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RESUMO 

 

Este estudo, materializado no campo da história da educação, investigou a Educação do Corpo 
e para o Esporte e Lazer na Moscouzinha (1947 – 1951), em Jaboatão, período em que o 
médico comunista Manoel Rodrigues Calheiros elege-se prefeito da cidade com 1.829 votos, 
entrando para a história como sendo o primeiro prefeito comunista do Brasil, causando uma 
enorme expectativa por parte da população mais carente, como também provocando uma 
acirrada oposição por parte da classe dominante e a imprensa local, que ironicamente apelida 
o município de “Moscouzinha brasileira”, fato que trouxe uma grande repercussão nacional. 
Em tempos de Guerra Fria, onde os dois blocos tentam influenciar a comunidade mundial 
acerca dos seus sistemas políticos, econômicos e militares, as vitórias esportivas eram usadas 
para reafirmar o prestígio político e a soberania de cada regime e dentro de uma perspectiva 
de bem estar social, o lazer por sua vez cumpriria um papel primordial na formação cultural 
da população. Como um representante de um pensamento de esquerda conduziu a educação 
do corpo e para o esporte e lazer neste município? Manoel Calheiros tentou imprimir uma 
educação do corpo e para o esporte e lazer conforme o modelo comunista da URSS? Como 
ela foi pensada?  Que modificações significativas esse modelo trouxe para a educação do 
corpo e para o esporte e lazer no município? Dentro desse universo histórico e envolvente, as 
atividades esportivas e de lazer do município nos remetem a um passado onde tais práticas 
tinham uma participação efetiva de toda a população, atuando diretamente na educação não 
formal e informal dos jaboatoneses e sendo fatores primordiais para o desenvolvimento de um 
povo autêntico, saudável e feliz.   

 

 

Palavras chaves: Educação do Corpo. Esporte. Lazer. Moscouzinha. Educação não formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ABSTRACT  

 

This study, materialized in the field of history of education, investigated the Education of 
body and for Sporting leisure in Moscouzinha (1947 - 1951), in Jaboatão, during which the 
communist Doctor Manoel Rodrigues Calheiros is elected mayor of the city with 1.829 
helpful, entering history as the first Communist mayor of Brazil, causing a huge expectation 
on the part of the poor population, as well as provoking a fierce opposition by the ruling class 
and the local press, which ironically nicknamed the city of "Brazilian Moscouzinha "a fact 
that brought a big national impact. In times of cold war, where the two blocks are trying to 
influence the world community of their political, economic and military systems, sports 
victories were used to reaffirm the political prestige and sovereignty of each scheme and 
within a perspective of social welfare, leisure in turn serve a vital role in the cultural 
education of the population. As a representative of a left thinking led the Education of body 
and for Sporting leisure in this city? Manoel Calheiros tried to print an Education of body and 
for Sporting leisure as the model of the URSS communist? How she was conceived? That this 
model has brought significant changes to the Education of body and for Sporting leisure in the 
city? Within this historical and immersive universe, sports and leisure activities the city 
remind us of a past where such practices had an effective participation of the entire 
population, acting directly on non-formal education and informal Jaboatão people and being 
primary factors for the development of an authentic, healthy and happy people. 
 

 

Key words: Body Education. Sport. Leisure. Moscouzinha. Non-formal education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a educação do corpo e para o esporte e 

lazer no governo de Manoel Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do 

Jaboatão, a Moscouzinha, tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do 

Brasil. 

A ideia de trabalhar esse objeto de estudo relaciona-se com as minhas vivências 

enquanto professor efetivo do município do Jaboatão dos Guararapes. Tendo uma longa 

passagem pela Diretoria Geral de Esporte e Secretaria Especial de Esporte e Lazer, onde 

planejamos e gerenciamos toda atividade esportiva deste, tive oportunidade de vivenciar e 

analisar diferentes gestões e seus mecanismos de atuações no que diz respeito à educação do 

corpo e para o esporte e lazer, a partir de vários ângulos de visão, ora como um agente direto e 

atuante nesse processo, ora como um mero espectador e reprodutor das determinações 

estabelecidas.  

Partindo de uma concepção de corpo em que a Educação Física trata uma 

representação do mundo, exteriorizada pela expressão corporal na forma de dança, jogos, 

esportes, ginástica, lutas e etc., a educação desse corpo, respaldada no esporte, começa a 

tomar novos rumos.   

Nesse período, a Guerra Fria caracterizava-se por um conflito político ideológico entre 

os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Isso se deve ao fato de ambos tentarem 

influenciar outros países acerca de seus sistemas políticos, econômicos e militares. A União 

Soviética buscava implantar o Socialismo ao redor do mundo, expandindo a igualdade social, 

enquanto os Estados Unidos defendiam o Capitalismo, baseado na democracia e na economia 

de mercado. O contraste mundial entre o Capitalismo e o Socialismo era predominante entre a 

política, ideologia e sistemas militares.  

Em 1947 o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, profere um discurso no 

congresso, convocando seu país e todo o Ocidente a lutar contra o totalitarismo soviético. Era 

o reconhecimento público das divergências entre as duas grandes potências mundiais, 

destacadas em todos os aspectos sociais, políticos, militares e econômicos. Dar-se o início da 

Guerra Fria. Dentre estes aspectos de supremacia, destaca-se o esporte. Este se torna também 

uma disputa pelo poder. Os interesses políticos e ideológicos passam a permear as Olimpíadas 

e competições esportivas internacionais.  
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Com essa disputa, o Esporte e a Educação Física ocuparam um lugar de destaque 

nestes países, tendo em suas práticas um subsídio de superação e supremacia ao sistema 

oposto. Com a chegada e o avanço do comunismo, estas práticas foram para as massas e 

tiveram um poderoso núcleo organizacional com os direitos e privilégios de um ministério no 

governo soviético. Nesse período, ao final do Estado Novo1 (1945), o Brasil mantinha acordos 

comerciais e militares com os Estados Unidos. Segundo Tubino (1996) a análise do 

movimento esportivo no país passa por uma melhoria de status que o Esporte e a Educação 

Física obtiveram com mudanças estruturais, e de acordo com Moura (2002), suas práticas 

também cumpririam o papel de desenvolver sentimentos nacionalistas. 

Nesse cenário político, esportivo e internacional, as vitórias esportivas eram usadas 

para reafirmar o prestígio político e a soberania de cada regime. Assim, a União Soviética 

passa a destinar grandes recursos a projetos esportivos, objetivando uma educação do corpo e 

para o esporte, na formação de atletas de alto nível que venham a representar os ideais 

comunistas. Ela passa a caracterizar-se como uma potência esportiva, atingindo um nível de 

excelência em praticamente todas as modalidades esportivas. Tudo era fruto de muito 

investimento, trabalho, pesquisa e organização, a ponto de só iniciar sua participação em 

Olimpíadas em 1952, pois na edição anterior em 1948,  

  
A nova potência mundial preferiu não comparecer e medir forças com a hegemonia 
esportiva dos EUA. Ao invés de participar, enviou técnicos e pesquisadores para 
analisar os atletas e os métodos de treinamento do mundo capitalista (SIGOLI e DE 
ROSE JR, 2004, p.117).  

 

Nesse mesmo período, não havia uma busca do lucro por parte dos comerciantes 

soviéticos, pois não existiam divisões por classes sociais. Priorizavam-se a educação, a saúde, 

o lazer, o esporte a igualdade e a coletividade. 

Dentro de uma perspectiva de bem estar social, o lazer por sua vez cumpriria um papel 

primordial na formação cultural da população. Embora estabelecido e regido conforme regras 

de conduta condizente ao seu sistema político e econômico, o lazer caracterizava-se como 

importante ferramenta de socialização e de valorização cultural. Um dos pontos mais 

importantes para o dia-a-dia dos soviéticos era o Parque de Cultura e Descanso, onde as 

pessoas se reuniam para o lazer e para estreitar suas relações pessoais. Havia de tudo por lá, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Período da história republicana brasileira que vai de 1937 a 1945, quando foi presidente do Brasil Getúlio 
Vargas. “O nacionalismo populista recebeu conformações variadas nos diversos períodos históricos, apenas 
ganhando presenças mais fortes com as lideranças de Getúlio Vargas [...]” (TUBINO, 1996, p. 26)           	  
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danças folclóricas e populares, cantorias, jogos e brincadeiras para crianças, natação, remo, 

etc. (KURGAN, 2010).  

E em Jaboatão? Aquino (2007) classificou a sociedade jaboatonense da época de 1947, 

como sendo ruralista e conservadora, fato que contribuiu para algumas reações impactantes.  

