha a questão da 
merenda que às vezes faltava e também no dia de chuva que ficava 
ruim de limpar. (SILVA, 2017, p. 4)  

 

Como uma lembrança da rotina escolar da Escola Municipal Presidente 

Kennedy, a ex-aluna Maria da Paz Eduardo (1964) afirmou que na escola 

 
 
Tinha uma rotina que a gente chegava e tinha o dever de casa diário. 
A leitura de tabuada, a leitura de textos, das produções de textos que 
a gente chamava de composição, então sempre na segunda-feira 
era produzido o texto era feito uma composição o que foi feito no fim 
de semana. A gente fazia aquele relatório escrito e uma rotina a ser 
seguida: a parte de matemática tinha leitura de tabuada e também 
tenho os livros que a gente seguia de Língua Portuguesa tinha uns 
textos enormes, eu lembro que no 1º e 2º ano, tinha uns textos muito 
grandes diferentes das cartilhas. (Grifo nosso) (EDUARDO, 2018, p. 
3-4)  

 

A composição era uma redação feita nas escolas como uma prática do 

professor e que compunha a rotina escolar nas décadas anteriores e que 

permanecia como atividade escolar na década de 70 do século XX. Os materiais 

didáticos eram mais escassos na época, pois não havia a distribuição para todos os 

alunos e alguns livros eram doados e outros precisavam ser comprados pelos pais. 

Muitos pais não tinham condições de comprar e assim, as aulas eram intensificadas 

no quadro, giz e cadernos.   

Assim, encontramos a constituição da escola e dos seus agentes como 

importantes nas construções da cultura escolar, nas suas práticas pedagógicas dos 

professores, nas parcerias com as instituições com a Igreja Católica e da própria 

relação que se estabeleceu com a sociedade civil, na lembrança dos alunos do 

cotidiano escolar, sua subjetividade, suas emoções e recordações compondo um 

amalgama da escola pública municipal.  

Na segunda gestão de José Alves de Lima (1977 -1980), houve o início da 

construção de mais três escolas públicas municipais, escolas de 01 sala de aula e 

que encerraram o ciclo de construção prédios públicos municipais em 1983. Em 
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decorrência do seu falecimento, no ano de 1980, o seu vice-prefeito Manoel Lindolfo 

de Queiroz (1934 - 2006) assumiu a gestão e inaugurou a segunda escola de área 

urbana nomeando a escola como patrono o ex-gestor que faleceu durante o 

exercício do seu mandato.  

 

Figura 25: Construção da Escola Municipal José Alves de Lima (1979) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia de José Ferino, acervo de Ailton de Freitas. (1979) 

 

A referida escola foi inaugurada no de 1980 e continua ainda em atividade no 

Bairro Nossa Senhora da Conceição, Riachuelo/RN atendendo os alunos desse 

bairro e de comunidades vizinhas. A Escola Municipal Presidente Café Filho (1981), 

Várzea Fria, e Escola Municipal Presidente Castelo Branco, Serra Branca (1983), 

foram finalizadas pelo então prefeito Manoel Lindolfo de Queiroz, e funcionaram por 

alguns anos, permanecendo com a sua característica original.  
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Figura 26: Escola Municipal Presidente Café Filho (1981-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo próprio do autor (2018) 

As professoras Goretti Silva e Zélia Silva trabalharam por décadas nessa 

escola e contaram que muitas vezes foram as responsáveis pela preparação da 

merenda escolar. As docentes cuidavam de toda a escola, além de nos finais de 

semana realizarem atividades de limpeza no local. 

 

Figura 27: Escola Municipal Castelo Branco (1983-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor (2018) 
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Ainda encontramos os traços arquitetônicos em praticamente todas as 

comunidades. Nas localidades em que foram construídos os prédios escolares, 

alguns deteriorados com a ação do tempo e a falta de manutenção, guardam em 

seus muros, espaços internos e externos, muitas histórias da educação pública 

municipal.  

Essa foi a arquitetura escolar da escola pública municipal de Riachuelo/RN 

em 80% dos prédios próprios construídos. Consideramos que esse foi um outro 

momento significativo na história das instituições do município, à medida que 

aumentavam a construção dos prédios escolares. 

Figura 28: Planta baixa da Escola Municipal Castelo Branco (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. Desenho de Queiroz Neto (2018) 

 

A toponímia escolar também merece ser destacada, pois, nesse período da 

escola pública, os nomes de presidentes do Brasil, vereadores do município de 

Riachuelo, Governador do Rio do Grande, ex-prefeito de Riachuelo, substituíram as 

nomenclaturas de santos da Igreja Católica nas escolas e deram uma característica 

mais política à escola.   

 

3.4 O MOBRAL: Movimento Brasileiro de Alfabetização 

 

Na história da educação brasileira, o problema do analfabetismo de jovens e 

adultos perdurou por muitas décadas na sociedade e ainda se constitui como um 

problema atual. Historicamente, esse problema teve maior ênfase na região 

Nordeste do Brasil, onde se encontrava maior carência e dificuldades econômicas. 



92 
 

Diversas instituições e governos criaram programas e políticas de alfabetização, 

sobretudo na década de 60 do século XX, em que a educação popular ganhou mais 

ênfase e maior destaque na conjuntura educacional no país.  

Em 1961 tivemos: as escolas radiofônicas, através do Movimento de 

Educação de Base (MEB) projeto da Igreja Católica36. Encontramos também o 

período das 40h de Angicos, a campanha “De pé no chão também se aprende a ler” 

(Natal - RN), as praças de cultura e os movimentos de cultura popular (MCP, Recife-

PE)37 derivados dos projetos de educação popular, entre outras políticas e 

programas que ganharam destaque e ênfase nesse período, realizando um trabalho 

de cunho educativo e crítico. 

Todos esses programas foram extintos a partir da implementação do Regime 

Militar Brasileiro (1964 -1985), que considerou os programas equivocados e que não 

correspondiam ao modelo político e educacional que fora imposto à sociedade 

brasileira naquele momento.  

 Órfãos de programas educativos de erradicação de analfabetismo e tendo 

um dos maiores índices de analfabetismo, o Governo Militar criou o MOBRAL - 

Movimento Brasileiro de Alfabetização - através do Decreto 5.370, de 15 de 

dezembro de 1967, como um projeto integrado no ensino brasileiro a partir de uma 

política pública governamental na área da educação alfabetizadora. Tentou-se 

preencher o vazio deixado pelas políticas públicas de educação e alfabetização de 

jovens e adultos que estavam há alguns anos inertes, mediante a ação política do 

Regime Militar.  

Diante dessas situações, percebemos que o Brasil, ao longo das décadas de 

60 e 70 do século XX, continuava com um processo de erradicação do 

analfabetismo, que começara com maior efetividade nos primeiros anos da 

República brasileira e perdurou todo o século XX e ainda se configura como tema 

atual na educação e alfabetização em pleno século XXI. Na história da educação no 

Brasil, os anos 70 ficaram marcados pela atuação do MOBRAL. Com efeito, foi 

criado em 08 de setembro de 1970 como um organismo executor de uma campanha 

alfabetizadora, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. (PAIVA, 2015, p. 336) 

                                                           
36  Conferir: FÁVERO (2006); CORREIA; PERNAMBUCO (2011) 
37  Conferir: VANILDA (2015); ANDRADE (1996) 
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Em relação ao MOBRAL, precisamos compreender o contexto da época. Já 

estava em vigência o Regime Militar e esse programa era do Governo Federal. Foi 

implementado através de Lei e estabelecido como uma modalidade de ensino 

brasileiro. É nesse contexto que surge o MOBRAL, que perpassara todo o período 

do Regime Militar, a partir da década de 70 do século XX, como um dos principais 

projetos deste Governo.  

Em uma matéria publicada no Diário de Natal do dia 27/06/1970 tem-se 

depoimentos do então Ministro da Educação, Jarbas Passarinho (1920 - 2016), que 

planejou inicialmente a alfabetização para 2,5 milhões de pessoas radicadas em 500 

municípios brasileiros e que, a partir do sucesso desse plano, “[...] outro partirá para 

a alfabetização de 13 milhões de analfabetos radicados em zonas rurais, 

estabelecendo um programa que prevê a participação dos alunos do ensino 

secundário e será lançado entre janeiro e fevereiro do próximo ano.” (DIÁRIO DE 

NATAL, 1970, p. 4) 

A partir de estudos e para atender a uma demanda muito grande que era o 

número de analfabetos que havia ainda no Brasil, “O resultado do censo de 1970 foi 

de 17.936.887 analfabetos de quinze anos ou mais, correspondendo a 33% da 

população adulta” (BRASIL, 1973, p. 7). De acordo com o recenseamento geral do 

IBGE de 1970, o Rio Grande do Norte tinha uma população de 851.503 habitantes 

maiores de 15 anos e desses, 461.313 não sabiam ler nem escrever. O Estado 

potiguar correspondia a 54,2% da população adulta como analfabeta, uma 

porcentagem ainda maior que a taxa de analfabetismo do Brasil. O projeto MOBRAL 

iniciou, no Rio Grande do Norte, atendendo 12 municípios potiguares e começou 

suas atividades em setembro de 1970.  

 
De acôrdo [sic] com as comunicações encaminhadas à Secretaria de 
Educação do Estado, o Rio Grande do Norte será integrado no 
movimento de alfabetização, a ser iniciada em 8 de setembro, em 
todo o Brasil, pela fundação MOBRAL (Movimento Brasileiro de 
Alfabetização). Informou a professora Zilda Lopes do Rego, 
secretária de Educação, que já designou a sra. Iracema Brandão 
coordenadora do MOBRAL local, para o desenvolvimento da ação 
local, para o desenvolvimento da alfabetização e que 12 municípios 
do Estado (Natal, Mossoró, Caicó, Santa Cruz, Nova Cruz, São José 
do Campestre, Pau dos Ferros, João Câmara, Macau, Ceará-Mirim e 
mais dois serão beneficiados com o plano de alfabetização.  (DIÁRIO 
DE NATAL, 1970, p. 1) 
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Nessa matéria publicada no Jornal Diário de Natal de 21 de julho de 1970, 

destaca-se a abrangência inicial do programa, que atendeu, inicialmente, a todas as 

regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Passando para a abertura do programa, 

ele se estendeu e atendeu, rapidamente, todo o Estado potiguar. 08 de setembro 

marca uma simbologia, pois a United Nations Educational, and Cultural Organization 

(UNESCO)38 oficializou essa data como o dia do combate ao analfabetismo, sendo o 

dia mundial da alfabetização. Então, a oficialização do MOBRAL, nesse contexto, 

trazia um significado e um simbolismo marcante para construção de uma ideologia 

de combate ao analfabetismo.  

Os principais objetivos do MOBRAL podem ser traduzidos nos seguintes 

tópicos: “a) erradicação do analfabetismo; b) integração dos alfabetizados na 

sociedade; c) dar oportunidade a todos através da educação, beneficiando dessa 

forma a população menos favorecida. (NISKIER, 2011, p. 410). ” O MOBRAL 

também deveria, conforme Werebe (1994, p. 228-229 apud COLARES, 2013, p. 45) 

“propiciar as bases eleitorais, uma vez que escrever o nome era condição legal para 

que alguém pudesse atingir o conceito de cidadão, evidentemente que limitado ao 

fato de se tornar eleitor”.  

Daí, surge um estímulo político para que as pessoas se alfabetizassem para 

se tornar eleitoras. Ao saber escrever o nome, o indivíduo já não era mais 

considerado analfabeto, podendo pleitear o seu direito ao voto. É bem verdade que 

escrever o nome não significa que o indivíduo está alfabetizado, mas essa foi uma 

prática muito comum ao qual o MOBRAL cumpriu esse papel. Os convênios eram 

celebrados entre os setores educacionais do Governo Federal e os representantes 

dos municípios. Em Riachuelo - RN aconteceu que 

 
Houve muitas reuniões de pessoas idôneas, de secretários, pessoas 
diretamente, não sei da presidência da República, talvez, eu não me 
lembro, mas que era para quê? Para procurar aquelas pessoas de 
idade. Não era só criança, porque criança já tinha no município. 
[escola]. Aquelas pessoas de idade e a gente encontrava aquela 
dificuldade para aquelas pessoas virem. Umas pessoas diziam: mas, 
eu não vou não, já tô velho... Eu dizia não faça isso não, velho 
também aprende. Aprende a ler. Não tenha dúvida. Por sinal até saiu 
à história “de pé no chão também se aprende a ler”, isso foi dito aqui 
várias vezes [...] (CRUZ, 2018, p. 4, grifo nosso)  

 

 

                                                           
38 Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e Cultura.  
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Como podemos observar, identificamos que representantes da presidência 

mantiveram contato com os municípios. Em seu depoimento, o presidente do 

MOBRAL no município, Cleudisson de Azevedo Cruz, destaca as reuniões para 

organização e celebração do convênio entre a Prefeitura Municipal de Riachuelo e 

os representantes do Executivo Nacional. As reuniões podem ter acontecido ao final 

dos anos 60 e os entrevistados na pesquisa não souberam informar a data precisa, 

mas há documentos, levantamentos e registros do ano de 1973. 

 

Figura 29: Ofício 01/73 

 

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação (1973) 

 

A partir da leitura desse ofício, chegamos à conclusão de que o programa 

estava em atividade e que já se havia feito e renovado convênios do MOBRAL e do 

município anteriormente a 1973. De acordo com projetos educacionais da Secretaria 

Municipal de Educação de Riachuelo - RN, “O programa de educação de adultos 

teve início no ano de 1970, tendo fracassado por um certo período por falta de 

recursos humanos, dando continuidade no ano seguinte. ” (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 1986).  

Assim, o programa MOBRAL começou a ser efetivado logo no ano de 1971. 
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De acordo com o IBGE, no recenseamento de 1970, Riachuelo tinha mais de 40% 

de analfabetos entre área urbana e rural, um índice maior que o Estado do Rio 

Grande do Norte e o Brasil.  A equipe local do MOBRAL era composta pelo 

Presidente do MOBRAL, Chefe de Posto Cultural, Supervisora de Ensino, além de 

todos os professores que faziam parte dessa equipe.  Para o município de Riachuelo 

- RN tivemos o modelo de programa de combate ao analfabetismo funcional. Em 

outro ofício, verificamos o processo de celebração de convênios.  

 

Figura 30: Ofício circular 19/76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN (1976)  

 

O MOBRAL trabalhava mediante convênios diretamente com os municípios e 

cada Estado da federação tinha uma coordenação estadual responsável por 

organizar e informar ao MEC a situação dos municípios, bem como oferecer um 

suporte pedagógico e organizacional. A cada seis meses, a referida prefeitura 

recebia um oficio para que fosse celebrado um novo convênio.  

Percebamos que é dada muita ênfase à gestão do prefeito, para que ele se 

sensibilize para o problema do analfabetismo, colocando-o como um agente 
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responsável para que, na sua administração, fosse possível “erradicar ou diminuir 

consideravelmente o número de analfabetos existentes”, conforme descrito no ofício 

19/76. O MOBRAL também realizou outras ações e programas para que pudesse 

diversificar e consolidar suas ações de combate ao analfabetismo. 