Como um representante de um pensamento de esquerda conduziu a educação do corpo 

e para o esporte e lazer neste município? 

Manoel Calheiros tentou imprimir uma educação do corpo e para o esporte e lazer 

conforme o modelo comunista da URSS? Como ela foi pensada?   

Que modificações significativas esse modelo trouxe para a educação do corpo e para o 

esporte e lazer no município?  

Busca-se identificar estas principais ações e modificações desta gestão sobre a 

educação do corpo e para o esporte e lazer neste município, bem como levantar fontes 

históricas sobre a temática em questão. 

Devemos ressaltar a necessidade de se levantar fontes documentais sobre a educação 

do corpo e para o esporte e lazer no município do Jaboatão dos Guararapes no período de 

1947 a 1951. Analisar, preservar e refletir sobre sua memória nesse momento histórico nos 

traz a tona a sua relevância acadêmica que reside no fato do próprio município não possuir 

uma preocupação em preservá-la. Segundo Aquino (2007), poucos lugares lutam para manter 

um pequeno acervo de obras históricas e em péssimos estados de conservação, o que muitas 

vezes impossibilita o conhecimento por parte dos pesquisadores. Nesse sentido,  

 
Desvelar a história de Jaboatão torna-se, então, uma tarefa das mais difíceis. Porém, 
extremamente necessária e urgente. Isso por que, a história deste município corre o 
risco de perde-se, devido ao descaso para com as fontes históricas (AQUINO, 2007, 
p. 11). 

 

Portanto,  

 
Pesquisar não se limita apenas a descobrir algo (fatos, fenômenos, causas e efeitos) e 
relacionar teorias aos aspectos empíricos, mas sim, formatar e apresentar a 
descoberta à comunidade científica e a sociedade em geral, expondo de forma ética 
o novo conhecimento (SOUZA, 2009, p. 4-5).  

 

Assim, atribuímos uma superação teórica e metodológica a estas dificuldades 

circunstanciais supracitadas. 

 



16	  

	  

	  

 Enfatizamos a figura de Manoel Calheiros na perspectiva do intelectual orgânico 

relacionado ao o seu papel exercido no desenvolvimento do município, segundo teoria de 

Antônio Gramsci, que ao contrário dos marxistas que trazem a concepção do determinismo 

econômico, defende a ideia do indivíduo ser sujeito de sua própria história (protagonismo), 

atribuindo fundamental importância para a ação individual e coletiva num contexto 

revolucionário de transformação social. 

A figura do intelectual orgânico surge, sobretudo, em resposta à imutável práxis dos 

intelectuais tradicionais, procurando romper definitivamente com sua continuidade histórica. 

Gramsci (1995) trata desse intelectual orgânico como sendo um representante dessa 

continuidade histórica. E este, independente da sua classe de origem, deve busca uma 

hegemonia compromissada com a sociedade, legitimando e aproximando-se das massas, 

classes operárias e camponesas, direcionando uma relação de permuta entre ambos.  

Quando o intelectual tem sua origem na classe dominante e procura proporcionar o 

rompimento desta hegemonia, este estará realizando a migração para se transformar em um 

intelectual orgânico, procurando atender as tensões advindas de uma classe subalterna, 

reforçando o seu compromisso com os anseios de uma sociedade onde prevaleçam os mais 

necessitados. É imprescindível que os intelectuais orgânicos legitimem sua posição, 

protagonizando os intuitos destas classes e grupos sociais a que representam, visando à 

manutenção e o equilíbrio da produção econômica. 

Atendendo a expectativa da população a que o intelectual representa, este terá 

condições de se desenvolver, visando a caminhada de ambos em direção da realização 

conjunta de seus interesses. Desta forma, faz-se necessário que a classe trabalhadora produza 

seus próprios intelectuais ou tente se alinhar até mesmo com os intelectuais tradicionais, 

visando assegurar politicamente sua posição frente aos desejos da classe.  

O intelectual orgânico proporciona que a classe representada conquiste o poder, 

mesmo que para atingir tal finalidade, este tenha que manter alianças com a classe dominante 

para negociação de seus objetivos. Para que isto ocorra, Gramsci (1995) afirma a necessidade 

de uma reforma intelectual e moral, visando à obtenção de uma sociedade mais justa, através 

da complexa ação do intelectual orgânico, atuando na manutenção da hegemonia em grupos 

dominantes, idealizando a guerra de posições em classe subordinadas e indicando uma 

reforma moral e intelectual em classes subalternas.   

Observamos Calheiros como intelectual assimilado, advindo de uma classe que não 

era a proletária. Porém, migrou do tradicional para orgânico (AQUINO, 2007, p. 17). 
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Até antes da eleição de Calheiros, a maioria dos prefeitos de Jaboatão eram 

proprietários de engenhos ou estavam ligados à indústria do açúcar e os resultados das 

eleições representavam os interesses dos mesmos, fato que contribuiu para reações 

impactantes com sua vitória nas urnas e para a ação de uma oposição ferrenha, insatisfeita 

com sua chegada ao poder e ao modo de agir perante o município. 

Um rico período da nossa história em que estudaremos adiante, relatado e lembrado 

por uns com saudosismo, tendo na figura de Manoel Calheiros um digno representante do 

povo, e odiado por outros, que incomodados com a fama da “Moscouzinha”, preferem 

enterrar o passado.  

Na presente pesquisa, a metodologia utilizada constou de uma revisão literária acerca 

dos fatos que rodeavam a educação do corpo e para o esporte e o lazer no município do 

Jaboatão neste período, bem como análises de documentos existentes da época. Atas das 

reuniões do Grêmio Feminino de Jaboatão, Atas da reunião da Câmara Municipal de 

Jaboatão, cartas oficiais, documentos oficiais, principais jornais em circulação no município e 

no estado, A Luta, Folha do Povo e Jaboatão Jornal, haja vista a importância que tais escritos 

tiveram na busca por informações locais desta época. Segundo Chizzotti (1998) “A pesquisa 

documental visa responder as necessidades objetivas da investigação [...]” e “[...] é parte 

integrante de qualquer pesquisa sistemática e precede ou acompanha os trabalhos de 

campo.” Tais fontes foram coletadas nos arquivos do Instituto Histórico do Jaboatão dos 

Guararapes, Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, arquivos da Fundação Joaquim 

Nabuco, arquivo particular da família Veloso (proprietários do Jaboatão Jornal), arquivo 

particular do Grêmio Feminino de Jaboatão e arquivo particular da escritora Adiuza Vieira 

Belo. Fez-se também necessário o uso da História Oral, utilizando depoimentos de pessoas 

que, direta ou indiretamente, participaram e/ou puderam contribuir a formatar os fatos 

analisados em questão.   

De acordo com Chizzotti (1998) “O testemunho oral das pessoas presentes em 

eventos, suas percepções e análises podem esclarecer muitos aspectos ignorados e indicar 

fatos inexplorados do problema.” Entrevistas através de gravações de áudio, com análises das 

narrativas obtidas e transcrição dos fatos relevantes à pesquisa. Buscamos identificar através 

destes relatos e escritos, como se dava a educação do corpo e para o esporte e lazer nesse 

período.  

Detalhando cada etapa metodológica, definimos fonte histórica como sendo aquilo que 

coloca o historiador em contato direto com o seu objeto de estudo. É o material através do 
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qual o historiador examina ou analisa uma sociedade humana no tempo. É o meio de acesso 

àqueles fatos históricos ou o próprio fato histórico (BARROS, 2011).  

A pesquisa documental tem como fonte documentos no sentido amplo, tais como 

jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais e etc., que ainda não tiveram nenhum 

tratamento analítico. Ainda são matérias-primas para desenvolvimento da investigação e da 

análise por parte do pesquisador (SEVERINO, 2007). 

Assim, a análise documental,  

 
[...] é um procedimento bastante recomendável, visto que o pesquisador precisa 
conhecer em profundidade o contexto em que se insere seu objeto de pesquisa. O 
acesso a documentos escritos – seja em forma de relatórios, artigos, jornais, revistas 
ou mesmo em livros e documentos eletrônicos – em muito contribuem para um 
conhecimento mais aprofundado da realidade (OLIVEIRA, 2005, p. 98). 

  

Trata-se de um processo incansável de busca por documentos que precisam ser 

encontrados e a partir deles, extrair análises de acordo com os objetivos propostos pela 

pesquisa. De acordo com Pimentel (2001) a primeira etapa a ser realizada é a de encontrar 

fontes e documentos necessários para a pesquisa, fazendo anotações e arquivando esse 

material em pastas, sem preocupação com a análise propriamente dita. Num segundo 

momento, organizar esse material de forma analítica, buscando averiguar como poderia 

proceder para torna-lo inteligível, criando assim categorias de análise (tipos de fontes, 

período, assunto, local, quadro de autores e termos chave, etc.). Para cada documento deve ser 

criada uma ficha de leitura contendo um resumo, a referência bibliográfica da publicação e 

transcrições que podem vir a ser utilizadas posteriormente.  

 
Organizar o material significa processar a leitura segundo critérios da análise de 
conteúdos, comportando algumas técnicas, tais como fichamento, levantamento 
quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, criação de códigos para 
facilitar o controle e manuseio (PIMENTEL, 2001).  

 

Cita ainda que o tratamento desses dados deve decifrar, nos textos analisados, o núcleo 

emergente que sirva ao propósito da pesquisa, desvelando seu conteúdo manifesto e latente. 

Na pesquisa historiográfica, a análise documental pode se caracterizar como principal 

meio de concretização do estudo. Investigando o fazer e o saber de personagens que 

construíram conhecimento, você estará desenvolvendo um trabalho de reconstituição da 

memória (PIMENTEL, 2001) 
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 Já na história oral, podemos dizer que a memória coletiva vem se convertendo cada 

vez mais em objeto de estudo. Ela tem sido entendida, em todas as suas formas e dimensões, 

como uma dimensão da história com uma história própria que pode ser estudada e explorada 

(THOMSON et al in AMADO e FERREIRA, 2006). A memória é a principal fonte dos 

depoimentos orais e há ligação direta entre o tempo e a história, com objetivo de construir 

ligações entre as fontes ou documentos, que podem subsidiar na pesquisa ou formar acervos 

para os centros de documentação e de pesquisa (SANTOS, 2007). 

 Assim, a história oral enquanto metodologia de pesquisa possibilita ao pesquisador o 

resgate de informações importantes sobre o tema em questão, através da coleta de 

testemunhos de pessoas sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modo de vida ou 

outros aspectos da história contemporânea. Os testemunhos nos permitem compreender como 

esses indivíduos experimentam e interpretam esses acontecimentos, situações e modos de vida 

de um grupo ou sociedade em geral (SANTOS, 2007). 

 
Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas apenas a fonte 
oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as camadas de memória, cavar 
fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade oculta (THOMPSON, 
1992, p. 197).  
 

A história depende de sua finalidade social e assim se transmite ao longo dos tempos 

pela tradição oral ou pela crônica escrita. Através da história, pessoas procuram compreender 

as revoluções e mudanças por que passam em suas próprias vidas.  E uma vez que a 

experiência de vida das pessoas possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha nova 

dimensão. A história oral passa a oferecer uma fonte bastante eficaz e reveladora, capaz de 

descobrir documentos escritos e fotografias, que de outro modo, não teriam sido localizados 

(THOMPSON, 1992).  

Privilegiando o depoimento oral, temos a possibilidade de um resgate descritivo e 

analítico de um momento ou de um processo, fornecendo maiores elementos que nos ajudem 

a compor um amplo quadro de razões, de informações e de associações do depoimento 

registrado. A história oral tem como matéria a memória, que pode vir à tona através de 

estímulos diretos (MONTENEGRO, 2010).  

 Com relação às entrevistas, trata-se da técnica de coleta de informações diretamente 

solicitadas aos sujeitos pesquisados. Muito utilizada nas pesquisas da área das Ciências 

Humanas, o pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem 

e argumentam. Podem ser entrevistas não-diretivas, onde são colhidas informações do sujeito 
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a partir do seu discurso livre e entrevistas estruturadas, onde questões previamente 

estabelecidas são direcionadas (SEVERINO, 2007).  

 É através da entrevista que o pesquisador consegue coletar dados que não estão 

disponíveis nas pesquisas bibliográficas e de análises de documentos.  

 
A entrevista como coleta de dados de determinado tema científico é a técnica mais 
utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores buscam 
obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos (BONI E 
QUARESMA, 2005). 

 

 A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa e requer 

tempo e exige cuidados. Um planejamento que vise o objetivo traçado, a escolha do 

entrevistado que tenha familiaridade com o tema pesquisado, a disponibilidade do 

entrevistado em fornecer a entrevista, condições favoráveis que garantam ao entrevistado o 

segredo de suas confidências de sua identidade e a organização do roteiro da entrevista com as 

principais questões a ser levantadas (LAKATOS in BONI e QUARESMA, 2005).  

  Boni e Quaresma (2005) acrescentam a entrevista semi-estruturada, entrevista aberta, 

entrevista com grupos focais, história de vida e entrevista projetiva como sendo outras formas 

de entrevistas mais utilizadas em Ciências Sociais.  

 Optamos pela entrevista semi-estruturada, combinando perguntas abertas e fechadas, 

possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão. Nesse caso o pesquisador 

define previamente as questões a serem abordadas, porém intervém sempre que achar 

oportuno, interagindo com o entrevistado no intuito de esclarecer questões não compreendidas 

e recompor o contexto da entrevista.  

 
Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o volume de 
informações, obtendo assim um direcionamento maior do tema, intervindo a fim de 
que os objetivos sejam alcançados. Além disso, a interação entre o entrevistador e o 
entrevistado favorece as respostas espontâneas, permitindo ao entrevistador tocar em 
assuntos mais complexos e delicados, favorecendo uma troca mais afetiva entre as 
duas partes (BONI E QUARESMA, 2005). 
 

 Nas pesquisas qualitativas, ao contrário do que muitos pensam, é fundamental o 

envolvimento do entrevistado com o entrevistador. Em lugar dessa atitude se constituir numa 

falha ou num risco comprometedor da objetividade, ela é condição de aprofundamento da 

investigação e da própria objetividade. A inter-relação, que contempla o afetivo, o existencial, 

o contexto do dia-a-dia, as experiências e a linguagem do senso comum no ato da entrevista é 

condição sine qua non do êxito da pesquisa. Uma entrevista, como forma privilegiada de 
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interação social, está sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade 

(DESLANDES et al, 2008). 

 Assim sendo, 

 
O caráter singular de toda memória (mesmo coletiva) e a forma como esta sempre se 
reconstrói a partir do olhar do presente fazem cada entrevista ter um significado 
muito próprio (MONTENEGRO, 2010, p. 150).  

 

A memória tem a capacidade de guardar expressões e conhecimentos, entre o hoje e o 

ontem. Porém, o passado nunca poderá ser reconstruído da maneira em que os fatos se 

processaram numa determinada realidade. Para construirmos uma memória, devemos 

percorrer muitas veredas, inclusive rompendo fronteiras, configurando-se como um registro 

dos modos de ser e viver de um grupo social ou de um indivíduo (MONTENEGRO, 2010).
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2. EDUCAÇÃO DO CORPO 

 

 Este capítulo tem por objetivo fazer uma discussão teórica sobre o corpo e suas 

dimensões, bem como apresentar alguns conceitos acerca das atividades esportivas, 

recreativas e de lazer, enquanto aspectos importantes para a educação formal e não formal. 

 

2.1 O CORPO EM PERSPECTIVA  

 

 A educação é um processo coletivo de formação do ser humano, a partir da 

aprendizagem da cultura (NÓBREGA, 2005). Nesse aspecto, a aprendizagem desempenha a 

função de assimilação da existência social. Durante o processo de formação da civilização 

ocidental, o homem passa a valorizar apenas a razão e o intelecto na elaboração do 

conhecimento, criando um processo de descorporalização.  A Educação escolarizada passa a 

incorporar essa concepção, deixando o corpo de fora da ação pedagógica, onde para aprender, 

as crianças devem ficar imóveis (NÓBREGA, 2005). 

 Torna-se necessário uma educação no qual o corpo não seja considerado acessório, 

subjugado à mente, mas referência essencial da complexa estrutura humana, seja na ciência, 

na arte, na educação ou em outras formas de representação do mundo criadas pelo ser humano 

ao longo da história. Buscamos compreender a concepção de corpo assumida pela Educação 

Física que trata do acervo de formas de representação do mundo produzidas historicamente e 

exteriorizadas pela expressão corporal, na forma de jogos, danças, esportes, ginástica, lutas, 

atividades de lazer, entre outras (NÓBREGA, 2005). 

O processo de racionalização chega até o corpo através da ciência médica. Rosseau em 

“O Emílio” traz um tratado sobre a educação em 1762, tratando a educação a partir do 

conhecimento do corpo, baseando-se na necessidade de uma educação diferenciada de acordo 

com as idades. Essa educação do corpo deveria visar os desejos e as necessidades desse corpo 

através dos exercícios físicos, adaptando-os às necessidades de uma sociedade tida como 

industrial, promovendo hábitos saudáveis e atuando no controle das energias para o 

aprendizado intelectual (NÓBREGA, 2005). 