 

O Programa de Educação Integrada (PEI), implantando em 1971, 
tinha por finalidade promover a continuidade dos estudos dos alunos 
que haviam iniciado no Programa de Alfabetização Funcional. No 
período de 1972 a 1976, houve uma grande expansão desse 
programa que, por sinal, foi ampliado com base em convênios 
estabelecidos com as secretarias de educação. [...] O programa 
MOBRAL Cultural, criado em 1973, como um desdobramento e 
continuidade dos programas educacionais, procurava estabelecer um 
processo de alfabetização já iniciado e motivar os alfabetizandos a 
continuar a frequentar os cursos. Nessa situação, o lema do apoio a 
comunidade era frequentemente utilizado. (FREITAS; BICCAS, 2009, 
p. 250) 

 

Para que esse analfabeto também pudesse consolidar seus estudos e 

aprimorar seus conhecimentos com os cursos de analfabetismo funcional, também 

eram oferecidas salas de aula com a educação integrada, termo usado para as salas 

de aula que eram compostas por alunos que davam continuidade aos estudos após 

ser alfabetizados e ações de cunho cultural, como projeto Tonus, cantadores de 

viola, Mobralteca, dentre outros. 

 

3.5 As escolas do MOBRAL no município de Riachuelo - RN 

 

As escolas do MOBRAL, como eram chamadas, no tocante a sua 

organização, eram compostas por uma equipe local formada pelo presidente da 

comissão, também chamado presidente do MOBRAL, supervisora municipal, chefe 

do posto cultural e professores. Existiam também os supervisores de áreas que 

eram lotados dentro de núcleos estaduais, que dividiram o Estado do Rio Grande do 

Norte em diversas microrregiões e designaram supervisores para acompanhar e 

oferecer suporte pedagógico, nesse caso, as professoras que vinham dar a 

capacitação no município, bem como fazer um acompanhamento da turma.  

 
A equipe era formada por um presidente, supervisor municipal, que 
no caso era eu [Fátima Bevenuto da Silva], e um supervisor de área. 
No caso o supervisor de área residia em Lajes e era como se fosse 
regional. A supervisora regional no município de Riachuelo e em 
outras cidades. Era o presidente, a supervisora de área e a 
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supervisora municipal. E os professores eram da zona rural e da 
zona urbana. No caso eram vinte e dois professores. (SILVA, 2018, 
p. 2) 

 

Fátima Bevenuto, a supervisora municipal, em depoimento, cita que o 

MOBRAL era tão importante que existia uma mesa na sede da prefeitura municipal 

de Riachuelo-RN, local que também funcionou como sala de aula do MOBRAL, 

destinada para esse programa e que, muitas vezes, nem haviam escolas suficientes 

para o funcionamento das salas de aulas, principalmente nas áreas rurais, em que 

houve o maior número de turmas e de alunos, o que fazia com que as aulas fossem 

na casa dos professores, que também eram responsáveis pela busca e pela 

manutenção da turma.  

 A cada convênio eram feitas campanhas de mobilização para identificar a 

demanda de alunos. No ano de 1974, tivemos a seguinte localização de salas de 

aulas do MOBRAL e da respectiva quantidade de alunos divididos por zona urbana e 

rural. 

Figura 31: Rede de Escolas do MOBRAL (1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal de Educação (1974) 

O documento acima foi assinado por Cleudisson de Azevedo Cruz, presidente 

do MOBRAL, que prestava conta com a coordenação estadual do MOBRAL das 
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classes de alfabetização e das quantidades de alunos que, em sua maioria, eram 

pertencentes a zona rural, correspondendo a 56% dos alunos do MOBRAL, 

funcionando nas casas e escolas das comunidades. Nesse sentido, sobressai-se o 

processo de interiorização da alfabetização.  

As aulas eram no turno noturno e com uma duração de duas horas de aula de 

segunda a sexta. As aulas eram em horário reduzido, pois estávamos tratando de 

pessoas que trabalhavam o dia inteiro e, assim, dormiam cedo para suas atividades 

laborais. O objetivo do MOBRAL era proporcionar a alfabetização, sendo assim, em 

sua metodologia própria, conseguia atender ao seu objetivo.  

Assim, identificamos que o programa abrangeu diversas regiões rurais e 

conseguia atender os alunos próximo as suas residências, pois essa era uma das 

questões feitas no mapa de levantamento de alunos. (ver Anexo E)  

 

Figura 32: Escolas do MOBRAL em Riachuelo/RN (1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor - Produzido pelo design gráfico Gersonny Silva (2018) 

O MOBRAL utilizava um método semelhante ao uso de palavras-chave ou 

tema-geradores do método Paulo Freire. Contudo, as palavras eram 
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descontextualizadas da inserção crítica, política e era usada como método de 

repetição e de silabação de palavras. Aliás, essa foi uma grande crítica a esse 

modelo de alfabetização. 

 

Figura 33: Sala de aula do MOBRAL (1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Esta é uma sala de aula urbana do MOBRAL localizada ao lado da Prefeitura Municipal de 
Riachuelo na Av. Luiz de Gonzaga Cavalcante, 574, centro da cidade.  
 

Fonte: Acervo de Ailton de Freitas (1974) 

 

Na fotografia, a professora utiliza as palavras “Comida” e “Macaco”, usando 

suas sílabas e formando novas palavras Percebemos a presença de crianças 

acompanhando os pais, bem como fazendo as mesmas atividades em sala de aula, 

como vemos a criança com a caneta na mão e papel na mesa. Além disso, 

depoimentos das professoras afirmaram que as atividades eram feitas para entreter 

as crianças e não “atrapalharem" as aulas. Há um detalhe na fotografia que merece 

ser destacado também, que é uma imagem oficial do ex-presidente da República, o 

militar Emílio Garrastazu Médici (1905 -1985).  

O método utilizado era a repetição e a silabação. Nesse caso, os alunos viam 

as imagens, viam as letras, as sílabas e a professora repetia a leitura no quadro e os 

alunos copiavam. O método de repetição e de alfabetização motora, ou seja, a 

decodificação por si, foi uma tônica desse projeto, o que recebeu por diversos 

estudiosos críticas e rejeição por seu modelo de ensino. Sobre esse caso, a 
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supervisora municipal, Fátima Bevenuto conta que sempre que se recorda do 

MOBRAL, lembra-se de  

 
Tijolo.  A palavra era essa... É...  Porque era assim a palavra era 
tijolo, aí mostrava o tijolo. Pronto. A segunda, enxada e mostrava a 
enxada. Era como se fosse, no meu entendimento, era como se 
fosse um programa, era pra pessoas que não fossem alfabetizadas 
acima de 15 anos e que geralmente essas pessoas eram da zona 
rural, vamos dizer assim, mas eu lembro bem dessas duas palavras: 
tijolo, a segunda enxada. (SILVA, 2018, p. 4)  
 
 

A supervisora municipal trabalhou durante os anos de 1973 até 1978, com a 

supervisão do MOBRAL no município de Riachuelo - RN. Esse é o período do auge 

do programa em todo o Brasil. A partir da pesquisa, identificamos que o modo de 

ensino priorizado nesse município foi o curso de Alfabetização Funcional, ou seja, os 

cursos tinham duração de cinco a seis meses e pretendia acelerar a erradicação do 

analfabetismo. Conforme o certificado, a seguir, podemos constatar tal informação. 

 

Figura 34: Diploma de alfabetizadora do MOBRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da ex-professora Fátima Bevenuto (1975) 

 

Conforme vemos no diploma da própria alfabetizadora, encontramos o termo 

“funcional”, o que caracteriza que esse programa de alfabetização seria mais voltado 

para a formação de alfabetizados funcionais. Não que estivesse explícito isso, mas, 
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atualmente, esse grupo ficou muito conhecido como um tipo de alfabetizado, que 

apenas tem ênfase na decodificação de signos linguísticos, não dominando a língua 

escrita ou sua compreensão. 

 

Figura 35: Treinamento do MOBRAL (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Em destaque o ex-prefeito do município de Riachuelo-RN (1970-1972), José Alves de Lima, 
ao seu lado esquerdo, também em destaque, a professora Fátima Bevenuto. 

 

Fonte: Acervo fotográfico de Fátima Bevenuto. (1975) 

 

A fotografia acima é o registro de um momento do curso que reuniu 

professores para uma das capacitações do MOBRAL, com a supervisora de área no 

ano de 1975. O local dessa fotografia é a Prefeitura Municipal de Riachuelo. 

Verificamos a presença, além dos adultos, de crianças presentes e apenas dois 

homens. O professor Augustinho Sabino e o ex-prefeito municipal de Riachuelo - RN 

(1970-1972) nessa época, José Alves de Lima, que ocupava, por ocasião do 

momento, o cargo de tesoureiro municipal. A fotografia demonstra que há um 

esforço para mostrar o funcionamento do programa MOBRAL reunindo os 

professores, alunos, supervisores e autoridades municipais demonstrando a 

importância do programa na comunidade.  

Um aspecto a ser considerado foram os espaços utilizados, em nosso caso 

particular, as residências dos professores, nos locais, mais distantes, nos interiores. 

Era de responsabilidade da equipe municipal a manutenção dos alunos, para que 
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não houvesse a evasão, além da busca ativa dos discentes a cada semestre. Para 

isso, a cada ciclo de alfabetização funcional se realizava festas e encontros para 

promover a socialização dos alunos e da equipe. Além disso, há relatos sobre a 

dificuldade de conseguir finalizar as turmas (ver Anexos F e G).  

 
A dificuldade é como hoje ainda existe: a frequência. As vezes a 
gente visitava uma turma que o professor dava um total de alunos e 
geralmente quando a gente visitava eram poucos que frequentavam 
como hoje ainda é a assim, não é? Que o programa do MOBRAL 
quando terminou foi substituído pelo programa de Jovens e Adultos. 
(SILVA, 2018, p. 3)  
 

 

A denominação de Educação de Jovens e Adultos, como modalidade de 

ensino, só foi citada na LDB 9.394/96 

 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. § 1º Os sistemas de ensino 
assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames. (BRASIL, 2017, p. 16)  

 
 

Dessa maneira, a supervisora fez um paralelo com a dificuldade que acredita 

existir ainda hoje no programa de alfabetização de adultos. Vale ressaltar que a 

metodologia e o conteúdo da aula verdadeiramente precisam ser bastante 

envolventes e que atendam à necessidade desse público específico. Esse 

depoimento traz uma reflexão que já havia essa dificuldade de manutenção da 

turma.  

Assim, precisava-se haver um equilíbrio entre o método, cotidiano escolar e 

os professores, o que devido, talvez, às condições da época, aos locais de trabalho, 

entre outros fatores, tenham prejudicado a frequência e a assiduidade dos alunos. 

Existia muito material didático na época “O material era assim, em grande escala 

mesmo. Tinha material... para os professores, para os alunos...” (SILVA, 2018, p. 2). 

Com esse material havia a capacitação pela supervisora de área (externa) com a 

supervisora municipal e com os professores locais.   

“Havia encontros dos supervisores municipais em Lajes/RN com a 

supervisora de área... A capacitação [dos professores] era dada pela supervisora de 
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área juntamente comigo e [a capacitação] era com o material didático que era usado 

na sala de aula. ”  (Id, 2018, p. 2). Na obra de Cavalcante, o autor disponibilizou uma 

transcrição do oficio 12/76 do então prefeito Amélio Azevedo Cruz em resposta ao 

oficio 19/76 para a coordenação estadual do MOBRAL (anteriormente citado nesse 

trabalho) e que vemos abaixo: 

 
Oficio 12/76. Do Sr. Prefeito Municipal de Riachuelo. Ao 
Coordenador Regional do MOBRAL. Natal, Rio Grande do Norte. 
Assunto: Comunicação. Sra. Coordenadora. Em resposta ao ofício 
circular n 19/76 G/COEST, datado de 06/04/76. Comunicamos que, é 
inteiramente impossível um novo convênio de Alfabetização 
Funcional, tendo em vista o desinteresse dos próprios analfabetos, 
que não querem estudar, e também nesse período não é bem 
adequado. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os nossos 
protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente. 
Amélio de Azevedo Cruz. Prefeito Municipal. (2008, p. 312) 
 
 

A partir da leitura desse oficio, há mais uma demonstração da dificuldade 

encontrada com a formação das turmas do MOBRAL: o desinteresse e o 

desestímulo que é mencionado pelo prefeito, o que pode estar relacionado à própria 

filosofia do programa atrelada às dificuldades da vida dos trabalhadores rurais. O 

município de Riachuelo-RN, nessa época, tinha pouco mais de uma década de 

criação e o trabalho, em grande escala, era o do trabalho rural, o que cansava muito 

as pessoas, sendo um dos empecilhos para caracterizar a falta de interesse da 

turma.  

Apesar do então prefeito oficializar que não iria renovar o programa MOBRAL 

no convênio de Alfabetização Funcional, consta-se que, a partir do depoimento da 

ex-professora Fátima Bevenuto, o programa MOBRAL funcionou até o ano de 1978, 

período em que ela foi demitida. No arquivo da Prefeitura Municipal de Riachuelo, 

ainda em 1976, fora encontrado o ofício 33/76, que convocava o prefeito para o novo 

convênio, conforme se pode verificar a seguir: 
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Figura 36: Ofício circular 33/76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN (1976) 

 

Mediante a documentação e registros nos arquivos, além de depoimentos de 

outros agentes envolvidos no MOBRAL em Riachuelo/RN, identificamos que o 

programa funcionou até o seu término oficial pelo Governo Federal. O programa 

rendeu, inclusive mais frutos do que a alfabetização com o posto cultural do 

MOBRAL e possibilitou na adoção de políticas públicas na educação infantil no início 

da década de 1980. 

 

3.6 O posto cultural e o pré-escolar do MOBRAL 

 

Em documentos encontrados como ordem de pagamento do MOBRAL no 

município de Riachuelo-RN, havia notas de empenho destinadas ao posto cultural 

do MOBRAL. O posto cultural era um grupo responsável pela realização de eventos 

culturais, sociais e educacionais vinculados à biblioteca municipal João Basílio e 

administrada pela Prefeitura Municipal de Riachuelo no período em funcionamento 
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do MOBRAL. Essa foi uma característica do MOBRAL no município, que também 

priorizou a cultura como uma perspectiva de alfabetização. Ex-aluna na década de 

70 e também professora aposentada da rede municipal de Riachuelo, Maria da Paz 

Eduardo, descreveu o que foi esse grupo:  

 
O posto cultural foi um espaço que funcionava junto a biblioteca 
pública do município, onde tínhamos um espaço de leitura, de jogos 
e até rodinhas de conversas entre amigos. O posto cultural era um 
espaço como se fosse um ambiente de leitura do MOBRAL, inclusive 
fazíamos alguns trabalhos de leitura lá, nós nos reuníamos a tarde 
para fazer os trabalhos da escola. [Era] vinculado ao MOBRAL. 
Havia também teatros, músicas, dublagens... (EDUARDO, 2018, p. 
1) 

 
A ex-aluna lembra com saudosismo do espaço de encontro que era vinculado 

ao MOBRAL, mas que tinha uma finalidade mais abrangente, conforme seu 

depoimento. O posto cultural funcionou como um ambiente de suporte pedagógico e 

cultural também do ensino regular da época e um espaço cultural para a realização 

das artes dos alunos e da comunidade.  

Em algumas raras vezes, no posto cultural houveram caravanas, eventos e 

uma biblioteca móvel, que circulava pelo interior do Estado, levando o material e o 

entretenimento para os estudantes. A novidade chamava muita atenção dos 

estudantes do MOBRAL, mas, sobretudo, das crianças que iam para ver e interagir. 