Segundo Rosseau, 
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É preciso que o corpo tenha vigor para obedecer à alma; um bom servidor deve ser 
robusto... Quanto mais fraco é o corpo, mas ele comanda; quanto mais forte ele é, 
mas obedece.2  

 

Para Nietzsche, a consciência está integralmente atrelada ao corpo, porém os 

processos corporais não podem ser traduzidos em palavras, conceitos ou processos racionais 

simplificadores. O corpo faz-se presente em todos os atos humanos, é a vida em sua plenitude, 

em toda sua força e desprezar o corpo é negar a vida e o próprio ser. 

 Na escola, a Educação Física passa a ser a disciplina que mais trata das questões 

corporais especificamente. O corpo passa a ser visto como objeto a ser disciplinado, visando o 

aprimoramento físico e moral das pessoas, a eficiência e a produtividade. Assume a função de 

colaboradora na manutenção da ordem dentro do espaço escolar, exaurindo os corpos através 

de atividades fatigantes, disciplinando-os para a memorização dos conteúdos escolares 

(NÓBREGA, 2005). 

O corpo é muito importante na aprendizagem. Através dele, pela expressão corporal, 

diferenciamo-nos das outras pessoas, marcamos nossa presença, nossa identidade. A 

linguagem corporal diz muito a respeito de nós mesmos, no olhar, no tom de voz, no tônus 

muscular. Assim, as práticas corporais e, sobretudo a Educação Física escolar, não pode 

vivenciar o corpo como instrumento ou objeto, mas como corpo sujeito, ampliando 

possibilidades desse movimento para o lúdico e para a expressividade contida na linguagem 

sensível. Resgatar essa linguagem sensível é resgatar a vitalidade desse corpo na construção 

da corporeidade, compreendida como ponto de referência para a produção humana em suas 

diversas formas de representação do mundo, vivenciados nas experiências de movimento 

(NÓBREGA, 2005). 

Merlau-Ponty define o humano a partir da realidade corporal:  

 
Sou meu corpo, desta forma, o Ser, a realidade ontológica, coincide com a realidade 
corpórea. O ser humano define-se como tal pelo seu corpo e não pelo pensamento. O 
centro do eu é deslocado da perspectiva racionalista, onde o sujeito é representado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ROSSEAU, J-J. O Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p.32. IN NÓBREGA, Terezinha 

Petrucia da. Corporeidade e Educação Física – Do corpo-objeto ao corpo-sujeito. 2ª ed. Natal: Ed. da UFRN, 

2005, p. 27.  
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pelo cogito, pelo “eu penso”, para uma perspectiva sensível, expressa no corpo e na 
motricidade.3  

 

A competição torna-se uma função cultural que atende as necessidades da sociedade 

inserida. A ideia de ganhar passa a demonstrar superioridade, deixando de lado por muitas 

vezes, o caráter lúdico e a satisfação do jogo. Contudo, o esporte é uma obra de arte, uma 

expressão exuberante de movimentos e os seus aspectos lúdicos e expressivos, como uma das 

expressões da corporeidade e da Educação Física, contribui para o redimensionamento do 

espaço do corpo na prática cotidiana e pedagógica. Realizar um movimento não é, pois, ser 

capaz de repetir gestos padronizados, mas sim ser capaz de aprender o em torno, o mundo 

humano. O “hábito-motor” não pode ser compreendido apenas pela sua biomecânica, por que 

o equipamento biomecânico humano é também simbólico, é produtor e produto da cultura 

(NÓBREGA, 2005). 

 Complementa: 

 
Quando jogo, quando canto ou danço, estou não apenas pondo em funcionamento o 
meu equipamento anatômico e fisiológico, estou vivendo, simultaneamente, o 
mundo cultural que conformou esse jogo, este canto e esta dança e todos os meus 
projetos existenciais neles estão representados. Todo o meu ser de relação se 
envolve nestes movimentos e através deles eu aprendo o mundo, vou reorganizando 
o meu esquema corporal, configurando minha corporeidade. A aprendizagem é 
basicamente uma reorganização da corporeidade (NÓBREGA, 2005, p. 68). 

 

O corpo se revela na motricidade, através de movimentos com sentidos e significados, 

expressando a unidade do ser humano e a sua realidade existencial. Ele sente e no sentir 

relaciona o homem com o mundo. O corpo expressa a história individual e acumulada de uma 

sociedade e possui uma linguagem que se revela no movimento, o qual nunca se repete. Todo 

movimento é inteligente e possui uma significação. Ao mover-se, o sujeito cria e recria a sua 

história e cultura. Assim, a corporeidade funda-se nesse corpo em movimento, relacionando-

se com a cultura e a história, sendo a matriz que fundamenta as expressões corporais 

estruturadas pelo homem – os jogos, as danças, o esporte, as lutas, as atividades de lazer e etc 

(NÓBREGA, 2005). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p.143. IN 

NÓBREGA, Terezinha Petrucia da. Corporeidade e Educação Física – Do corpo-objeto ao corpo-sujeito. 2ª ed. 

Natal: Ed. da UFRN, 2005, p. 63. 
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Segundo Nóbrega (2005), a Educação Física, ao intervir sobre o corpo em movimento, 

deve estar atenta para os aspectos de saúde, bem estar e do desenvolvimento das capacidades 

orgânicas, mas deve ampliar seu campo de referências para a questão ética e estética do 

movimento, a beleza e harmonia dos gestos, sua relação com a identidade do ser humano e a 

relação com a cultura, possibilitando ampliar a percepção de si mesmo, do outro e do mundo, 

contribuindo pra o redimensionamento do ser humano e da vida no planeta, tendo como 

referência básica a corporeidade. 

O corpo não é coisa nem ideia, é movimento, expressão criativa e sensibilidade 

(NÓBREGA, 1999, p. 65).  

 O corpo é um dos maiores vetores de construção da identidade no mundo 

contemporâneo, expressões de diferentes linguagens que encontram lugar, entre outros, no 

esporte a nas atividades de lazer (VAZ, 2002).  

 Quando ouvimos falar em esporte, não nos faltam exemplos para caracterizá-lo. O 

esporte é um fenômeno sociocultural de grande relevância na sociedade contemporânea, 

encontrado a partir de um olhar para o cotidiano e observado também num contexto social 

ampliado. São as pessoas que praticam o esporte nos parques, nas praias e nas ruas; são 

famílias que organizam seus fins de semana a partir da programação esportiva veiculada pelos 

meios de comunicação de massa, são as inúmeras páginas de jornais e revistas destinadas ao 

esporte, são os muitos empregos e inclusive profissões direta ou indiretamente relacionadas ao 

esporte , são as muitas horas de transmissão voltadas para a divulgação de eventos esportivos, 

é o enorme fluxo de dinheiro que circula pelo mundo relacionado ao patrocínio e outros 

aspectos relativos ao esporte, é o grande mercado de bens e serviços vinculado ao esporte, 

entre outros, servem de exemplos a serem citados acerca da inserção do esporte como prática 

social em várias instâncias da vida moderna e a sua capacidade de trazer, em torno de si, um 

universo de significações capazes de mobilizar indivíduos de todos os lugares, extratos 

sociais, sexos, idades e posições ideológicas (STIGGER, 2002) 

 Segundo Bracht (1997), após o seu surgimento, o esporte tornou-se a expressão 

hegemônica no contexto das práticas corporais e de movimento.  

 O esporte vem com suas regras e lógica própria, instituições, modalidades e outros 

aspectos difundidos de forma padronizada por todo o mundo, substituindo o que até então 

eram passatempos populares, desenvolvidos apenas num âmbito local e por específicos 

grupos sociais. Identificamos o esporte como um elemento da cultura. Uma prática social 

difundida por todo o mundo, praticada nas mais variadas formas e por diversos tipos de 
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pessoas, as quais, em grande parte, inserem-no entre as suas opções de atividades de lazer, 

podendo apresentar manifestações bastante diversificada (STIGGER, 2002) 

 O lazer por sua vez, é considerado segundo Dumazedier (2001), como um conjunto de 

ocupações ás quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja 

divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação 

desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 

O lazer, portanto, opõe-se a obrigações. Atua como um reparador das deteriorações 

provocadas principalmente pelas obrigações relacionadas com o trabalho. É um fator de 

divertimento e suas atividades são identificadas como espaço para o desenvolvimento pessoal 

e de participação social qualificada dos indivíduos. Possibilita bem-estar e a participação 

consciente na vida social e cultural de uma sociedade. 

 O que é difícil imaginar, nos dias de hoje, é alguma sociedade em que não haja relação 

entre o tempo de trabalho e tempo de não-trabalho, no qual os seus integrantes não 

aproveitem este último para se recuperarem da fadiga causada pelo primeiro. Mesmo que haja 

atualmente um grande investimento empresarial para que se transforme o trabalho em algo 

agradável, no qual haja a realização pessoal, o que significaria aceitar que há a penetração de 

valores do lazer no mundo do trabalho, é difícil pensar que, algum dia, teremos uma 

sociedade em que não haja diferenças entre as obrigações e constrangimentos relacionados 

com o trabalho e os sentimentos de liberdade e de prazer, presentes no que o lazer significa 

(STIGGER, 2002) 

 

2.2 ESPORTE / LAZER – EDUCAÇÃO FORMAL, INFORMAL E NÃO – FORMAL       

 

O indivíduo, ao nascer, carrega consigo inteligências e potencialidades que o seguirão 

durante a vida. A fim de desenvolver essas potencialidades e com o objetivo de melhor 

aperfeiçoar as habilidades inatas, o homem interage com o meio que o cerca, logo, debruça-se 

como verdadeiro desbravador da sua realidade (CAVALCANTE, 2014) 

A educação é um processo que se desenvolve ao longo da vida humana, quer seja por 

meio dos processos de ensino formal, vinculados à escola, quer seja por meio da 

aprendizagem informal proporcionada pela família, meios de comunicação, comunidade, 

igreja, etc, ou ainda por meio da aprendizagem não–formal, que envolve uma gama variada de 

experiências e é ministrada nos mais diferentes espaços (SCHAFRANSKI, 2009). 
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A educação é vista como um processo de formação do indivíduo, que começa no lar e 

se estende até o fim da vida. Podemos dizer que estamos constantemente aprendendo, 

inseridos, de alguma forma, em práticas educativas. Não é possível ser gente sem, desta ou 

daquela forma, se achar entranhado numa certa prática educativa. E entranhado não é em 

termos provisórios, mas em termos de vida inteira (FREIRE, 1997) 

Ao contrário da educação formal, que têm objetivos e sistemas herméticos e 

sistematizados, tem espaço e tempo delimitados, a educação informal tem por objetivo 

socializar os indivíduos desde o momento em que nascem, desenvolvendo hábitos, atitudes, 

comportamentos, modos de pensar, valores e crenças da sociedade como um todo e dos 

grupos particulares dos quais o indivíduo participa (GADOTTI, 2007). 

A educação não-formal pode ser definida como qualquer tentativa educacional 

organizada e sistemática que, normalmente, realiza-se fora dos quadros do sistema formal de 

ensino. É mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Seus programas de ensino não 

precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de “progressão” e 

podem ter duração variável, concedendo ou não certificados de aprendizagem. As categorias 

de espaço e de tempo não são fixadas a priori, sendo respeitadas as peculiaridades do grupo 

para a elaboração e para a absorção dos conhecimentos (SCHAFRANSKI, 2009). 

O compromisso maior da educação não-formal diz respeito à cidadania, pensada em 

termos coletivos, donde os conteúdos de ensino podem guardar relações com a transmissão do 

saber historicamente acumulado pela humanidade, como podem também vincular-se aos 

interesses e necessidades dos grupos aos quais se destinam. 

Gohn (2007) considera que a educação não-formal se fundamenta na solidariedade e 

atua sobre aspectos subjetivos do grupo, desenvolvendo laços de pertencimento e de ajuda na 

construção da identidade coletiva de seus integrantes, podendo colaborar para o 

desenvolvimento da sua autoestima. Dentre os processos que podem ser desenvolvidos pela 

educação não formal, a autora destaca a consciência e a organização de como agir em grupos 

coletivos, a construção e a reconstrução de concepção(ões) de mundo e sobre o mundo, a 

contribuição para um sentimento de identidade com uma dada comunidade, a formação dos 

indivíduos para a vida e para as suas adversidades e não somente com sua habilitação para 

entrar no mundo do trabalho e o resgate do sentimento de valorização de si próprio, a rejeição 

dos preconceitos e a valorização e o respeito às diferenças.  

Segundo Camargo (1998) a educação não formal surgiu pela tentativa de intervenção 

profissional no campo da educação informal, através de métodos não formais, ou seja, aqueles 
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que são planejados, mas contam com a participação voluntária dos sujeitos, e se constitui 

basicamente pela chamada animação sociocultural, realizada principalmente nas instituições 

de lazer e cultura. Enquanto estratégia de atuação, a educação não formal utiliza-se 

principalmente de jogos e atividades lúdicas. 

Fernandes e Garcia (2007) asseveram que por ser uma escolha de iniciativa voluntária, 

a vivência em espaço de educação não-formal permite a conquista de valores humanos mais 

positivos, o desenvolvimento da autoconfiança, da construção de identidade e do sentimento 

de pertença. “Os frequentadores passam a dar valor a si mesmos e a receber validação dos 

outros”.  

Assim sendo, a educação não-formal envolve importantes questões que extrapolam a 

aquisição dos conhecimentos socialmente valorizados ou a simples instrumentalização das 

pessoas para o mundo do trabalho. Ela representa uma modalidade diferenciada de ensino, 

comprometido com a humanização do indivíduo e da própria sociedade (CAVALCANTE, 

2014). 

Neste sentido, as práticas sociais podem ser entendidas como um momento em que os 

indivíduos ou grupos se encontram e dialogam, construindo sua maneira de conceber e ler o 

mundo para daí buscar a sua transformação ou conformação, compreendendo o ser humano 

nesse constante processo de busca, no qual o ensinar e o aprender fazem parte de seu ser 

(FREIRE, 1997). 

Acreditando, ainda, que o processo de conscientização para a transformação social 

deve ser dado não somente na instituição escolar, mas também em todas as demais 

instituições e práticas sociais que envolvam quaisquer processos educativos, o lazer enquanto 

tempo/espaço de desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, a educação não formal e 

a educação pelo lazer podem ser considerados veículos de educação, contribuindo para a 

transformação e desenvolvimento pessoal e social (GALANTE E GONÇALVES JÚNIOR, 

2006). 

De acordo com Schwartz (1998) reflexões sobre a utilização do jogo ou de atividades 

lúdicas em geral tem evidenciado o surgimento de uma pedagogia pelo jogo ou do jogo, de 

sua utilização educativa e dos meios para seu emprego eficaz, tendo conservadas suas 

características essenciais, como a ludicidade e a participação voluntária, quando tomado no 

interior do processo educativo. A entrada do jogo no ambiente pedagógico delineia o esforço 

de algumas concepções educacionais em adaptar o ensino às necessidades atuais, levando em 
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consideração a criança e a sociedade, sem distanciar dos objetivos de formação intelectual e 

sócio-afetiva. 

Para Marcellino (1983) é fácil verificar a aceitação das atividades levadas a efeito no 

tempo disponível, como veículos de educação e as possibilidades de desenvolvimento pessoal 

e social que a prática do lazer oferece estão próximas ou se confundem com os objetivos mais 

gerais da educação. 

Assim, compreende-se que a educação não formal surge pela negação de uma 

educação centrada apenas na escola, uma vez que a educação é permanente e ocorre ao longo 

de toda a existência, “em que o próprio espaço físico converte-se em espaço educativo, em 

que as informações se multiplicam em todos os espaços e tempos do cotidiano” (CAMARGO, 

1998). 

O desvelar da relação entre Lazer e Educação pode ser exemplificado pela associação 

do prazer e do caráter lúdico às situações de aprendizagem e/ou ensino de novos 

conhecimentos (GALANTE E GONÇALVES JÚNIOR, 2006).  

O esporte por sua vez, sempre foi visto como um poderoso instrumento de 

transformação social. Suas possibilidades também se pautam em exemplos de sucessos 

individuais, sobretudo na construção de processos de implementação de políticas públicas 

voltadas para o esporte educacional. O esporte é tratado como um poderoso instrumento de 

mudança de comportamento social. 

Ao abordar a questão referencial do desenvolvimento de valores, liderança e redução 

de atos sociais hostis por meio do esporte, verificamos um propósito educativo não-formal, tal 

qual o proposto por Gohn (2009), ao afirmar que a educação não-formal designa um processo 

com várias dimensões, são processos de auto-aprendizagem e aprendizagem coletiva 

adquirida a partir da experiência em ações organizadas segundo os eixos temáticos 

(BENDRATH, 2012).  

O esporte, assim como as atividades de lazer proporcionadas, se enquadram como 

educação não-formal à medida que estabelecem um plano de ação e um objetivo pertinente 

(BENDRATH, 2010). A intenção na busca de determinadas qualidades e de objetivos 

delimitados, diferencia a educação não-formal da educação informal.  