Um projeto chamado TONUS foi parceiro e participou de uma caravana no 

município. 

Figura 37: Projeto Tonus (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Fonte: Acervo da ex-professora Fátima Bevenuto (1975) 
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Verificamos que há, na foto, um grande número de crianças, que certamente 

não eram alunos do MOBRAL, mas que participavam de um momento como esse, 

por ser uma novidade e um atrativo, que conseguia mobilizar muitas famílias. Além 

do ambiente interno estar lotado, há pessoas que estão na janela buscando 

visualizar a atividade musical que ocorrera.  

O espaço onde essa foto foi feita foi a Biblioteca Pública Municipal João 

Basílio39, que foi uma referência na educação pública municipal, funcionando até 

hoje no município de Riachuelo - RN. Nesse momento, ela era um dos pontos 

importantes, culturais também, haja vista o encontro acima referenciado, como 

também foi o espaço onde existiu o posto cultural 

Como ações locais do posto cultural estava a montar painéis com a história 

do município de Riachuelo, realizar rodas de viola no Escola Municipal Presidente 

Kennedy, registrar aspectos históricos do município, além de coletar histórias e 

versos populares dos poetas locais para a composição do acervo do posto cultural 

(ver Anexo G). No ano de 1981 o MOBRAL ficou subordinado à Secretaria de 1º e 2º 

graus, passando agora a desenvolver também programas de ensino básico.  

 
E o pré-escolar veio a ser prioridade no órgão. Nessa nova fase, o 
trabalho do MOBRAL passou a ser suplementar e complementar, 
atendendo a áreas não atingidas por instituições federais, estaduais 
ou particulares, ou reforçando as ações realizadas por estas 
entidades. As primeiras metas lançadas pelo presidente Claudio 
Moreira, em 1982, foram: a). Atender, no programa pré-escolar, a 
400 mil crianças de 4 a 6 anos. Cerca de 140 mil já foram 
contempladas pelo convenio realizados em novembro de 1981 com 
os órgãos do sistema tradicional do ensino; b). No programa 
supletivo, cerca de 1 milhão e 700 mil adolescentes e adultos serão 
atendidos em áreas de alfabetização, educação integrada, 
autodidatismo e profissionalização. (NISKIER, 2011, p.  412)  

 

A ação do Pré-MOBRAL também foi uma ação presente no município de 

Riachuelo - RN que, em 1983, iniciou essa atividade na educação. Tal iniciativa 

promoveu a implementação, a partir desse ano, do trabalho com o atendimento pré-

escolar no município.  

 

 

 

 

                                                           
39 A referida biblioteca ainda permanece em atendimento ao público, mas em outro espaço.  
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Figura 38: Criação do Pré-MOBRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação Riachuelo/RN (1983) 

 

O oficio 09/83 trata da inserção de 40 alunos no programa da Merenda 

Escolar e correspondia a duas escolas da rede municipal: a Escola Municipal 

Presidente Kennedy e a Escola Municipal Francisquinho Caetano. A primeira escola 

era situada na zona urbana e a última, zona rural. Essa base foi estruturante para 

que, a partir desse ano, houvesse turmas de pré-escolar no município, atendendo a 

essa demanda de alunos que antes estavam fora da escola e que, nos anos 

posteriores a 1983, foram se adequando e aumentando o número de alunos 

atendidos.  

Apesar do desinteresse dos alunos, do prefeito Amélio Azevedo ter 

oficializado que não renovaria o convênio e das dificuldades encontradas para 

realização das aulas e frequência das turmas, documentos, depoimentos, registros 

informam que no município de Riachuelo, o MOBRAL só finalizou quando de fato o 

programa foi encerrado em todo o Brasil no ano de 1985.  
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O MOBRAL foi uma experiência intensa no município. Embora haja muitas 

críticas em relação ao método de ensino, houve boa aceitação das autoridades, 

munícipes e professores que trabalharam com esse programa. De acordo com a 

literatura, tal programa encerrou suas atividades no ano de 1985, quando o Governo 

do Regime Militar no Brasil acabou. Contudo, muitos materiais ficaram sendo 

utilizados anos depois, até a estruturação do novo Governo no período chamado de 

Redemocratização.  

Os resultados do MOBRAL no município de Riachuelo foram diversos e 

tiveram características mais inseridas no contexto da criação da municipalização, 

como o trabalho no posto cultural, o pré-escolar, a permanência das escolas rurais, 

sendo um capítulo dessa fase, devido ao longo período de execução. Houve 

avanços no processo de alfabetização, mas sobre esse aspecto houve um avanço 

tímido, pois, o município de Riachuelo - RN permaneceu com o projeto de 

alfabetização e fez um convênio no ano de 1986 a partir de um projeto educacional 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação, com a Fundação Educar (ver 

Anexo H). De acordo com esse projeto, ainda havia um índice muito alto de pessoas 

no município de Riachuelo como analfabetos. Daí a necessidade de permanecer em 

programas de alfabetização de adultos.  
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4 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES LEIGOS: PROJETO SACI E PROJETO 

LOGOS II NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO – RN NAS DÉCADAS DE 1970 E 1980 

 

 Neste capítulo discutimos acerca dos programas e projetos de formação para 

os professores leigos que surgiram no município de Riachuelo/RN na década de 

1970 e 1980 tratando sobre as principais características e ações dos projetos SACI 

e Logos II, bem como suas ações implicações no âmbito profissional dos docentes. 

Finalizamos com as discussões concernentes a criação da Secretaria Municipal de 

Educação do município e de convênios, programas e projetos em que o poder 

público celebrou com outros entes para promoção, consolidação e constituição da 

rede municipal de educação.  

4.1 O Projeto SACI 

 

O Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares conhecido como 

Projeto SACI do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) foi um programa 

de educação à distância que tinha como objetivo central colaborar com a educação 

na escola primária, favorecendo a capacitação do professor e do aluno, mediante o 

uso de tecnologias na escola. Surgido na década de 1970, em contexto áureo do 

Regime Militar, esse projeto teve influência na sua gênese e formação filosófica, 

com os ideais do cientificismo e do progresso tecnológico como a solução para o 

enfrentamento dos problemas da escola básica.  

Esse projeto é tema pouco recorrente pelo público na Academia e na história 

da educação, havendo pouco acervo bibliográfico que abordasse tal temática, 

embora seus frutos na história da educação, sobretudo do Rio Grande do Norte, 

sejam conhecidos por grande parte do público que trabalha com Educação a 

Distância e tecnologia, pois durante a década de 70 do século XX, era o que havia 

de mais moderno no tocante à educação. Há poucos trabalhos bibliográficos que 

discorrem sobre o tema concernente ao uso das novas tecnologias na escola como 

a televisão, pois, no seu contexto de criação, era algo muito sofisticado para as 

escolas no interior do Rio Grande do Norte que sequer tinham energia elétrica.  

De acordo com Paiva (1983), as ideias seminais do projeto SACI são frutos 

do relatório ASCEND40 produzido em 1967 pela Universidade de Stanford, Estados 

                                                           
40 Advanced System for Comunications and Education in National Development (Sistema avançado 
de educação para o desenvolvimento nacional)  
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Unidos e publicado em 1969, que citava países em desenvolvimento, como o Brasil 

e o sistema de teleducação41, como uma alternativa para o desenvolvimento 

educacional. Embora esse projeto tenha encontrado resistência nos países latino-

americanos, houve maior aceitação no Brasil devido ao alinhamento político e 

ideológico do Regime Militar com a política estadunidense.  

Precisamos destacar também o pioneirismo da Educação a distância, pois 

embora já houvesse cursos à distância, esses eram por correspondência. O próprio 

rádio também foi utilizado para formação a distância, mas, agora, o acesso ao 

conteúdo educativo foi através da televisão, o que na época seria considerada uma 

nova tecnologia educacional. Ainda sobre a escolha do local e o objetivo do projeto, 

temos a seguinte informação:  

 
O Projeto Saci, idealizado pelo doutor Fernando Mendonça, diretor 
geral do INPE, pretendia experimentar o uso de satélites em 
educação, transmitindo programas de rádio e televisão para escolas 
de 1° grau, escolhidas aleatoriamente entre todas as escolas 
municipais e estaduais do Rio Grande do Norte. (ANDRADE, 2005, 
p.134)  

 
 

De acordo com as pesquisas e informações contidas no site do INPE, o Dr. 

Fernando Mendonça foi um grande articulador e responsável pela implementação do 

projeto. O INPE contou com o apoio e a parceria do Ministério da Educação (MEC), 

Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Educação e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da TV Universitária 

(TVU). Formaram uma rede de colaboração, que precisava atuar em conjunto, pois 

cada parte desse coletivo foi responsável por uma atividade específica no projeto.  

Este foi o cenário em que nasceu o projeto SACI. Abordamos a experiência 

da implementação no Estado do Rio Grande do Norte a partir da Experimento 

Educacional do Rio Grande do Norte (EXERN) e discutimos alguns aspectos locais 

na cidade de Riachuelo - RN. O Projeto integrava a aula pelo rádio e pela televisão e 

também acompanhava com guias, fascículos e material impresso para estudos. 

Tudo isso possuía o objetivo de elevar o nível da qualidade de educação e a 

formação de professores. Identificamos a atuação do programa a partir de relatos de 

                                                           
41 A teleducação era um sistema tecnológico e midiático que usava a comunicação e TV’s em um 
processo para educação a distância.  
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algumas professoras envolvidas nesse projeto, relatórios e referência na área do 

estudo. Esse projeto foi dividido em três fases: 

 
A fase 1, em que se previa a utilização de uma ligação experimental, 
através do satélite ATS-3, entre a Universidade de Stanford e o 
INPE, para a transmissão de imagens de televisão pelo sistema de 
varredura lenta. Seriam apresentados aulas e documentos técnicos 
de interesse do INPE. A fase 2 foi denominada EXERN, Experimento 
Educacional do Rio Grande do Norte, e envolveria cerca de 500 
escolas experimentais. Previa-se a utilização, no mínimo durante um 
ano, do satélite ATS-6, provavelmente por volta do ano de 1972. A 
terceira fase previa a utilização de um satélite usado precipuamente 
para fins educacionais e educação primária, podendo vir a ter outros 
usos para telecomunicações. (OLIVEIRA; MCANANY, 1978, p. 12) 

 

Nenhuma das três fases chegou a se materializar totalmente, devido à 

interrupção do Projeto. Os planos originais do SACI ainda previam o uso do rádio 

e/ou da televisão. Esses eram dois conjuntos que se complementavam. Ainda é 

importante frisar que havia um cronograma dividindo o planejamento do Projeto em 

4 missões.  Missão I e III: destinada ao treinamento de professores leigos para 

concluírem até a 4ª série e 8ª série, respectivamente. Missão II e IV: destinada aos 

alunos com programas de estudos destinados às três primeiras séries. 

A fase 2 do Projeto SACI foi a que ocorrera a experiência educativa mais 

interessante e a fase de maior repercussão do projeto do Experimento Educacional 

do Rio Grande do Norte (EXERN). O projeto e o local obedeceram a um lugar 

estratégico, do pós-guerra (1945) e uma das áreas mais carentes e necessitadas de 

investimentos nas mais diversas ordens teve esse grande experimento, que ficou 

perpetuado como um marco na educação potiguar. 

 
 
O Rio Grande do Norte sempre teve uma vocação para a ação 
inovadora, e em consequência, se torna o local do experimento do 
educacional do Projeto do Satélite Avançado de Comunicações 
Interdisciplinares (SACI), um projeto desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ligado à Presidência da 
República, com o objetivo de oferecer, ao governo federal, subsídios 
para implantação de um sistema de teleducação, (como era 
chamada a educação à distância naquela época), nos fins dos anos 
de 1960 e início da década de 1970. (ANDRADE, 2005, p. 133) 
 
 

O contexto histórico foi favorável ao fato de ser feito um sistema pioneiro na 

educação do país no Estado do Rio Grande do Norte. Precisamos levar em conta 
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que a televisão foi inaugurada no Brasil em 1950 e o seu acesso ocorria apenas em 

grandes centros e por pessoas de poder aquisitivo muito alto. O que o INPE fez foi 

levar esse aparelho para as escolas e trazer um verdadeiro encantamento dos 

professores e dos alunos, pois eram poucos desses aparelhos em todo o Estado.  

A escolha “aleatória” permitiu uma maior descentralização do Projeto nas 

mais diversas cidades do Estado Potiguar. Foram atendidos 71 municípios, divididos 

em 4 regiões que alcançaram praticamente todo Estado, à época. A única região 

que não fora atendida foi a de serrana de Martins-RN, devido a sua altitude, o que 

impossibilitou a transmissão dos sinais de rádio e TV.  

 

Figura 39: Alcance do projeto SACI no RN 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FONTE: Oliveira; McAnany (1978) 

 

O tempo de transmissão das aulas eram de 15 minutos para os alunos e de 

30 minutos para o professor. O material didático produzido para a rádio e a televisão 

era de acordo com o currículo escolar da época. Para os professores era ministrado: 

Português, Matemática, Ciências, Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica, além 

de Pedagogia e Psicologia Aplicada. Para os alunos, eram disponibilizados os 

módulos que contemplavam as áreas de Português, Matemática, Ciências Físicas e 

Biológicas, Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica e Artes, contendo também 

algumas atividades de Educação Física.  
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De acordo com Paiva (1983, p.144) 

 
Desenvolveu-se no EXERN dois tipos de organização curricular. a) 
currículo integrado (Missões II e IV) destinado às quatro primeiras 
séries do 1º grau, onde os objetivos e conteúdos afins de cada área 
eram compatibilizados de modo a permitir um conjunto de 
experiência de aprendizagem em torno de temas centrais por 
unidade. Esse currículo foi desenvolvido sob a forma de módulo de 
ensino. A cada objetivo específico correspondia a um módulo do 
programa. [...] b) currículo não integrado (Missões I e III) destinado 
aos professores como cursos de capacitação, onde cada disciplina 
era tratada independentemente uma da outra, sendo o planejamento 
também realizado por cada orientador de área que escolhia os 
objetivos e os números de aulas de acordo com a necessidade do 
curso.  
 

 

As missões eram destinadas tanto para alunos quanto para professores e o 

EXERN foi uma experiência que atendia às demandas da formação de professores e 

alunos, sob a supervisão de um orientador que organizava os módulos a ser 

trabalhados. Nesse quadro, identificamos as missões e o tempo destinado a cada 

programa. 

 

Figura 40: Missões do projeto SACI 

 

 

 

 

   

                           

                              

     

   

 

 

 

 
Fonte: Oliveira; McAnany (1978) 

  

Neste contexto histórico de valorização na perspectiva na área tecnológica 

em favor da educação  
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O projeto Saci foi concebido e proposto numa época em que duas 
importantes correntes de pensamento permeavam o modo de pensar 
sobre o desenvolvimento e educação. Por um lado, havia uma 
enorme fé no potencial das contribuições da tecnologia para a 
solução dos problemas sociais. De outro, os valores e prioridades 
atribuídos ao processo de escolarização e à melhoria de ofertas de 
oportunidades educacionais tenderam a instigar esforços redobrados 
em todo o mundo. (OLIVEIRA, MCANANY,1978, p. 13) 
 
 

 A ideia é de que a tecnologia a serviço da educação seria muito útil para 

colaborar com a melhoria da qualidade de educação. De acordo com Paiva:  

 
O projeto SACI/EXERN apresentava-se modernizador, cientificista, 
tecnicista, embora a situação de atraso perdurasse em tudo que 
rodeava. O uso do enfoque sistêmico criou a predominância técnica 
de análise de sistemas, até mesmo em detrimento das pedagógicas. 
(1983, p. 146, grifo da autora.)  