O esporte dentro desse contexto, é elemento central. O objetivo de redução da 

violência entre os jovens, por exemplo, inicia-se na adoção de medidas que aproximam as 

relações sociais e o compartilhamento de experiências. Tais medidas são alcançadas usando-

se do fenômeno esportivo como elemento de coesão social e ferramenta educativa. O 
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princípio da Educação não-formal, portanto é usada nas práticas das atividades esportivas, 

partilhando experiências entre jovens, adultos e veteranos, lições de cidadania e respeito 

mútuo, competitividade coletiva e individual e superação de barreiras e dificuldades 

(BENDRATH, 2012).  

 Com outra lógica de espaço e tempo, tal qual o proposto por Gadotti (2005), o esporte 

enquanto elemento da Educação não-formal, agrega valores e um elevado número de 

participações, contribuindo de forma efetiva para o cumprimento das metas e objetivos 

definidos pela sua organização. 

Os espaços de educação não-formal, são criados e mantidos principalmente por 

organizações subvencionadas por diferentes segmentos da sociedade como, por exemplo, 

pessoas físicas, empresas, grupos religiosos que são apoiadas ou não pelo setor público. Esta 

diversidade na composição das pessoas envolvidas, na pluralidade do público-alvo e de suas 

propostas é outro fator propiciador do desenvolvimento de programas educacionais 

inovadores (WELLER, 2004).  

Assim, compreendemos o esporte e o lazer como agentes educacionais capazes de 

propiciar atividades corporais conforme as várias demandas exigidas, como por exemplo, as 

demandas vinculadas à saúde, à estética, à recreação, ao divertimento e lazer, ao 

nacionalismo, entre outras, bem como um espaço democrático de igualdade predestinado a 

possibilitar o aprendizado e exercício da cidadania e também como ajuda para manter a ordem 

social, ensinando o respeito, a obediência e a disciplina, assumindo assim uma função social, 

muitas vezes de controle social.  

Este capítulo teve por objetivo apresentar alguns aspectos conceituais sobre o corpo, 

esporte e lazer, bem como o contexto em que se insere o nosso estudo na perspectiva da 

educação formal, informal e não-formal. O próximo capítulo tem por objetivo situar o cenário 

político e administrativo do objeto de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



31	  

	  

	  

3. JABOATÃO E A GESTÃO COMUNISTA 

 

O primeiro capítulo teve por objetivo apresentar alguns aspectos conceituais sobre o 

corpo, esporte e lazer, bem como o contexto em que se insere o nosso estudo na perspectiva 

da educação formal, informal e não-formal. Já este segundo capítulo concentrará a análise no 

cenário político e administrativo do município de Jaboatão no período compreendido entre 

1947 e 1951, numa relação estreita com o nosso objeto de investigação. 

 

3.1 JABOATÃO E O CENÁRIO POLÍTICO ESPORTIVO LOCAL 

 

 O significado do nome Jaboatão é derivado da língua indígena tupi-guarani 

“Yapoatam”, que significa tronco linheiro, reto, relativo ao nome de uma árvore que existia 

em grande quantidade nas matas do município, árvore essa usada na fabricação de mastros 

para embarcações.  

Segundo Veloso (1991) “segundo as autoridades no assunto, essa foi, de fato, a origem 

do nome Jaboatão. E baseado nela, o Prof. Mário Melo idealizou o escudo e as armas deste 

município”. Outra versão diz que o significado do nome Jaboatão é atribuído aos inúmeros 

cágados que havia nos rios que cortavam a cidade. JABOTI = espécie de cágado e ATÃ = 

andar. Assim Jaboatão significava “andar como um cágado, andar devagar”. Em 05 de maio 

1989, por força da lei estadual nº 04, passou a ser chamado de Jaboatão dos Guararapes, em 

homenagem as batalhas ocorridas nos Montes dos Guararapes que resultaram na rendição dos 

holandeses.  

 Teve seu povoado fundado em 04 de maio de 1593, quando Bento Luiz de Figueiroa 

(hoje nome de uma pequena escola rural do distrito de Jaboatão centro), terceiro proprietário, 

assina o contrato de compra da Usina São João Batista (hoje a Usina Bulhões) e cede terrenos 

para construção de casas de moradias em suas terras. Durante os três séculos seguintes, os 

sucessores de Bento Luiz Figueiroa continuaram contribuindo com o crescimento e 

desenvolvimento da cidade, doando terrenos para construções de igrejas, cemitérios, moradias 

e etc.  

 Em 27 de junho de 1884 Jaboatão eleva-se à categoria de cidade, através da Lei 

Provincial nº 1.811 e em 03 de agosto de 1892, torna-se município autônomo pela Lei 

Orgânica nº 54, elegendo seu primeiro prefeito.  
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 Em 1746, sua população restringia-se a 667 casas com 7.355 habitantes. Em 1945 já 

atingia os 40.130 habitantes e em 1950 o censo realizado pelo IBGE mostrava 57.278 

habitantes, chegando a 105.261 habitantes em 1960 e aos 678.346 habitantes atualmente. É 

banhado principalmente pelos rios Jaboatão e Duas-Unas e possui uma área total de 256,073 

Km2 .  

 Situa-se na zona da mata e do litoral e está a 18 km da capital. Possui terreno argiloso 

e bastante acidentado. Ao norte faz divisa com o Recife e São Lourenço da Mata, ao sul com 

o município do cabo, a leste novamente com a cidade do Recife e com o Oceano Atlântico e a 

oeste com o município de Moreno.  

 Porém,  

 
[...] esse crescimento populacional não era acompanhado por melhoramentos a nível 
de infra-estrutura. Tal realidade pode ser observada, em comunicação enviada à 
Câmara Municipal de Jaboatão, pelo prefeito Manoel Calheiros, em prestação de 
contas de seu primeiro ano de mandato. Há no documento uma clara preocupação 
em fomentar o turismo em áreas consideradas pouco aproveitadas no litoral, como 
Barra de Jangada e Piedade, onde o prefeito vislumbra uma promessa de 
crescimento turístico e alternativa de crescimento econômico [...] (AQUINO, 2007) 

 
A praia de Piedade à Barra de Jangada, na foz do Rio Jaboatão, é de uma beleza 
incomparável e merece cuidados especiais para lhe garantir um futuro dos mais 
promissores. Temos a impressão de que aquela zona será dentro de pouco uma das 
maiores fontes de renda para o nosso município 4. 

  

Por muito tempo, a maioria dos prefeitos de Jaboatão eram proprietários de engenhos 

ou estavam ligados a indústria açucareira. Os resultados das eleições aconteciam sempre de 

acordo com os interesses dessa mesma indústria, formatando uma administração clientelista, 

onde concessões e benefícios políticos eram trocados por voto. Todo ato administrativo estava 

ligado à posse de terra (AQUINO, 2007). 

O acesso aos serviços básicos como água encanada, coleta de lixo e sistema de esgoto 

sanitário, por exemplo, era escasso. Existiam no município apenas 24 escolas em péssimo 

estado de conservação (AQUINO, 2007). 

Calheiros já demonstrava preocupação com a urbanização e as condições estruturais 

dos espaços públicos e equipamentos de lazer no município, bem como o acesso aos serviços 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ata da reunião da Câmara Municipal de Jaboatão. Jaboatão, 10 de fevereiro de 1949. Arquivo da Câmara 
Municipal do Jaboatão dos Guararapes. Pacote: 1947 a 1949. p 7. In: AQUINO, Cely Bezerra. A Educação em 
Jaboatão nas mãos de um comunista (1947- 1951). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2007, p 32.	  



33	  

	  

	  

essenciais por parte da população. Conforme relatado em seu programa de governo, publicado 

na Edição Nº 571 de 03 de outubro de 1947 do Jornal Folha do Povo.   

 
Figura 1 – Edição Nº 571 de 03 de outubro de 1947, o Jornal Folha do Povo 

 
FONTE: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano  ([1947 a]) 

 

No programa, o candidato mostra preocupação com a infraestrutura básica do 

município e a melhoria da qualidade de vida da população. Iluminação pública, abastecimento 

d’água, construções de pontes e estradas, calçamentos de ruas, reconstruções e reformas de 

praças, construções de casa populares, escolas e hospitais, e até aumento de 50% no salário 

dos servidores públicos municipais, faziam parte deste contexto.  

A Praça Nossa Senhora do Rosário em Jaboatão centro, sede de várias festas da 

cidade, foi palco de uma grande obra urbanística do prefeito em sua gestão. Em 1951, deu-se 

início a uma divisão desta, com o objetivo de alargamento do pátio da feira, facilitando o 

transito na principal estrada da cidade, prevendo futuras exigências do tráfego de veículos no 

local.  

Tal fato causou indignação e revolta por parte da imprensa local que discordara da 

realização da obra e disparou fortes críticas ao prefeito 
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CRIME ADMINISTRATIVO – Jaboatão assiste, estupefacto, à mutilação de sua 
melhor praça. A picareta da prefeitura já chegou até a Praça da Rua Barão De 
Lucena e ali se está a praticar o maior crime contra estética urbana. A praça mais 
linda da cidade, com uma planta traçada – segundo consta – e aguardando apenas, 
bons administradores e verba para sua execução, está sendo mutilada absurdamente 
[...] Sacrificar uma bela praça, no centro da cidade, para se alargar o pátio onde se 
realizam as feiras, quando existe, por trás do mercado público, uma faixa de terreno 
que podia ser adaptado para o mesmo fim [...]5 
 
AINDA A MUTILAÇÃO DA PRAÇA – [...] A defesa do Sr. Calheiros não passa de 
um jogo de sofismas. Alegar, por exemplo, que o corte da praça vem facilitar o 
trânsito da estrada tronco, já prevendo futuros e raríssimos consertos, próximos ao 
local em que se está executando o citado corte, é muita ingenuidade [...] 6 

 

Na primeira matéria, o jornal intitula a obra iniciada de “crime administrativo”. 

Segundo o mesmo jornal, a praça seria a mais bela da cidade e sua população ansiava por uma 

reforma diferenciada da proposta pela prefeitura, inclusive relocando o pátio da feira para 

outro local. 

Já na segunda matéria, o jornal ironiza a justificativa do prefeito e chega a dizer que 

não passa de uma desculpa para enganar o povo. Uma má utilização do dinheiro público, 

empregado numa obra que feria os sentimentos da população e o bom convívio da sociedade 

jaboatonense, segundo o jornal. 

Eis a Praça Nossa senhora do Rosário, palco dessa obra tão turbulenta. A mesma 

estava sempre em evidência, sendo protagonista em inúmeras passagens da história de 

Jaboatão. Passou por várias reformas até chegar à versão atual.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Edição do Jaboatão Jornal, Nº 18 de 23 de setembro de 1951.	  

6	  Edição do Jaboatão Jornal, Nº 19 de 23 de 14 de outubro de 1951.	  
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Figura 2 – Praça Nossa Senhora do Rosário, em Jaboatão Centro, no ano de 1950. A imagem pertence ao 

arquivo particular do proprietário do Jaboatão Jornal, Sr. Gilvan Veloso, filho de Van-Hoeven Veloso. 

 
FONTE: Veloso ([1950]) 

 

A foto acima traz a Praça Nossa Senhora do Rosário no ano de 1950. Palco de 

inúmeros eventos no município, era ponto de encontro de muitos que por ali passavam. Dava 

acesso ao pátio da feira e sua localização privilegiada possibilitava um maior número de 

frequentadores. À esquerda visualizamos um coreto, palanque para apresentações das retretas 

e à direita, o Cine Samuel Campelo (prédio branco). Várias crianças também são identificadas 

ao redor da praça, onde podemos interpretar que a mesma era um local público de lazer da 

família jaboatonense. As vestimentas da época chamam atenção. 

As associações esportivas e culturais se caracterizavam como um importante fator de 

desenvolvimento. Marcavam época na cidade promovendo torneios e campeonatos, 

realizando animados bailes e comemorações cívicas e religiosas, bem como encenado peças 

teatrais e apresentações culturais. 

A Educação Física e o esporte eram tidos como um processo educativo, seja por vias 

formais ou não-formais, que ao promover uma educação efetiva para a saúde e ocupação 

saudável do tempo livre de lazer, constituía-se num meio efetivo para a conquista de um estilo 

de vida ativo dos seres humanos.  
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Tinham como meio específico, as atividades físicas exercidas a partir de uma intenção 

educacional nas formas de exercícios ginásticos, jogos, esportes, danças, lutas, relaxamento e 

ocupações diversas do lazer ativo. Era caminho privilegiado de Educação, pelas suas 

possibilidades de desenvolver a dimensão motora e afetiva das pessoas, principalmente das 

crianças e adolescentes, conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais, e por tratar de 

um dos mais preciosos recursos humanos, que é o corpo (CAVALCANTE, 2008).  

Uma concepção tecnicista servia ao governo de ideologia nacional desenvolvimentista, 

treinando o seu povo para o mercado de trabalho e para que este pudesse competir com as 

potências mundiais nos cenários econômico e desportivo, preconizando o caráter higienista e 

eugenista da Educação Física e do desporto brasileiro (CAVALCANTE, 2008).    

Essa eugenia7 buscou, entre outros aspectos, pautar-se na Educação Física e no esporte 

como um meio de alcançar esses ideais de biótipo de pessoas superiores pautada no discurso 

político da época. Assim, associava-se às campanhas ligadas à profilaxia de doenças, às 

campanhas higienistas e ansiava por construir um indivíduo cada vez mais perfeito e sadio. A 

busca ou o interesse em produzir mais perfeição e harmonia corporal estava presente na 

intencionalidade educativa dessa área e no sonho desenvolvimentista da maioria dos 

brasileiros (CAVALCANTE, 2008).   

Em 1947, já havia uma grande preocupação com o corpo e às práticas de atividades 

físicas regulares em jaboatão. O Prof. Orlando Breno de Araújo publica o primeiro artigo de 

uma série sobre Educação Física. Neste, o autor fala sobre a admiração e o bem-estar que um 

corpo esbelto e saudável pode proporcionar, bem como uma preocupação pela aquisição de 

práticas de atividades físicas regulares como prerrogativa para se viver bem e com saúde. Cita 

ainda o encanto que um corpo atlético causa às mulheres.         
 

Muitas vezes somos obrigados a parar em plena via pública, para admirarmos a 
morbosa sedução de um corpo esbelto, de linhas impecáveis; ou, as formas atléticas 
de um mancebo robusto. E ali ficamos admirados, desejando nos aproximar da 
jovem que suscitou nossa admiração, ou perguntando a nós mesmos, cheios de 
inveja e despeito, por que não somos atléticos como o mancebo que vimos [...] 
É preciso que não sejamos como essas pessoas – de ambos os sexos – que 
enamoram tanto da própria enfermidade, que acham interessante o apresentar um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton (1822-1911). É "o estudo dos agentes sob o controle 

social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou 

mentalmente". A utilização de meios e conhecimentos científicos em prol do nascimento de uma criança física e 

mentalmente saudável pode ser considerada uma ação eugênica. 
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aspecto pálido e doentio como sinal infalível das suas tendências estéticas e 
espirituais. Parecem viver, ainda, na idade média, quando todos os cuidados 
convergiam para a alma [...] Ei-los a negligenciar no dever de dar ao corpo esses 
cuidados gerais que repetidos todos os dias, são indispensáveis para viver em boa 
saúde. Seria pueril, para furtar-se a isso, invocar a falta de tempo, pois, todo o 
mundo, até mesmo roubando-os ao sono, pode dispor de quinze minutos para 
conservar ou reconquistar o vigor, a resistência e a alegria de viver. Esses que dizem 
não ter tempo para praticar um desporto qualquer, hão de dar-me licença de sorrir 
incredulamente [...] Terei ainda a necessidade de sentir o quanto a força física é 
admirada pelas mulheres [...] já passou o tempo em que um moço pálido, de olhar 
fatal, com o pescoço apertado num interminável colarinho, fazia correr lágrimas às 
moças sensíveis [...]8 

 

 O texto traz a tona à discussão higienista e eugenista da atividade física. Critica alguns 

estereótipos de beleza criados por parte da população e a negligência das pessoas em não 

disponibilizar tempo hábil em seus cotidianos para o cuidado com o corpo e a saúde. 

 O esporte passa por um processo de institucionalização com o decreto-lei nº 3199, que 

estabeleceu as bases da organização dos esportes no Brasil, instituindo o Conselho Nacional 

de Desportos (CND), destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos esportes no país 

(TUBINO, 1996).  

 

3.2 INSERÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA EM JABOATÃO 

 

Desde o surgimento do comunismo que as palavras socialismo e comunismo vêm 

sendo usadas como sinônimos. Embora ambas caminhem para o mesmo objetivo, existem 

diferenças conceituais entre elas.  