 

No Estado do Rio Grande do Norte havia problemas muito críticos no tocante 

à educação: problemas de quantidade e qualidade no ensino; taxa de repetência 

muito alta evasão; falta de condições de trabalho adequadas, dentre outros 

aspectos. Outra dificuldade considerada grave também foi a falta de formação 

docente, uma vez que o professor, na sua grande maioria, não tinha sequer 

concluído o então ensino primário. Nesse contexto e dentro dessas perspectivas é 

que foi inserido o Projeto SACI.  

 Ademais, a escolha da implementação do Projeto Saci no Rio Grande do 

Norte se deu por uma série de razões:  

 
Os estudos preliminares de viabilidade, que aparentemente 
levantaram outras alternativas, argumentam que aquele estado se 
apresentava como típico dos estados mais pobres da federação, 
devido a sua situação socioeconômica e as características físicas e 
geográficas de relativa variedade: zonas litorâneas, zonas áridas, 
típicas do Nordeste, zonas agrícolas. Se o projeto pudesse viabilizar 
em tais condições, provavelmente funcionaria também em outros 
estados. [...]. Uma outra teoria alternativa sobre a escolha do local 
para o EXERN encontra explicação nos laços institucionais já 
existentes entre o INPE e a estação da Barreira do Inferno, em Natal. 
(OLIVEIRA; MCANANY, 1978, p.14) 
 

 

São duas explicações plausíveis e ambas têm fundamentação. O professor 

Arnon Andrade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudioso sobre o 

tema, defende a ideia da relação entre INPE e Barreira do Inferno e isso teria 
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facilitado a escolha do local. De qualquer forma, tivemos, efetivamente, o Rio 

Grande do Norte como o local escolhido para essa rica experiência educativa.  

 

4.2 O Projeto SACI em Riachuelo - RN  

 

Riachuelo, município do interior potiguar, há menos de uma década 

emancipada, ainda passava por fases de adaptação e adequação nos mais diversos 

setores como novo município, inclusive e, sobretudo, na área da educação. O 

Projeto SACI chegou em Riachuelo - RN através de uma professora atuante e 

interessada no desenvolvimento da educação pública local. Maria do Carmo Gomes 

Cavalcante Teixeira (1937 - 2007)42 trabalhava na Secretaria de Educação do 

Estado e foi a técnica responsável por executar as ações do projeto SACI em âmbito 

local.   

Em um contexto no qual muitos professores eram leigos e não haviam 

concluído o seu ensino primário, o projeto SACI foi bem avaliado. No município 

funcionou quase que na sua totalidade entre os anos 1972 – 1974, com o uso de 

televisão e fascículos para a formação dos professores e alunos. Havia um 

coordenador local que era o responsável por todas as operações, do tipo ligar e 

desligar a televisão, preencher relatórios, distribuir materiais impressos para os 

professores e formar grupos de estudos.   

A professora aposentada Elioneide Pereira de Macedo foi sorteada entre as 

professoras e nomeada para exercer a tarefa de cuidar da TV e fazer as atividades 

locais, orientadas pela ex-professora Maria do Carmo, na sede do munícipio de 

Riachuelo. A televisão ficou guardada e era utilizada na Escola Municipal Presidente 

Kennedy, local onde aconteciam as aulas e as transmissões dos programas. Para o 

distrito de Cachoeira do Sapo (São José do Potengi), o televisor ficou sob a 

responsabilidade da ex-professora Alzira Câmara de Andrade, ainda na casa-escola.  

Cumprindo com o objetivo do Projeto SACI, no que tange à criação de um 

satélite educativo, as aulas eram gravadas em São José dos Campos e distribuídas 

via satélite para os professores assistirem e ouvirem aos programas. Nesse 

                                                           
42 Mais conhecida como Maria do Carmo (1937-2007), formada pela Escola Normal de Natal em 1957, 

foi professora e diretora da Escola Estadual Manoel Severiano por mais de uma década, ocupou 
cargos como de Secretária Municipal de Educação e foi responsável por trazer diversos cursos de 
formação para o município de Riachuelo-RN.  
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processo, se utilizava a rede de transmissão de rádio e de televisão para os 

professores, bem como para os alunos. Contudo, sabemos que não houve a 

utilização de programas de rádio para o professor e nem para o aluno. Houve 

apenas o uso da televisão, destinada aos programas para os professores no ano de 

1972, correspondendo a II Missão do Projeto SACI.  

 Em depoimento sobre o Projeto SACI, José Cavalcante, ex-técnico da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, que trabalhava no 

período de implantação do projeto afirmou que   

 
O projeto SACI, ele como projeto, foi o primeiro que usou tecnologia 
nova, porque o projeto SACI ele tinha três vertentes de aplicar o 
conhecimento: que era o rádio, era a televisão e o material que os 
professores usavam.  E o material que era um material feito naquela 
técnica de ensino individualizado. [...] foi um negócio fantástico, mas 
os resultados não foram bons, mas enquanto inovação, ensino e 
tecnologia foi o que tivemos de melhor, o objetivo do SACI era 
oferecer o curso primário para o professor. (CAVALCANTE, 2018, p. 
8) 
 
 

O professor José Cavalcante exprime satisfação com a riqueza tecnológica do 

projeto, expondo um descontentamento ao afirmar que os resultados não foram 

bons. Ele se refere ao grande aparato tecnológico e ao pouco aproveitamento dele, 

pois os professores não exploraram os recursos tecnológicos, como deveriam, 

segundo seu ponto de vista. É verdade que o material era pensado para uma 

realidade diferente do Estado potiguar. Segundo Paiva (1983), os técnicos do INPE 

só conheceram a região quando já foram implementar o projeto, então ficou um 

material complexo para se estudar, tanto com os alunos, quanto com a formação do 

professor.  

Sob outra perspectiva, em entrevista, a professora aposentada Elioneide 

Pereira de Macedo conta para quem era destinada essa aula e qual era a 

importância do Projeto Saci para os professores. 

 
O alvo era o professor que indiretamente seria para o aluno, por que 
o professor, como é que se diz, se aperfeiçoava e passava para o 
aluno. Por que na época eu acho que tinha muita professora que 
mesmo porque a gente, nós na nossa época, a gente tinha que 
aprender, eu pelo menos aprendi assim, as categorias gramaticais eu 
tinha que saber na ponta da língua porque assim, substantivo, artigo, 
numeral, pronome, bem sequenciado, em sequência, não é? E tinha 
alguns professores que não tiveram essa oportunidade de aprender 
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dessa maneira, então foi uma das coisas que ajudou muito. Na 
Matemática, no Português [...] (MACEDO, 2017, p. 04) 

 

 

Nesse sentido, tivemos um projeto no município voltado para qualificação do 

professor inicialmente e que era um momento rico para o crescimento profissional e 

por que não dizer o crescimento também do município? Esse projeto foi aproveitado 

para a formação dos professores primários do município de Riachuelo e tinha uma 

boa aceitação dos seus participantes. Em relação às aulas ministradas pelo Projeto 

Saci, a professora Elioneide Pereira de Macedo comenta: 

 
O professor explicava aquela disciplina daquele dia, porque na época 
era Português, Matemática, Estudos Sociais, que era História e 
Geografia, na época tinha OSPB, Moral e Cívica. Mas, Moral e Cívica 
era bem, bem mastigado mesmo, naquela época, tempo de regime 
militar, quem é que não ia estudar educação moral e cívica? 
Respeitar, aprender a respeitar que até hoje, muita coisa assim dos 
movimentos cívicos, a gente, nós aprendemos no Projeto SACI, eles 
ensinavam muito bem como respeitar, como se comportar, como 
passar para o aluno, o que eram os símbolos nacionais, essas coisas 
assim, sabe? (Id, 2017, p. 05)  
 

 

Mediante seu depoimento, fica claro, na opinião da professora, que mesmo 

sendo avançado e pretendendo a formação docente, o Projeto Saci foi também 

fortemente influenciado pela política nacional vigente, pois valorizava o civismo. De 

certa forma também levava a mensagem do Governo centralizador da época. As 

aulas eram das disciplinas do currículo da época adotados pela Secretaria Estadual 

de Educação. Foram utilizados fascículos para estudos dos professores, com ênfase 

nas teorias mais técnicas e científicas, buscando uma postura mais tecnicista em 

termos de conteúdo e que não se estimulava o pensamento crítico. 

 Há outro depoimento da ex-professora Laura Ribeiro da Silva, agora já 

aposentada, que trabalhou durante toda sua vida em escola rural e que também 

gostou muito do Projeto Saci. 

 
[...] veio a televisão lá pra Alzira Bernardo que era a escola, a escola 
municipal, aí através das escolas municipais, veio a televisão para 
gente estudar, para fazer assim, um estudo melhor, para poder 
transmitir para os alunos. [...]. Então lá a gente estudava, todas as 
noites ensinava aqui de tarde e ia estudar lá de noite [...] A gente 
estudava, vieram os livros. Através daquelas apostilas, a gente 
estudava e por aquelas apostilas dávamos a aula. (SILVA, 2017. p. 
03) 
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A professora Laura Ribeiro da Silva, a partir de seu depoimento, mostra que o 

professor trabalhava e se qualificava ao mesmo tempo. Sua jornada de trabalho era 

a tarde e seu estudo era a noite. O horário do programa era de 15 minutos às 18h. 

Não reprisava e nem passava novamente. Além disso, os horários precisavam ser 

estritamente cumpridos porque não havia energia elétrica em Cachoeira do Sapo e 

essa televisão era utilizada com bateria recarregada. Então, o uso necessitava ser 

adequado e destinado apenas às aulas. A cada 15 dias, um técnico da Secretaria de 

Educação do Estado vinha recarregar a bateria da televisão. 

Percebemos também que a professora demonstrava interesse e gostava de 

estudar. Vale salientar apenas um aspecto nesse seu depoimento em relação a sua 

fala de escolas municipais e de Alzira Bernardo, pois nessa época, no distrito de 

Cachoeira do Sapo, pertencente ao município de Riachuelo - RN, as escolas 

funcionavam nas casas das professoras Alzira Bernado e Laura Ribeiro, daí seu uso 

recorrente de “escolas municipais”. A escola era a casa da professora. Como as 

escolas municipais de Cachoeira do Sapo também foram contempladas com o 

Projeto SACI, a televisão ficou na casa, que era a escola, da professora Alzira 

Bernardo.  

 

Figura 41: Projeto SACI na casa-escola (1972 - 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do próprio autor (2013) 
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Em 1973, os alunos tiveram a oportunidade de ter aulas com o uso do Projeto 

SACI. Havia fascículos para os discentes responderem e também haviam aulas que 

assistiam pela TV. A aula pela TV, talvez fosse a experiência mais incrível que uma 

criança pudesse ter numa sala de aula nos anos 70 do século XX no interior 

potiguar, pois eram veiculadas pela televisão, por personagens que, na grande 

maioria, se utilizavam de esquetes para ensinarem os assuntos das mais diversas 

disciplinas, envolvendo também cenas do cotidiano, problemas do dia a dia e 

curiosidades. A ex-aluna que estudou com o projeto SACI, Maria da Paz Eduardo, 

conta  

Eu achei positivo porque assim a dinâmica das aulas porque até hoje 
aquela regra de “m antes de p e b” eu me lembro que tinha dois 
personagens que era Gervásio e Genoveva. Eram uns cabritos, uns 
bodes, aí tinha umas musiquinhas que cantavam. Agora essa 
regrinha antes de p e b nunca esqueci por causa dessa aula uma 
dinâmica bem diferente, musical, com brincadeiras [...] (EDUARDO, 
2018, p.3) 
 

Ao que parece, a realidade distante de São José dos Campos e o 

planejamento por fora da realidade potiguar, conseguia impressionar e possibilitar 

algo positivo nas crianças. Entretanto, além disso, no município de Riachuelo - RN, 

um legado do Projeto SACI foi a formação de muitas professoras da época. A 

maioria delas eram jovens senhoras, que já haviam casado e trabalhavam, algumas 

delas também já tinham filhos pequenos e precisavam cuidar das crianças e isso 

dificultava na modalidade de ensino presencial. Assim, o Projeto SACI colaborou 

com a formação docente no município de Riachuelo - RN.  

Figura 42: Diploma do projeto SACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal cedido gentilmente pela professora Fátima Bevenuto (1974) 
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Sob a justificativa de altos custos e das críticas de que o programa não era 

eficiente mediante sua composição do contexto e da realidade local, o projeto SACI 

encerrou suas atividades em 1976, não atingindo totalmente seus objetivos originais 

propostos. O projeto que seria piloto para todo o Brasil teve como experiência 

apenas o Rio Grande do Norte. Após muitos investimentos, parecia um 

contrassenso desperdiçar a mão de obra capacitada, o material que fora trazido de 

São José dos Campos para Natal, os investimentos físicos e toda a infraestrutura 

utilizada para implementar o projeto. Assim, o INPE resolveu investir na capacitação 

dos técnicos da Secretaria de Educação do Estado e de técnicos da TVU - TV 

Universitária da UFRN, que dariam continuidade ao projeto em nível estadual.   

O Sistema de Teleducação do Rio Grande do Norte (SITERN) foi o programa 

de continuidade do Projeto SACI no Estado do Rio Grande do Norte, com vistas a 

aproveitar toda infraestrutura e material do projeto para a expansão da teleducação  

 
[...] começou uma fase que o MEC chamou de “estadualização do 
SACI”, que consistia em manter o funcionamento do sistema, 
transferindo a coordenação para a UFRN e SEEC. A UFRN recebeu 
os equipamentos de geração e transmissão de sinal de TV e a SEEC 
recebeu os equipamentos de recepção, instalados nas escolas. O 
MEC fez um contrato com o INPE para um curso de especialização 
em Tecnologia Educacional e, com o pessoal treinado, a 
Universidade assumiu a administração da TV Universitária, cujo 
canal já lhe pertencia e que fora utilizado para transmissão de 
programas educativos na época do experimento. (ANDRADE, 2016, 
p. 117) 

 
 

O programa continuou por meio agora dos técnicos e das instituições do 

Estado do Rio Grande do Norte. De uma forma mais genérica, o SITERN utilizou a 

mesma metodologia de trabalho que fora usada no projeto SACI. Foram criados 

fascículos para a formação dos professores, dos alunos e ampliados o acesso e a 

oferta da teleducação no Estado.   

De acordo com Oliveira (1983), o projeto previa aumentar o número de 

escolas atendidas de 500 para 1.200 escolas, atingindo até 40.000 alunos. 

Problemas na equipe da SEEC foram cruciais para que o projeto não tivesse maior 

potencialidade, pois parte da equipe era responsável para elaborar materiais para o 

3º e 4º ano, mas ficaram poucos integrantes. Com a equipe dispersa, começaram a 

utilizar as cartilhas usadas pela própria escola, fazendo leituras auxiliares. Em 

material encontrado no arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo, 
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há uma sugestão do uso da cartilha “Meninos da nossa idade” para 

acompanhamento das aulas.  

No município de Riachuelo-RN funcionou de 1980 até 1986, com 

programação semestral (março a junho e julho a novembro) e continha grade de 

programação com sugestões de feriados e dias religiosos para ser desenvolvidas 

atividades nas escolas (ver Apêndice C).  

A programação do SITERN do primeiro semestre de 198343 estava dividida 

em: a) Programas culturais de apoio às atividades curriculares das quatro primeiras 

séries do 1º grau; b) programas de atualização para professores, que tem como 

objetivo reciclar44 o docente para melhor desempenho de suas funções; c) 

informativo SITERN que almeja integrar e inteirar a escola/comunidade, através das 

apresentação de atividades, nelas, realizadas; d) programas “Viajando o sertão”, 

direcionados à comunidade, com o intuito de valorizar e preservar a nossa cultura e 

o e) momento religioso que almeja dar oportunidade a todos que assistirem práticas 

religiosas.  

O trabalho do professor posterior aos vídeos era muito técnico e consistia em 

seguir o roteiro distribuído pela SEEC, tanto na questão das atividades que eram 

relacionadas para a complementar o que era ensinado, quanto para o 

preenchimento de espaços, informando sobre o sinal, a recepção, o programa que 

havia assistido. Percebemos que não havia nenhuma reflexão ou questionamento 

sobre o teor do programa.  

Todos os episódios tinham dias e horários específicos para ser exibidos pela 

TVU, incluindo dias que até a programação era reprisada.  

 
As teleaulas do referido sistema tinham a duração de 10 minutos, em 
que objetivava motivar os alunos para que a professora da 
comunidade de forma presencial pudesse inserir os conteúdos a 
serem trabalhados partindo de um roteiro programático. Os 
conteúdos dos programas seguiam a grade curricular do PAEM.  
(SIMÕES, 2003, p. 98)  

 

Nessa perspectiva, compreendemos que havia uma abrangência maior para 

que a comunidade fizesse parte da escola e participasse, assistindo aos programas 

do SITERN, como no caso das missas. Inclusive, durante a pesquisa, ouvimos 

relatos de pessoas que assistiam a “Paixão de Cristo”, na escola, na televisão. 

                                                           
43 Informações retiradas do g1uia de programação.  
44 Termo utilizado na época que significava capacitar professores.  
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 Provavelmente, essa maior receptividade e alcance na comunidade fez com 

que a Secretaria de Educação de Riachuelo solicitasse mais aparelhos de TV para 

abrangência da teleducação no município. Nesse período houve uma maior 

expansão desses projetos e, pelo menos quatro escolas da área rural tinham um 

televisor colorado de vermelho.  

 

4.3 O Projeto Logos II  

 

A questão da formação do professor é fundamental para a qualidade de 

educação e, ao longo dos anos na história da educação, encontramos políticas 

públicas de formação de professores.   

 Segundo Silva Filho (1985, apud FUSARI,1990, p.39) 

 
O primeiro grande programa de dimensão leigo no Brasil foi o 
Programa de Aperfeiçoamento Primário (PAMP) que visava oferecer 
os professores do antigo curso primário a escolarização das quatros 
séries que lhe faltava, acompanhada de uma formação pedagógica 
mínima. Mas o PAMP não foi assumido como uma sistematização 
programática para eliminar o laicato do ensino primário. Mas, à 
medida que crescia o número de professores capacitados, não 
decrescia o ingresso de novos professores leigos nos sistemas de 
ensino.  

 

 Assim, o curso, embora capacitasse os professores, não havia ainda uma 

política pública voltada para o enfrentamento do aumento da quantidade de 

professores leigos. O Logos I foi um projeto piloto que habilitou o professor em nível 

de 1º grau em 12 meses, sem retirá-lo da sala de aula.  Esses docentes tinham as 

características mais comuns entre os professores leigos, eram, sobretudo da área 

rural, com limitações orçamentárias e problemas de áreas longínquas do interior do 

país e que tinham diferenças nos níveis de escolaridade dos professores não-

titulados. 

 A alternativa encontrada foi a do parecer 669/72 do relator Valnir Chagas, 

relator também da Lei 5692/71, que regulamentou o ensino supletivo e o adequou à 

situação do professor leigo, não exigindo a titulação do 1ª grau para continuar os 

estudos do 2º grau. Sendo assim, o professor leigo pode fazer o curso mesmo não 

tendo a conclusão regular ou seriada do 1º grau completo, o que se constituía como 

uma realidade em todo território nacional a partir da lei educacional em vigor. O 

mesmo parecer 699/72 para os professores leigos, permitiu que, acima de 18 anos, 
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já pudessem cursar o ensino supletivo. O Logos II foi uma grande aposta do 

Governo Federal e Estadual para a educação, com um projeto audacioso e de 

grande alcance do interior do Brasil, tendo o Nordeste uma grande demanda de 

professores para formação docente.  

 O método de ensino era personalizado, em que o professor estudava, 

mediante o módulo e, após isso, procurava o polo para realizar o exame com o seu 

coordenador. O Projeto Logos II foi um curso na modalidade a distância, o primeiro 

nessa modalidade para formação de professores em nível de 2º grau. Isso, em 

parte, pode explicar o grau elevado de evasão, de diversos professores, que 

correspondia à habilitação de professores leigos no que tange ao segundo grau.  

 

O Logos II pretende, via ensino supletivo, mediante o uso de 
módulos instrucionais e com avaliação, no processo, habilitar 
professores a nível de 2° grau, para lecionar, nas 4 primeiras séries 
do 1° grau, nos Estados do Piauí, Paraná, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Rondônia (DSU/MEC, 1975). Os módulos são organizados 
em séries correspondentes as disciplinas, num total de 204 módulos, 
que devem ser completados num prazo de 28-30 meses (em média 7 
módulos por mês). Cada módulo consiste num fascículo de 20-40 
páginas abrangendo disciplinas de educação geral como Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas ou de 
formação especial como Sociologia Educacional, Didática Geral, 
História da Educação, entre outras. (ANDRÉ; CANDAU, 1984, p. 23)   

 
 

Essa foi uma política governamental útil no processo de formação de 

professores, demonstrando que há processos de formação ofertados pelo Governo 

Federal desde a década de 1970 e que tal curso foi relevante para a formação dos 

professores leigos. O curso era de fato preparatório para a docência e compunha, 

em seu currículo, uma carga horária voltada para a educação. O Logos II foi 

planejado para ser desenvolvido em cinco etapas: a primeira de 75 a 77, a segunda 

de 76 a 78, a terceira de 76 a 78, a quarta de 76 a 79 e a quinta de 79 a 81. 

(ANDRADE, 1995, p. 69). Nessa perspectiva, Brasileiro acrescenta que:  

 
Desse modo, a expansão que se deu a partir de 1976 e que se 
consubstanciou no projeto Logos II, ampliou os propósitos do projeto 
experimental, adotando-se o objetivo de habilitar (suplência 
profissionalizante ao nível de 2º grau) para lecionar até a 4ª série do 
1ª grau de professores não-titulados em exercício das quatro séries 
iniciais (BRASILEIRO, 1994, p.95)  
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No Jornal Diário de Natal do dia 13/02/1976 é lançado o edital da Secretaria 

Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, convocando os 

professores leigos a prestarem o exame e se inscreverem no programa. Uma revista 

de circulação da Secretaria Estadual de Educação, a revista Pedagogium, trouxe, 

em uma edição de 1978, dados iniciais do projeto Logos II no RN. 

 
O projeto Logos II que utiliza a técnica de ensino a distância com 
instrução programada e que visa habilitar em nível de 2º grau o 
professorado leigo, foi implantado no Rio Grande do Norte, em 
agosto do ano passado [1977] já tendo atingido até o momento, 
5.270 professores esperando nos próximos 60 meses atingir um total 
de 10 mil professores habilitados. Considerado pelo Secretário de 
Educação, como um dos mais importantes do Estado, do campo da 
educação, o Logos II tem um prazo estipulado para seu 
encerramento, que deve acontecer em 1980. (REVISTA 
PEDAGOGIUM, 1978, p. 9) 

 

 Ainda de acordo com dados da Revista Pedagogium, houve um levantamento 

inicial de número de egressos com a primeira turma do Logos II. Consideradas pelos 

cursistas como principais motivos para a desistência do curso, o projeto Logos II 

apresenta até1978 uma taxa de evasão de 77,7%. A revista trouxe também os 

motivos que justificaram a desistência.  

 

Quadro 6: Professores cursistas do Logos II no RN (1977) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Pedagogium (1978) 

 

 Em relação ainda sobre a desistência dos 77,7%, levando em conta as redes 

de educação, foram: 58,6% de professores da rede municipal; 40,5% da rede 

estadual e 0,9% da rede particular. Conforme podemos observar, esse é um número 

muito elevado, o que praticamente nos leva a inferir que dos 5.272 professores 

cursistas no Estado do Rio Grande do Norte, pouco mais do que 1.200 professores 

concluíram que estavam cursando normalmente o projeto Logos II, podendo esse 

número ainda ter aumentado até o final dessa primeira turma. São índices 

Cursistas que se mudaram para lugares onde não existia o Logos II 19,4% 

Cursistas que ficaram gravemente doentes 16,8% 

Cursistas que foram demitidos  6,5% 

Problemas familiares, distância, condições financeiras e aposentadoria 28% 
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alarmantes que denunciaram a dificuldade de formação para o professor potiguar 

leigo. 

 

4.4 O Projeto Logos II em Riachuelo - RN 

 

 De acordo com as informações obtidas por meio de relatos das professoras, o 

Projeto Logos II se iniciou, em Riachuelo - RN, ainda no ano de 1976, formando a 

sua primeira turma, das três turmas que foram formadas até meados da década de 

1980.  O município participou, nesse sentido, do primeiro edital da Secretaria de 

Educação do Estado. A esse respeito, uma professora relata: 

 
O Projeto chegou através de Maria do Carmo. Maria do Carmo vendo 
a necessidade de nós sendo professores, praticamente todos nós 
leigos, ninguém tinha o ensino médio, o magistério, que naquela 
época chamava Magistério. Ninguém tinha. Então, Maria do Carmo 
disse: Se Riachuelo formar uma turma... E foi o que aconteceu. Entre 
outros, eu, Neide, Neuza, Native, uma turma grande, a gente 
começamos a fazer Logos II. Como cursista. Naquela época 
chamava cursista do Logos II. (MELO, 2017, p. 2) 
 

Segundo a professora Maria das Graças Alves de Melo, professora 

aposentada da rede municipal de educação, Dona Maria do Carmo foi a responsável 

pela vinda do curso Logos II para o município de Riachuelo. A primeira turma teve 

encontros presenciais em Natal-RN, com a realização de testes e estudos. Alguns 

encontros também aconteceram em Riachuelo, sendo que duas turmas do Logos II 

ocorreram com testes e encontros presenciais em Riachuelo.  

A distância entre Natal e Riachuelo são 75 km para os encontros na capital. 

Para professores que estavam em sala de aula, isso correspondia a um sacrifício e 

uma dificuldade a mais: “Bom, aqui em Riachuelo, era somente uma vez por mês”. 

(MARTINS, 2017, p.02). Dessa forma, o curso, conforme discutíamos anteriormente, 

não retirou o professor em sala de aula, fazendo com que sua capacitação 

acontecesse concomitante ao seu exercício do Magistério. Conforme Brasileiro, 

(1994, p.96-97)  

Os encontros pedagógicos consistem de reuniões mensais 
obrigatórias com duração de 6 a 8 horas de uma vez por mês, 
preferencialmente no último sábado ou domingo do mês. Segundo 
descrição divulgada pela Subsecretaria de Ensino Supletivo do MEC 
(1985) as principais atividades desses encontros seriam: troca de 
experiências com vistas ao desenvolvimento intelectual e afetivo dos 
cursistas, atividades especiais de ‘caráter eminentemente social’ 
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para enriquecimento de aprendizagem; estudos e atividades de outro 
comprometimento comunitário e cultural;  relatos verbais de 
participantes sobre situações-problemas vivenciadas em sala de 
aula, para discussão em grupo e encaminhamento de soluções, 
enfatizando-se a função auto-situar [sic] o aluno em relação aos 
colegas.  
 
 

 Nesse sentido, a experiência do encontro pedagógico era um momento muito 

importante e rico, pois os professores leigos tinham a oportunidade trocar as 

experiências e discutir em grupo os seus principais problemas na área da educação. 

Não houve um registro oficial de dados de evasão no município de Riachuelo-RN. 

Entretanto, pelas análises e pesquisas referentes a esse tema no município 

evidenciaram uma baixa evasão, o que diferiu da realidade estadual. A partir dos 

depoimentos acreditamos que houve êxito com o programa entre os professores da 

rede municipal.  

Figura 43: Diploma do Logos II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria da Natividade Martins Silva (1979) 

 

As disciplinas eram divididas em dois blocos: disciplinas de Educação Geral e 

Disciplinas de Formação Específica. Vale salientar que as matérias correspondiam 

às disciplinas equivalentes ao curso de magistério na modalidade normal.  Segundo 

o próprio relato das professoras, o Logos II era considerado um curso difícil, mas era 

muito bom. As docentes destacam que aprenderam muito e que o curso as 

proporcionou diversas aprendizagens e habilidades, sobretudo trazendo maior 

segurança durante suas aulas. Isso significa que o curso concluído possibilitou que 

as professoras tivessem maior autonomia e mais confiança em suas práxis 

docentes. Em relação a isso, Melo relata que se sentia 
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Mais segura, porque na verdade, eu era professora, porque na 
verdade eu sabia expor a aula, sabia e sei, eu era muito tímida, 
muito, muito, muito, muito tímida, mas o Logos fez com que a gente 
ficasse mais desenvolvida. É... O Logos ajudou muito em si, porque 
ele faz com que a gente ao dar aquela aula você tem que mostrar 
todos os passos que um professor pode dar dentro de uma sala de 
aula. Não é só um professor ficar parado. [...]. Pelo que eu fui 
ensinada pelo Logos II. Professor tem que está desenvolvendo 
dentro da sala de aula, circulando, perguntando, orientando. O Logos 
permitiu tudo isso. (MELO, 2017, p. 05) 

 

De acordo com esse depoimento, a professora afirma que o curso 

proporcionou, que em suas práxis, ela se tornasse mais dinâmica. Lendo essa 

informação, temos a constatação que de fato isso acontecia mediante uma prática 

de microensino, que ocorria durante o curso. Esses elementos estão todos inseridos 

nesse depoimento. 

Figura 44: Verso do diploma do Logos II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria da Natividade Martins Silva (1979) 

 

Era preciso, além dos módulos, complementar seus estudos com os estágios. 

Assim, participar de estágios se tornou uma tarefa inviável, devido ao fato de os 

professores estarem em sala de aula. Nesse sentido, o microensino ganhou um 
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papel central nesse processo do curso Logos II, que possibilitou a prática e a 

avaliação da aula ministrada. 

 
Concomitantemente com as tarefas normais de estudo dos módulos, 
das orientações e das avaliações, como já apontamos anteriormente, 
o Projeto-piloto previa que o cursista teria que cumprir 2.000 horas 
de estágio supervisionado. Porém, essa forma de avaliar a prática do 
professor-cursista foi considerada pelo MEC e o CETEB, como 
inviável ponto de vista prático - tempo e distância - e pela falta de 
recursos financeiros (CETEB, 1984). Um supervisor docente teria 
que atender 300 salas de aula, o que daria menos de uma visita por 
ano e que a maioria das escolas ficava em regiões de difícil acesso, 
realmente essa atividade seria impraticável sem a contratação de 
novos supervisores, o que, pela posição do MEC, não era possível. 
Assim, foi a extinta a função do supervisor docente e a supervisão 
em sala de aula foi substituída pelos estágios não supervisionados, 
tendo como aliados o microensino e os encontros pedagógicos. A 
partir de então, para efeitos de estágio, era considerado o somatório 
da carga horária dos encontros pedagógicos e as sessões de 
microensino (500h), mais a prática do cursista em sala de aula 
(1.120h), pois esse local continuava sendo “laboratório” de 
observação e aplicação de aprendizagem, porém sem a supervisão 
direta. (GOUVEIA, 2016, p.126, grifo nosso). 
 
 

O microensino era uma técnica de aula em que o professor-cursista tinha que 

elaborar uma aula com vistas do seu coordenador para que ele ministrasse uma 

aula para outros professores-cursistas. Ele era avaliado e tinha uma média a atingir. 

A média era 7,0 e, em caso de não conseguir o êxito, teria outra oportunidade para 

ministrar a sua aula novamente.  

 
As sessões de microensino envolvem grupos de 5 a 12 cursistas 
para o treinamento de cinco habilidades: “fazer perguntas”, “dar 
exemplos”, “aumentar a participação”, “variar a situação-estímulo” e 
“reforçar a aprendizagem”. Nessas sessões cada cursista observa as 
microaulas dos colegas, bem como apresenta sua microaula que, por 
sua vez, é observada e avaliada pelo grupo. Quando o cursista não 
alcança o critério mínimo de desempenho, a habilidade é replanejada 
e apresentada novamente como reensino. (ANDRÉ; CANDAU, 1984, 
p.23, grifo dos autores.) 
 

Apresentamos uma das fichas de autoavaliação da professora-cursista. 
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Figura 45: Ficha de autoavaliação do microensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria da Natividade Martins Silva (1979) 

 

Cada cursista recebia essa ficha e fazia sua avaliação e a dos colegas 

também. Ainda sobre o microensino, obtivemos a seguinte informação. 

 
Cada professor escolhia a disciplina que gostaria de preparar a sua 
aula. Elas faziam lá o plano de aula e trazia para a coordenadora 
corrigir ou aumenta alguma coisa, diminuir. Então o coordenador ele 
corrigia aquela aula que ia ser ministrada pelo professor. E ao 
término do Logos, eles estavam preparados para ser professor. 
(MELO, 2017, p. 5)  
 

Assim, o curso Logos II foi proveitoso para a formação dos professores e 

colaborou com a formação pedagógica, diminuindo a quantidade de professores 

leigos no município e proporcionando que houvesse uma maior capacitação docente 

e também com a melhoria do ambiente escolar, sendo uma referência na história de 

vida das docentes, além de ser um referencial na história da educação do município 

de Riachuelo - RN. 
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4.5 Políticas, programas e convênios: a consolidação da secretaria e da rede 

municipal de educação em Riachuelo - RN 

 

 Com a reforma educacional 5.692/71 e a alteração na LDB em vigência, 

foram implementadas mudanças na modalidade de ensino em dois ciclos básicos 

entre 1ª grau e 2º graus, a partir de um dispositivo legal que atribuía aos municípios 

o sistema de 1º grau que seria sob a responsabilidade do município. O Governo 

Federal, através do Governo Estadual, ofereceu esse suporte as cidades. Nesse 

contexto, a lei 5.672/71 foi precursora nesse trâmite de atribuir o processo 

educacional do 1º grau aos municípios.  

 O contexto dessa criação está relacionado ao PROMUNICIPIO (Projeto de 

Coordenação e Assistência Técnica ao Ensino Municipal), que é um programa de 

suporte técnico e logístico educacional para que os municípios pudessem assumir 

gradativamente os encargos e serviços educacionais do ensino de primeiro grau. A 

base legal para a criação do programa está no artigo 58 da Lei 5.962/71 

 
A legislação estadual supletiva, observado o disposto no artigo 15 da 
Constituição Federal, estabelecerá as responsabilidades do próprio 
Estado e dos seus Municípios no desenvolvimento dos diferentes 
graus de ensino e disporá sobre [sic] medidas que visem a tornar 
mais eficiente a aplicação dos recursos públicos destinados à 
educação. Parágrafo único. As providências de que trata êste [sic] 
artigo visarão à progressiva passagem para a responsabilidade 
municipal de encargo e serviços de educação, especialmente de 1º 
grau, que pela sua natureza possam ser realizados mais 
satisfatoriamente pelas administrações locais. (BRASIL, 1971, p. 06) 
 
 

A partir desse momento, caberia ao município gerir o processo educacional 

do primeiro grau (1ª a 8ª série) na administração, assim como o acompanhamento e 

a avaliação da educação municipal. Para desenvolver esse programa, foi criado no 

Rio Grande do Norte, através do Decreto 6.725-B de 30 de setembro de 1975, o 

Programa de Assistência Educacional nos Municípios (PAEM).  

Nos anos finais da década de 1970 e início da década de 1980, o município 

de Riachuelo-RN passou por algumas transformações na política, educação e 

economia. O prefeito José Alves de Lima, eleito em 1977, faleceu em exercício do 

mandato no ano de 1980 e seu vice-prefeito, Manoel Lindolfo de Queiroz assumiu o 

cargo de executivo municipal. Em sua gestão, Manoel Lindolfo assinou um convênio 
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com o Governo Federal chamado Pronasec Rural 1980/1981. De acordo com o 

objetivo do convenio45  

As partes convenentes elegem como objetivo a assistência técnica 
e financeira a ser prestada pela SEC/RN ao município criando-lhe 
condições para expansão e melhoria do ensino do 1º grau e 
possibilitando-lhe os meios necessários, através do PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AOS MUNICÍPIOS (PAEM), a 
fim de que assuma os encargos educacionais que lhe são 
atribuídos por Lei. (CONVÊNIO PRONASEC RURAL 1980/1981)  
 

Seu objetivo principal era cumprir o que a legislação federal promovia e, para 

isso, oferecia o suporte e as diretrizes para a organização desse processo. O PAEM 

foi decisivo e estratégico para que no início da década de 1980 o município de 

Riachuelo-RN conseguisse ampliar os recursos para o aparelhamento e a 

infraestrutura das escolas e seus recursos humanos. O convênio Pronasec Rural 

1980/1981 teve uma receita orçamentária de CR$ 75.750,00 para gastos com 

material de consumo (CR$ 10.170,00), remuneração de serviços pessoais (CR$ 

22.400,00) e equipamento material e permanente (R$ 43.000,00).46     

Para tanto, o município de Riachuelo - RN se comprometeu a 

 
A – Desenvolver esforços com vistas a melhoria do ensino do 1º grau 
e Supletivo: 1. Propiciando condições para funcionamento de 
cursos na função de suplência, ao nível das quatros primeiras 
séries do ensino de 1º grau, na zona rural. 2. Propiciando condições 
para o desenvolvimento de um currículo que ressalte a linguagem 
própria dos grupos locais e permita também, associar escola e 
trabalho, educação e cultura. 3. Assegurando as devidas condições a 
Equipe Técnica do Órgão Municipal de Educação e no 
desenvolvimento de suas atividades. 4. Estabelecendo mecanismos 
para adoção de um plano de reclassificação do pessoal do 
magistério municipal. 5. Estabelecendo critérios para admissão de 
professores na rede municipal, assegurando prioridade aos 
habilitados, inclusive diplomados pelo PROJETO LOGOS II. 6. 
Colaborando com a supervisão e a inspeção escolar da rede 
estadual de ensino; 7. Prestando informações fidedignas sobre a 
educação municipal, nos prazos estabelecidos pela SEC; 8. Criando 
escolas de 1º grau, onde haja demanda escolar; B –  Criar ou 
reestruturar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Órgão de 
Educação – Secretaria, Diretoria ou Serviço, unidade 
orçamentária de sua estrutura administrativa assegurando-lhe 
as devidas condições de funcionamento. C – Constituir a equipe 
técnica com pessoas devidamente qualificada de experiência 
comprovada. D – Participar ativamente do desenvolvimento 

                                                           
45 Assinado nos primeiros dias de agosto e publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.112, página 3ª 
de 09/09/1980. 
46 O salário mínimo em 1980 correspondia a CR$ 4.149,60, de acordo com o Decreto 84.674 de 30 
de abril de 1980.  
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educacional do município aceitando e fortalecendo programas 
federais e ou/ estaduais especialmente aqueles que visem a: 1. 
Capacitação de recursos humanos – Projeto Logos II, onde for 
oferecido; 2. Assistência ao educando, sobretudo no transporte de 
alunos e distribuição da merenda escolar; 3. Alfabetização de 
adolescentes e adultos – MOBRAL.  E – Aplicar 20% (vinte por 
cento), pelo menos da receita tributária no ensino de 1º grau e, 
igualmente, o mínimo de 20% do Fundo de Participação dos 
Municípios à função educação e cultura, de acordo com o 
Decreto nº 81.967/7847. (CONVENIO PRONASEC RURAL 1980 - 
1981, grifo nosso)  
 

Os termos do convênio assinado pela Prefeitura Municipal de Riachuelo e 

Secretaria Estadual de Educação impulsionavam uma diretriz de educação pública 

municipal intrínseca no tocante às exigências previstas.  Assim, o município assumia 

a função de 1º grau, participando de diversos convênios com o Governo Federal o 

Logos II e o MOBRAL, como políticas de formação de professores e combate ao 

analfabetismo. Aliás, previa-se a valorização dos professores que tivessem o curso 

Logos II para atuarem na rede municipal de ensino e ainda se previa um sistema de 

seleção de professores, com bases em critérios mais definidos para ingressarem na 

rede municipal de educação. Vale ressaltar, também, a orientação de criação de 

escolas de 1º grau, onde houvesse demanda e a exigência da criação da Secretaria 

Municipal de Educação também foi um item do convênio. Em grande medida, o 

município atendeu e conseguiu realizar as ações e exigências previstas pela 

celebração do convênio e expandiu sua rede municipal de educação.  

Toda a logística criada pelo PAEM no município possibilitou que houvesse 

solicitações, encaminhamentos de ofícios, cartas, dados, planilhas e relatórios para 

essa equipe na Secretaria Municipal de Educação. Em carta encaminhada à 

coordenadora do PAEM, o então prefeito Manoel Lindolfo expôs a situação da 

realidade educacional do município. 

 
Riachuelo, 23 de julho de 1981. Do prefeito de Riachuelo à 
coordenadora do PAEM – Natal/RN. Com o presente venho solicitar 
a V. Exa. às seguintes informações: Primeiro, o que este órgão de 
educação tem financiamento para construção, restauração de 
cisternas para o atendimento as necessidades do meu munícipio, 
pois tenho três escolas funcionando em casas residenciais, e 
tendo em vista que o nosso município encontra-se com dificuldades 
financeiras para as referidas construções. Outrossim, informo que a 
informação que dei no segundo semestre do ano passado o 
professor municipal ganhava CR$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

                                                           
47 O mesmo percentual que era previsto com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 e 
que não foi inserida na Constituição Federal de 1967, à época, em vigência no país.  
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cruzeiros), a partir de janeiro de 1981 passou a ganhar CR$ 1.700,00 
(hum mil e setecentos cruzeiros), e a partir de primeiro de junho do 
corrente ano ele teve outro aumento, sendo que o professor leigo 
passou a ganhar CR$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) e o professor 
com LOGOS II CR$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros). 
Tendo em vista que este órgão vai ajudar na complementação dos 
professores, solicito que seja visto a escala de aumento a que nos 
referimos neste ofício, e se possível a complementação até atingir 
o salário mínimo.48 Como também solicito desse órgão, verba para 
compra de sementes e construção de hortas em dez escolas 
municipais que funcionam em prédio próprio. Certos de contarmos 
com vossa compreensão, renovo protestos de elevada estima e 
consideração. Manoel Lindolfo de Queiroz, Prefeito. (CAVALCANTE, 
2008, p. 337, grifo nosso) 

 
 

 Percebemos que havia uma crise fiscal mediante a carta do ex-prefeito 

Manoel Lindolfo e que o PAEM foi o órgão responsável para inicialmente ser feitas 

as solicitações. Vale destacar, ainda, a presença da casa-escola como a instituição 

escolar que perdurava ainda na década de 1980. Destacamos também que as 

escolas municipais foram construídas equipadas com cisternas para o 

armazenamento de água.  

Os salários dos professores eram muito defasados, entretanto, podemos 

perceber que aqueles que se qualificaram com o curso Logos II tiveram um 

acréscimo salarial. Finalmente, obtivemos a informação da quantidade de dez 

escolas municipais com seus prédios próprios. Em ofício de nº 44/81 de 06 de 

agosto de 1981 (ver Anexo I), o então prefeito Manoel Lindolfo continuou prestando 

informações e solicitações. Encontramos a seguinte situação nesse documento: 

escolas a ser construídas: Escola Municipal Boa Vista em Serra da Formiga e Escola 

Municipal Francisco Bezerra na Tijuca, ambas, com uma sala de aula, dois 

sanitários, cantina e despensa.  

Escolas a ser reformadas: Escola Municipal Francisquinho Caetano, 

Cachoeira do Sapo, contendo duas salas de aula, precisava fechar a área com o 

portão, Escola Municipal Dr. Juvenal Lamartine no Murim, contendo uma sala de 

aula, precisava de um muro e uma cisterna; Escola Municipal Dinha Azevedo na 

Serra da Melosa contendo uma sala de aula, precisava aumentar a cantina e fazer o 

muro; Escola Municipal Monsenhor Expedito em Potengi Pequeno, contendo uma 

sala de aula, precisava fechar área com o portão e uma cisterna; Escola Municipal 

                                                           
48 O salário mínimo em 1981 correspondia a CR$ 8.464,80, de acordo com o Decreto 85.890 de 29 
de abril de 1981. 
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Presidente Kennedy em Riachuelo, contendo três salas de aula, precisava construir 

mais uma sala de aula, uma secretaria e uma cantina. Equipamentos para as 

escolas: birou [sic], quadro-negro, estante, estante fechada, cadeiras, máquina de 

somar.49 

 

Figura 46: Construção da Escola Municipal José Alves de Lima (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Ao lado direito da fotografia, em pé e com camisa branca, o ex-prefeito José Alves de Lima 
conversa com populares e com o Sr. Ambrósio Azevedo, representante da Secretaria Estadual de 
Educação, fiscalizando a obra. Ao fundo da foto, na linha do horizonte, havia uma maior quantidade 
de casa do distrito sede de Riachuelo - RN.  

 

Fonte: Fotografia de José Ferino - acervo de Ailton de Freitas (1979) 

 

Assim, como uma prática recorrente e comum, foram sendo solicitados 

recursos, materiais e equipamentos para a composição das escolas municipais. As 

solicitações ao PAEM geraram muitos frutos, inclusive, a segunda escola da zona 

urbana do município de Riachuelo - RN, que foi iniciada pelo ex-prefeito José Alves 

de Lima, foi concluída com os recursos do PAEM, de acordo com informações 

encontradas nos documentos da escola do censo escolar de 1982.  

A escola foi construída com uma sala de aula para atender uma parcela da 

comunidade, sobretudo da população que começou a morar numa região ao lado da 

BR-304. No ano de 1982, haviam 35 alunos na 1ª série e 19 alunos na 2ª série 

matriculados. Mesmo assim, havia a necessidade de ter mais salas de aula, mais 

                                                           
49 Trechos e informações retiradas do ofício e adaptadas pelo autor.  
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escolas. Não foi à toa que as instituições de ensino perderam sua característica 

original e eram transformadas com a construção de novas salas de aula.   

Ao mesmo tempo da celebração desse convênio, a cidade de Riachuelo/RN, 

bem como toda região, passava por longos períodos de estiagem, o que fez com 

que a população rural diminuísse. Em matérias do Diário de Natal havia a 

deflagração da seca e as dificuldades que a população enfrentara. De acordo com o 

recenseamento do IBGE em 1980, o município de Riachuelo - RN contava com uma 

população de 6.032 habitantes, sendo esses 2.615 em área urbana e 3.417 em área 

rural. A cidade registrou um declínio na quantidade de habitantes na sua totalidade, 

que tinha perdido mais de 700 habitantes de acordo com o último censo de 1970. Se 

considerarmos apenas a área rural, o número ultrapassou 1000 habitantes.  

Outra explicação sobre essa diminuição na área população rural em 

Riachuelo-RN foi o declínio da produção algodoeira, pois na cidade havia uma 

cultura algodoeira e muitos colaboradores moravam e trabalhavam no município. 

Com problemas das pragas nas plantações, houve a diminuição, inclusive até 

chegar a extinção do plantio de algodão.  

Algumas políticas educacionais começaram a ser modificadas com vistas a 

atender a população, que aumentava na área urbana e a quantidade de salas de 

aulas ficaram insuficientes, o que ocasionou o começo do ensino noturno na cidade. 

O número de professores leigos diminuiu, o que possibilitou mais docentes 

qualificados e uma pequena melhoria nas condições de salário para os educadores. 

Como fruto desse processo, se iniciou uma oferta da 5ª série do 1º grau, a partir do 

ano de 1982, na zona urbana do município de Riachuelo - RN.  

Na tabela abaixo, percebemos que houve um grande número de evasão ou 

reprovação no início da implementação da 5ª à 8ª série, pois a medida em que se 

avançava nas séries, havia uma diminuição da quantidade de alunos nos 

respectivos anos.  A quantidade de docentes e escolas aumentou. Havia 16 escolas 

e a rede de professores aumentou para 39, havendo uma relação de 

professor/aluno, numa média de 25,50.  

O magistério feminino era de aproximadamente 90% e o magistério masculino 

de 10% era exclusivamente em área rural. Outro dado foi o número de alunos da 

área urbana, que ficou maior do que a da área rural, uma vez que era predominante, 

na área, u maior quantidade de alunos. No ano de 1983, eram 549 alunos da área 

urbana e 448 da zona rural (ver Apêndice D). 
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Quadro 7: Matrícula e professores de 5ª a 8ª séries50 

 

ANO/SÉRIE 

MATRÍCULA TOTAL INICIAL POR SÉRIE 

5ª Série  6ª Série  7ª Série  8ª Série  Total 

1982 25 XX XX XX 25 

1983 17 20 14 XX 51 

1984 43 20 18 11 81 

1985 30 22 04 XX 56 

PROFESSORES 

Francisca Damiana Câmara Camelo  

Gilmar de Freitas Pereira 

Juliete Cavalcante Pessoa 

Lourenço Hélio de Andrade 

Márcia Miryan Cavalcante 

Maria das Graças Alves de Melo  

Maura Ferreira de Lima e Sena  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (1983) 

 

Em 1983, a rede municipal de educação de Riachuelo era composta pela 

maior quantidade de escolas, desde sua emancipação em 1963, maior quantidade 

de alunos grande extensão na área rural de escolas, com predominância de nomes 

de líderes políticos locais e estaduais, um nome de escola feminino e um religioso. 

Houve, então, uma valorização de figuras públicas, sobretudo, na política como 

patronos nas escolas.   

 

 

 

 

 

                                                           
50 A matrícula correspondia a Escola Municipal Presidente Kennedy bem como os respectivos 
professores.  
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Figura 47: Mapa da rede municipal de educação (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

1. Escola Municipal Presidente Kennedy (Riachuelo) 51 
2. Escola Municipal José Alves de Lima (Riachuelo) 
3. Escola Municipal Monsenhor Expedito (Potengi Pequeno)  
4. Escola Municipal Juvenal Lamartine (Murim)  
5. Escola Municipal Francisquinho Caetano (Cachoeira do Sapo)  
6. Escola Municipal Senador Dinarte Mariz (Umbu do Paulo)  
7. Escola Municipal Dinha Azevedo (Serra da Melosa) 
8. Escola Municipal Vereador José Ribeiro (Fazenda São Miguel) 
9. Escola Municipal Presidente Café Filho (Várzea Fria)    
10. Escola Municipal Castelo Branco- (Serra Branca)  
11. Escola Municipal Manoel Felipe (Grutas do Pajeú)  
12. Escola Municipal Boa Vista (Fazenda Várzea do Jardim)   
13. Escola Municipal São Francisco de Assis (Serra da Formiga)  
14. Escola Municipal Eduardo Barroca (Faz Uberaba)  
15. Escola Municipal Clóvis Felipe Pereira (Fazenda Jardim) 
16. Escola Municipal Vereador Francisco Bezerra (Fazenda Tijuca)  
 

Fonte: Acervo do autor. Produzido pelo design gráfico Gersonny Silva (2018) 

 

                                                           
51 Em sequência as dez escolas municipais que possuíam prédios próprios. 
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A criação oficial da Secretaria Municipal de Educação em Riachuelo/RN 

ocorreu no ano de 1983, através da Lei nº 186/83 de 04 de maio de 1983 (ver Anexo 

J), dentro desse cenário de transformações e foi a última parte do processo de 

municipalização da educação pública municipal. O PAEM também foi responsável 

por essa orientação da criação, que a partir de documento normativo e orientador, 

determinava que devia haver um (1) coordenador e dois (2) supervisores, que pela 

natureza do seu trabalho deveriam desempenhar o acompanhamento técnico 

administrativo e pedagógica das escolas e deveriam ter, na medida do possível, a 

formação de 2º grau (ver Apêndice D).  

Houveram muitos encontros e treinamentos52, ofertados pelo PAEM, que 

também investiam na formação dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

para apresentar o Programa de Ações Sócio-Educativas e Culturais para o meio 

rural. Esses encontros, geralmente, aconteciam em Natal e tratavam de orientações 

sobre o folclore, desfile cívico, literatura de cordel, concursos culturais, ensino 

religioso e havia também uma participação e integração com os técnicos do SITERN 

que colaborava com a formação e orientação para teleducação no município.  

Dentro dessas orientações e acompanhamentos iam se formando as teias 

que compuseram a Secretaria Municipal de Educação e que promoveram a 

realização e a implementação de conteúdos e de projetos educacionais como 

modelos para ser aplicados no município de Riachuelo - RN. A partir desse período, 

a Secretaria de Educação do município já tinha autonomia e, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Riachuelo, iniciou a consolidação dos projetos. Podemos 

considerar que essa foi a fase inicial e que começou a implementar os projetos, 

programas e convênios educacionais que, em sua grande maioria, foram do 

Governo Federal e em parceria com a Secretaria Estadual de Educação.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Termo utilizado à época, que seria semelhante na contemporaneidade de capacitação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização dessa pesquisa nos possibilitou a reflexão sobre a constituição e 

a consolidação da cultura escolar de uma rede pública municipal de educação no 

município de Riachuelo - RN. Destacamos que, inicialmente, pensávamos que a 

educação pública municipal teria sido um ato político local, unilateral e imediato. 

Assim, utilizamos os conceitos de constituição e de consolidação da implementação 

da educação pública municipal de Riachuelo – RN, por considerarmos que, essa 

implementação, ocorreu por meio de um processo político, legal e composto de 

diversos agentes que colaboraram para a formação dessa rede.  

As várias leituras, a pesquisa de campo, o acesso aos documentos oficiais e 

não-oficiais, além das muitas horas de diálogos com as professoras e participantes 

dos projetos educacionais no município, possibilitaram a compreensão de que a 

rede de educação pública municipal foi constituída por algumas etapas e processos. 

Por isso, consideramos que foi fundamental o cruzamento das fontes oficiais e não-

oficiais, bem como as fontes orais que possibilitaram preencher as lacunas e o 

fornecimento de informações que não são expressas em documentos e que, a partir 

da entrevista, foram possíveis de serem encontrados.  

A partir de elementos estudados, discutidos e analisados, refletimos que a 

pesquisa e os estudos aqui demonstrados são uma versão de uma constituição de 

uma educação pública municipal, que demonstrou as principais características, 

discussões e elementos, que fazem compreender o processo de história da 

educação brasileira em um espaço municipal, com o enfoque dado a partir da 

reflexão e análises. Nesse sentido, os presentes resultados podem servir como uma 

referência para outras pesquisas que abranjam o tema da história da educação na 

perspectiva da educação pública municipal.   

A educação pública municipal ocorreu a partir de um processo que foi se 

integrando e construindo essa rede municipal de educação. Compreendemos os 

papeis dos gestores públicos, Amélio Azevedo e José Alves de Lima, como 

fundamentais, pois o seu grupo político governou a cidade de Riachuelo - RN pelos 

18 anos iniciais, a partir da primeira eleição. Assim, foram os responsáveis pela 

execução, gerência e a descentralização, na oferta de salas de aula nos mais 

diversos locais do município de Riachuelo - RN.  
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Como cidade emancipada em 1963, não havia prédios públicos, estrutura e 

organização administrativa, assim identificamos que a escola surgiu na casa do 

professor, no ambiente particular da sua residência, espaço esse de diversas 

gerações de alunos. Embora não oferecesse as condições físicas adequadas, 

geralmente eram na sala da residência do professor que as aulas aconteciam, foi 

nesse ambiente que muitos alunos aprenderam e tiveram o contato pela primeira 

vez com a escola. A oferta do ensino, a partir da casa-escola com os professores 

leigos, foi uma outra constatação mediante a seleção de professores que detinham 

os conhecimentos elementares, dominando a leitura, escrita e as operações 

matemáticas e que foram convidados pelos gestores públicos para ser professores 

municipais.  

Em sequência, a primeira lei, criando cargos referentes à educação e à 

criação da rede de escolas públicas municipais, foi o momento precursor que 

colaborou para que o poder público municipal construísse as escolas públicas, 

sobretudo as escolas rurais que foram delimitando um território que surgia a partir da 

demanda escolar. Assim, consideramos que esse foi o princípio da educação pública 

municipal.  

Primeiro, houve a criação dos cargos na área da educação e, 

consequentemente, a rede de escolas criadas a partir da Lei municipal 27/1967. 

Posteriormente, ocorreram as construções dos prédios escolares em três momentos: 

entre 1968 a 1970, com as escolas denominadas como Grupos Escolares, sendo 

uma na área e duas escolas na área rural. A segunda fase aconteceu entre 1974 e 

1976, com a construção de mais quatro escolas em áreas rurais dos municípios. 

Finalizando, entre 1979 a 1983, com mais uma escola na área urbana e duas 

escolas na área rural. Até o início da década de 1980 eram 10 escolas públicas 

municipais. Todas as escolas foram construídas em convênio com o MEC.  

A arquitetura escolar foi predominantemente composta por escolas rurais, 

com uma sala de aula, exceto a Escola Municipal Presidente Kennedy, primeira 

escola em área urbana e a Escola Municipal Francisquinho Caetano, que foram 

construídas originalmente com duas salas de aula. No entanto, vale ressaltar que 

ainda haviam casas-escola funcionando em áreas rurais, compondo parte da rede 

municipal de ensino ainda na década de 1980. 

 Em 1983, com a criação por Lei municipal da Secretaria Municipal de 

Educação, a rede municipal é consolidada com uma secretaria municipal de 
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educação, duas coordenadoras, dezesseis escolas públicas municipais, trinta e nove 

professores e novecentos e noventa e sete alunos. Havia maior número de 

mulheres, que correspondia a cerca de 90% de professoras da rede municipal. 

Compreendemos esse momento como um fator relevante na educação pública 

municipal, sendo o período de maior abrangência da rede em níveis quantitativos e 

qualitativos, quando consideramos que os professores estavam em formação e uma 

parte desses já possuía curso de qualificação na modalidade do então 2º grau.  

Outro fator relevante que identificamos foi que no início da pesquisa, 

pensávamos que o Regime Militar não teria tido muita influência na vida cotidiana da 

cidade interiorana potiguar e que, consequentemente, as ações e os programas não 

tivessem grande repercussão na área da educação. Longínqua dos grandes centros 

urbanos, recém-criada, a cidade mantinha uma perspectiva de povo pacífico, 

predominantemente rural, de economia agrícola e do pouco acesso aos grandes 

meios de comunicação.  

Contudo, o que fomos identificando foi que a cidade foi totalmente 

influenciada pelo Regime Militar, como por exemplo, nomes de ruas, nomes de 

escolas, homenagens e materiais didáticos, que contiveram menção ao Regime 

Militar brasileiro, fazendo com que esse fosse conhecido e colocado no cotidiano 

local como conteúdo escolar. Havia uma forte influência das políticas públicas do 

Regime Militar no município, seja no tocante à valorização dos desfiles cívicos, seja 

nos métodos de ensino que os professores utilizavam, ou ainda, nos programas e 

projetos educacionais que foram executados no município pelo Governo Federal da 

época. Ademais, realizamos entrevistas que exaltaram a ideia do civismo, ordem ou 

até das práticas das professoras, enquanto estudantes que foram ensinadas nos 

moldes da moral e cívica.  

A influência direta do Regime Militar na educação riachuelense começou com 

o advento do tecnicismo e cientificismo, sobretudo na década de 1970, pelo que 

percebemos nos conteúdos dos diários de classes e na proposta curricular. Os 

conteúdos escolares eram ligados aos símbolos nacionais, valorização do Regime 

Militar, o teor político fortemente demarcado na disciplina de Estudos Sociais, na 

valorização da maior autoridade do município e na organização hierárquica da 

sociedade: casa, família, escola, cidade.  

Isso também ficava evidente na formação que recebiam, como também nas 

orientações pedagógicas, sobretudo da Secretaria Estadual de Educação, que foi, 
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em grande medida, um órgão de orientação, capacitação e diretrizes para a 

educação pública municipal. Ainda como uma consequência do advento do 

tecnicismo e da valorização da modernidade na educação, tivemos também o 

processo de capacitação através da teleducação no cotidiano dos alunos e da 

comunidade que participava das escolas, assistindo aos programas culturais em 

horários fixados e também programas que abrangiam a comunidade, como missas. 

Aliás, a Igreja Católica foi uma instituição que influenciou diretamente também no 

cotidiano escolar, seja no tocante às escolas que receberam nomes referenciais 

católicos ou da presença dos párocos na escola com os ritos da Igreja e os 

programas de teleducação, que envolviam toda comunidade.  

A teleducação ocorria, inclusive, na maioria das escolas sem energia elétrica, 

com a utilização de baterias para carregar os aparelhos, para que tanto os alunos 

quanto a comunidade pudessem assistir aos programas e para as capacitações 

docentes. Isso era um contraste, porque não havia a energia elétrica e já havia um 

aparelho moderno para época - na cidade eram pouquíssimas famílias que 

possuíam esse eletrodoméstico -, sendo utilizado para formação de professores e 

também para educação de alunos, que era a televisão. Pelo menos quatro escolas 

utilizaram a teleducação, a Escola Municipal Presidente Kennedy, a Escola 

Municipal Francisquinho Caetano, a Escola Municipal Castelo Branco e a Escola 

Municipal Monsenhor Expedito, havendo solicitações para aumentar essa rede de 

teleducação no município. Houveram também formações e capacitações na TVU, 

principalmente para os supervisores para ser orientados e que fossem repassadas 

as informações para os professores. 

O método de ensino tradicional foi predominante, em que o professor tinha o 

conteúdo a ser ministrado e os alunos ouviam atentamente. Os docentes utilizavam 

cartilhas, tabuadas, livros, manuais escolares para ministrarem suas aulas. Não 

havia livros suficientes para todos os alunos e, geralmente, o livro era apenas o do 

professor, que copiava no quadro e os alunos copiavam as lições nos cadernos. Não 

foram encontradas práticas, nem por documentos, nem por depoimentos de 

atividades diferenciadas, como aulas passeios, aulas geradas por problemas ou 

temas pertinentes ao contexto local, salvo a teleducação, o que pensamos que isso 

deriva de realmente os professores não terem utilizados dessas práticas, bem como 

também dos poucos registros documentais encontrados para análise.  
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A silabação das palavras, ditados, foram muito recorrentes, além do uso das 

operações matemáticas para resolver contas, problemas bastante presentes, além 

de preocupação acentuada na higiene, encontradas nos assuntos ministrados nas 

salas de aula na disciplina de Ciências. Nos relatórios da Secretaria Municipal de 

Educação, esse cuidado e a orientação foram apontados para os pais e professores. 

Em Estudos Sociais se ensinava sobre as autoridades municipais, nacionais, 

símbolos nacionais, como a Bandeira e o Hino Nacional, isso fruto de uma cultura 

escolar e da forte influência política na educação. 

Houve uma valorização do Ensino Supletivo MOBRAL, que perdurou toda a 

década de 1970, alfabetizando os adolescentes e adultos, por meio da alfabetização 

funcional, educação integrada e também com o posto cultural, que era um expoente 

de eventos, festas, reuniões, movimentos culturais no município, que 

proporcionaram também a oferta da educação infantil através do pré-Mobral, 

iniciando uma política pública para a faixa dos alunos pré-escolares. Vale destacar 

que as crianças eram presentes nas salas de aula do Mobral e que também 

participavam do mesmo processo de alfabetização que seus pais, uma vez que 

também faziam as atividades em sala de aula.  

A formação das professoras leigas, que possibilitaram mais aprendizado e 

maior capacitação e que as deixaram mais autônomas no processo de ensino 

aprendizagem, foi um capítulo importante na história da educação de Riachuelo - 

RN, pois perdurou toda a década de 1970 e início da década de 1980. Desta feita, o 

Projeto SACI e o Projeto Logos II foram os maiores exemplos de capacitação e 

profissionalização docente, que foi amplamente ofertado no município e houve 

adesão das professoras em participarem dos programas. Elas também replicaram 

esse mesmo ideário e os cursos que havia feito, atualização pedagógica, Projeto 

SACI, Logos II, ambos de cunho e de assinatura do Regime Militar, legitimaram as 

suas ações e práticas enquanto docentes. Há um saudosismo muito evidente das 

educadoras que fizeram parte dessa rede municipal. Não há dúvidas de que as 

professoras leigas foram fundamentais e desempenharam um papel importante na 

educação pública municipal, possibilitando que muitos alunos tivessem acesso à 

educação.  

Finalizando, percebemos que esse estudo poderá servir como uma referência 

para outras pesquisas, a partir de temas discutidos, pois enquanto trabalho, 

abrangeu temas diversificados que compuseram a cultura escolar. Sendo assim, 
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pode-se, por meio dele, suscitar outros questionamentos, direcionamentos e 

reflexões sobre a história da educação. Aliás, o tema da profissionalização das 

professoras leigas foi uma temática que já possibilitou a escrita de um projeto de 

pesquisa, fruto da realização desse trabalho. Ademais, consideramos importante o 

registro histórico e a disponibilização das informações para a comunidade 

acadêmica e científica, bem como a comunidade de destino da pesquisa, sendo um 

trabalho que poderá nortear outros estudos também semelhantes em outras redes 

de ensino. Assim, esperamos que essa dissertação possa contribuir para as 

discussões sobre a história da educação, possibilitando e estimulando o interesse da 

pesquisa na área e fomentando discussões e debates para a ampliação do 

conhecimento. 
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ANEXO A – Lei n 82 de 23 de novembro de 1970 
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ANEXO B – Convênio FNDE e Prefeitura Municipal de Riachuelo – RN. 
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ANEXO C – Relatório da reunião da Secretaria Municipal de Educação na 

Escola José Alves de Lima (1981) 
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ANEXO D – Reunião da Secretaria Municipal de Educação (1981) 
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ANEXO E – Demanda de matrícula inicial do MOBRAL 
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ANEXO F - Ficha de levantamento de matrícula do MOBRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 – Convênio FNDE e Prefeitura Municipal de Riachuelo   

 

 

ANEXO 7 –  Festa beneficente realizada pelo posto cultural 
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ANEXO G – Posto cultural 
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ANEXO H  - Convênio com Fundação EDUCAR 
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ANEXO I – Ofício 44/81 
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ANEXO J - Ofício de com Lei da criação da Secretaria Municipal de Educação 
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APÊNDICE A - Municípios potiguares emancipados no governo de Aluízio 

Alves (1961 – 1966) 

 

 

1 - Água Nova  

2 - Alto do Rodrigues  

3 - Antônio Martins  

4 - Bom Jesus  

5 - Brejinho  

6 - Caiçara do Rio do Vento  

7 - Campo Redondo  

8 - Carnaubais  

9 - Coronel João Pessoa  

10 - Doutor Severiano  

11 - Encanto  

12 - Equador  

13 - Espírito Santo  

14 - Extremoz  

15 - Felipe Guerra  

16 - Francisco Dantas  

17 - Frutuoso Gomes 

18 - Janduís  

19 - Jardim de Angicos  

20 - João Dias  

21 - Lagoa d'Anta  

22 - Galinhos  

23 - Governador Dix-Sept Rosado  

24 - Guamaré  

25 - Ielmo Marinho  

26 - Ipueira  

27 - Jaçanã  

28 - Jandaíra  

29 - Lagoa de Pedras  

30 - Lagoa de Velhos  

31 - Lagoa Nova  

32 - Lagoa Salgada 

33 - Lucrécia  

34 - Messias Targino  

35 - Montanhas  

36 - Monte das Gameleiras  

37 - Olho D'água do Borges  

38 - Paraná  

39 - Paraú  

40 - Parazinho  

41 - Passa e Fica  

42 - Passagem  

43 - Pedra Grande  

44 - Pedra Preta  

45 - Pilões  

46 - Poço Branco  

47 - Pureza  

48 - Rafael Fernandes  

49 - Rafael Godeiro  

50 - Riacho da Cruz  

51 - Riacho de Santana  

52 - Riachuelo  

53 - Rodolfo Fernandes  

54 - Ruy Barbosa  

55 - Santana do Seridó  

56 - São Francisco do Oeste  

57 - São José do Seridó  

58 - São Pedro  

59 - Senador Georgino Avelino  

60 - Serrinha  

61 - Severiano Melo  

62 - Tabuleiro Grande  

63 - Tenente Ananias  

64 - Tibau do Sul  

65 - Timbaúba dos Batistas 

66 - Vera Cruz  

67 - Viçosa  

68 - Vila Flor 
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APÊNDICE B – Levantamento de escolas e alunos 1971 

 

N Escola  Localidade Ano/Alunos 

1 Grupo Municipal Presidente 

Kennedy 

Riachuelo 1º Ano – 104 

2º Ano – 19 

3º Ano – 19 

4º Ano – 15  

 157 alunos 

2 Escola Senador Dinarte Mariz Baixa da 

Ubaia 

1º Ano – 50 

50 alunos  

3 Grupo Municipal Dinha Azevedo Serra da 

Melosa 

1º Ano -  25  

2º Ano - 15  

  40 alunos 

4 Escola Municipal Juvenal 

Lamartine 

Lagoa Nova 1º Ano -  40 

40 alunos 

5 Escola Municipal Olavo 

Lamartine 

Cedro 1º Ano – 25 

25 alunos  

6 Escola Municipal São Miguel Murim 1º Ano – 35  

35 alunos  

7 Escola Municipal Djalma 

Marinho 

Lagoa Nova 1º Ano – 20  

2º Ano – 10 

3º Ano – 15  

45 alunos 

8 Escola Municipal Nossa Senhora 

da Conceição 

Potengi 

Pequeno 

1º Ano – 27 

27 alunos 

9 Escola Municipal Monsenhor 

Expedito 

São José do 

Potengi 

1º Ano – 16 

2º Ano – 2  
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18 alunos  

10 Escola Municipal Francisquinho 

Caetano 

Cachoeira do 

Sapo  

1º Ano – 30 

2º Ano – 07  

  37 alunos  

474 alunos  

Fonte: Cavalcante (2008) 
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APÊNDICE C – Programação do SITERN (1983) 

 

MÊS EVENTOS CÍVICOS E COMEMORAÇÕES  ENFOQUE 

Março Dia Nacional da Poesia 

Dia Nacional do Teatro 

Semana da Árvore  

Domingo de Ramos  

Revolução Democrática Brasileira 

Quinta-feira Santa 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Religioso 

Cívico  

Religioso 

Abril Semana Santa 

Dia Mundial da Saúde  

Dia Nacional do Livro Infantil 

Dia do Índio 

Tirandentes/Fundação de Brasília  

Descobrimento do Brasil  

Religioso 

Sociocultural  

Cultural 

Cultural 

Cívico 

Cívico 

Maio  Dia do Trabalho 

Dia das Mães  

Dia da Abolição da Escravatura  

Dia Mundial das Comunicações  

Social  

Social 

Cívico 

Sociocultural 

Junho Corpus Christi 

Dia do Meio Ambiente 

Dia de Anchieta  

Santo Antônio 

São João 

São Pedro  

Religioso  

Sociocultural  

Cívico 

Religioso/cultural 

Religioso/cultural 

Religioso/cultural  

Julho Fim do 1º Semestre   

Agosto  Dia do Estudante Socio-educacional 
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Dia dos Pais  

Dia Nacional do Folclore 

Dia do Soldado 

Social 

Cultural 

Cívico 

 

Setembro Independência do Brasil  

Dia Nacional da Alfabetização 

Dia do Trânsito 

Cívico 

Educacional 

Socio-educacional 

Outubro Dia da Padroeira do Brasil 

Dia da Criança 

Dia do Descobrimento da América  

Dia do Professor 

Dia do Funcionário Público 

Dia Nacional do Livro  

Religioso 

Social 

Cívico 

Socio-educacional 

Social 

Social 

Novembro Dia de Todos os Santos  

Dia de Finados  

Dia Nacional da Cultura 

Proclamação da República 

Dia da Bandeira  

Dia Nacional de Ação de Graças  

Religioso 

Religioso 

Cultural 

Cívico 

Cívico 

Religioso  

Dezembro Fim do 2º Semestre   

Fonte: Secretaria Estadual de Educação (1983). Adaptado pelo autor.
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APÊNDICE D - Quadro de demonstrativo de pessoal – 1983 

 

Secretaria de Educação de Riachuelo – RN  

Izabel Maria Alves Catão – Secretária Municipal de Educação 

Maria das Neves Basílio Cavalcanti – Coordenadora  

Joana Darc Cavalcanti Alves – Coordenadora 

N  NOME DO PROFESSOR 

Z
O

N
A

 

S
É

R
IE

  

QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

T
U

R
N

O
 

ESCOLARIDADE 

1º GRAU 

1ª A 4ª      5ª A 8ª 

ESCOLARIDADE 

2º GRAU 

PED             OUT 

A
D

M
IS

S
Ã

O
 

01 Maria das Graças S. Silva U 1ª 25 M   X  1968 

02 Laura Ribeiro da Silva  R 4ª 18 N   X  1968 

03 Maria Lourenço da S. de 

Lima 

R 1ª 22 V  X   1968 

04 Maria de Lourdes Gomes  R 1ª 25 V X    1968 

05 Zélia Maria da Silva  R 2ª 28 M   X  1970 

06 Maria Goretti da Silva U 1ª 25 M   X  1970 

07 Raimunda Soares de Lima R 1ª 20 M  X   1970 
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08 Melânia Gonçalves Estevam R 1ª 22 M  X   1970 

09 Maria das Graças Santos  R 2ª 25 V  X   1970 

10 Maria Nazareth J. da Silva U 2ª 30 M   X  1968 

11 Maria de Fátima Bezerra 

 

 

 Silva 

U 2ª 20 V  X   1976 

12 Geusa Nicélia Bezerra U 1ª 25 M  X   1976 

13 Maria José Fernandes  U 1ª 25 M  X   1976 

14 Maria Socorro de Oliveira  R 2ª 22 M  X   1976 

15 Maria Goretti Pereira U 2ª 25 V   X  1976 

16 Cleide Maria de Souza R 4ª 25 N  X   1976 

17 Agustinho Sabino Filho  R 3ª 25 V   X  1978 

18 Francisco Vicente de Lima  R 1ª 25 V   X  1979 

19 Francilene Nunes da Silva U 1ª 30 M   X  1982 

20 Joana Darc F. de Pontes R 3ª 28 V   X  1982 

21 Lucia de Feitas G. de Brito R 2ª 30 M  X   1982 

22 Manoel Pereira da Silva  R 1ª 20 M  X   1982 

23 Francisca Vilma Ferreira  R 1ª 25 M  X   1982 
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24 Maria das Virgens Ferreira R 1ª 25 M  X   1982 

25 Maria Dilujam da Rocha R 2ª 23 M  X   1982 

26 Maria Luzinete Ferreira U 1ª 20 M  X   1983 

27 Maria Auxiliadora da Silva  U 1ª 28 M   X  1983 

28 Ana Maria da Silva  U 1ª 30 V   X  1983 

29 Marilene Rafael  U 1ª 30 V  X   1983 

30 Márcia Miryan Cavalcante  U 3ª 38 V   X  1983 

31 Maristela Pereira de Oliveira U 2ª 30 V   X  1983 

32 Ione Fernandes Pereira  U 1ª 35 M  X   1983 

33 Nireuda Dantas Alves  U 2ª 30 V  X   1983 

34 Ilza  Maria Ferreira  U 4ª 34 N  X   1983 

35 Mary Mercia Cavalcante U 1ª 22 M  X   1983 

36 Irimar Idalva de Medeiros  U 1ª 22 M  X   1983 

37 Francisco Antônio Pereira R 4ª 20 V  X   1983 

38 Rita de Cácia Cavalcante  U 3ª 25 V   X  1983 

39 Maria Solange Basílio R 3ª 20 V  X   1983 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo/RN. (1983) - Adaptado pelo autor. 