 Dantas (2012) diz que o socialismo é um conjunto de doutrinas que tem por fim a 

socialização dos meios de produção. Partindo do pressuposto de que os problemas sociais 

derivam das desigualdades entre os indivíduos, o sistema visa à extinção da propriedade 

privada. O governo investiria no cidadão desde seu nascimento, no entanto, ficaria como uma 

espécie de “dono” daquele indivíduo, que seria obrigado a seguir regras rígidas e a trabalhar 

para todos na medida de suas possibilidades. Comunismo é um sistema de governo onde não 

existem classes sociais, propriedade privada e, o mais importante, não existe a figura do 

Estado. Em outras palavras, o socialismo é uma etapa de transição anterior ao comunismo que 

visa o desaparecimento do capitalismo. No comunismo, não há a necessidade de existência de 

um Estado em virtude do fato de que todas as decisões políticas são tomadas pela democracia 

operária.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Edição número IV de 1 de junho de 1947 do jornal local “A Luta”,	  
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No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), a partir de algumas anistias, retorna 

à legalidade em 1945, obtendo seu registro eleitoral, perdendo-o novamente logo em seguida. 

A partir de 1947, o Partido Comunista passa a se tornar um instrumento político da União 

Soviética e do Partido Comunista da União Soviética (PCUS). Assim, com o intuito de eleger 

prefeitos e vereadores, o PCB faz coligações com pequenos partidos brasileiros para driblar a 

ilegalidade. Em Pernambuco, os comunistas lançaram a candidatura de Gregório Bezerra para 

prefeito do Recife, o que seria mais à frente cassado pela Câmara dos Deputados, com o fim 

da autonomia de algumas cidades.  

A repressão ao levante militar de 1935 e ao golpe do estado Novo de1937 limitam 

uma maior aproximação entre o partido e os intelectuais da época. Entretanto, alguns outros 

intelectuais não comunistas e ex-militantes da Aliança Nacional Libertadora aderem ao 

partido, entre eles Manoel Calheiros (AQUINO, 2007). 

Mesmo com o fim do Estado Novo, o combate ao comunismo nas páginas dos jornais 

e na rádio continuou vigoroso em todo o país e em Jaboatão não foi diferente. Porém, mesmo 

com a ilegalidade do partido, vários dos seus membros desenvolviam várias atividades em 

Pernambuco. Em Jaboatão, participaram dos movimentos sindicais organizados pelos 

trabalhadores da empresa ferroviária inglesa Great Westen (AQUINO, 2007). 

Um pouco antes desse período no Brasil, ainda no Estado Novo, os assuntos dos 

esportes e da Educação Física começam a ser separados e são atribuídas às práticas um 

paternalismo estatal crescente que,  

 
[...] produziria um processo esportivo débil, sem perspectiva de desenvolvimento 
próprio por falta de autonomia [...] limitou-se ao esporte institucionalizado numa 
perspectiva elitista e centralizadora do estado, sem nenhuma referência que merece 
registro quanto à prática esportiva pelo povo (TUBINO, 1996, p. 48). 

 

Essa perspectiva estende-se ainda por um longo tempo. Entretanto, o movimento 

esportivo brasileiro prosseguiu com suas competições internas e externas, tendo inclusive 

alguns resultados expressivos.    

Em Pernambuco, o estado volta-se para seu desenvolvimento industrial e de 

infraestrutura. O curso normal de Educação Física recebe autorização para funcionamento e 

os desportos locais começam a ganhar destaque. 

Em Jaboatão, esse novo cenário começa a trazer ideias de formatação do turismo local 

e a educação do corpo e para o esporte e lazer passam a ter também ideias de novos rumos.  

 



39	  

	  

	  

3.3 A CHEGADA DO PRIMEIRO PREFEITO COMUNISTA 

 

Até que,  

 
[...] foi na cidade de Jaboatão, centro ferroviário pernambucano, que o médico 
comunista Manoel Rodrigues da Silva Calheiros se elegeu como primeiro prefeito 
comunista do Brasil. Jaboatão passa a sustentar o apelido de “Moscouzinha.”, dado 
pela imprensa recifense ao município do Jaboatão dos Guararapes em tom de 
chacota, o que desesperou muitos jaboatonenses e dura até hoje ainda (AQUINO, 
2007, p. 30). 

 

 Em 1947, o Partido Social Democrático (PSD) sentiu que não ganharia as eleições 

para a União Democrática Nacional (UDN). Assim, o seu líder político em Jaboatão, o Dr. 

Aníbal Varejão, permitiu que fosse realizada uma aliança com o Partido Comunista, lançando 

a candidatura do Dr. Manoel Rodrigues Calheiros.  

 
O Dr. Calheiros, notável médico ginecologista, não era comunista agitador, 
baderneiro; era comunista idealista, teórico. Tanto assim que no dia seguinte ao de 
sua posse, um grupo de comunistas entrou em seu gabinete e um deles foi logo 
dizendo: - Bom dia, camarada Calheiros... 

    - Camarada Calheiros lá fora, respondeu ele; aqui sou o Dr. Calheiros. 
     - Estamos em um regime democrático e não num regime comunista. 

E pôs todo mundo para fora por que, afirmou, na prefeitura não permitiria baderna. 
Se Jaboatão teve o primeiro prefeito comunista do Brasil, não se deve sua eleição ao 
PCB, mas pelo prestígio do partido majoritário, o partido do governo, principal fator 
de sua vitória; e, sobretudo, tratava-se de um grande médico, caridoso, que 
desfrutava de conceito na cidade (VELOSO, 1991, p. 234). 

 

 O autor elogia Calheiros enquanto pessoa e médico conceituado no município. Porém, 

atribui sua vitória nas urnas a aliança com o PSD e deixa explícito o fato de que, essa junção, 

não se daria com qualquer político. Tenta explicar que, mesmo sendo comunista, Dr. 

Calheiros não era um agitador, era diferente. Mesmo assim, isso não contribuiu para uma 

aceitação e tranquilidade em sua gestão. Sua oposição foi ferrenha, como identificamos ao 

longo do trabalho. 

 A edição Nº 650 de 06 de janeiro de 1948, do Jornal Folha do Povo, traz uma 

propaganda do consultório do Dr. Manoel Calheiros 
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Figura 3 – Edição Nº 650 de 06 de janeiro de 1948, o Jornal Folha do Povo 

 
FONTE: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano  ([1948]) 

 

 Na imagem, o Dr. Rodrigues Calheiros divulga o seu atendimento em doenças da 

mulher e partos. Seu consultório ficava na Rua da Palma, centro do Recife. Deixava a 

disposição de todos também, o seu endereço residencial e seu telefone de contato. 

 D. Lígia também se lembra do período em que se consultou com o médico comunista, 

em virtude de está grávida do seu primogênito 

 
 Foi quando minha sogra disse: “é melhor você ouvir a opinião de Dr. Calheiros”. Aí 
eu disse: “mas eu soube que ele não está fazendo mais parto”. E ela disse: “não, seja 
o que for, mas você vai”. Aí eu fui com Van-Van. Chegou lá ele me atendeu muito 
bem, me examinou e disse: “infelizmente, eu não estou mais fazendo parto. Já estou 
com muita idade. Eu receito, eu vejo, passo exame, essas coisa todinha, mas quando 
é parto eu digo logo a pessoa que arranje outro médico, porque pode ser uma hora 
que eu não possa ir”. 9  

 

 Na fala ela lembra que foi a sua sogra quem indicou o Dr. Calheiros para se consultar.  

Foi ao seu consultório com o marido, o senhor Van-Hoeven Ferreira Veloso (Van-Van). Ele 

muito competente e cordial, a examinou, mas não pôde realizar seu parto. Era uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso 
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unanimidade enquanto médico e cidadão, educado e de boa índole. Atributos bastante 

questionados pela imprensa local no tocante a sua gestão à frente da prefeitura.  

 Tendo como princípios básicos da administração popular a colaboração com o povo, 

soluções progressistas e a probidade funcional, Manoel Rodrigues Calheiros, conhecido 

lutador antifascista e dirigente da campanha da Aliança Nacional Libertadora em 1935 

naquela cidade, se candidata à prefeitura de Jaboatão. Sob a legenda do PSD, encabeça chapa 

para as eleições municipais que seriam realizadas em 26 de outubro de 1947.  

 
Figura 4 – Edição Nº 587 de 22 de outubro de 1947, o Jornal Folha do Povo 

 
FONTE: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano  ([1947 b]) 

  

 Na página 4 do jornal, a manchete diz: “A heroica cidade ferroviária de Jaboatão 

sufragará estes nomes recomendados por Luiz Carlos Prestes”, e traz as fotos dos candidatos 

apoiados pelos comunistas e registrados sob a legenda do PSD. Ao centro, o Dr. Manoel 

Rodrigues Calheiros, a esquerda o Sr. Aníbal Ribeiro Varejão e a direita o Sr. Abimael Santos 

de nascimento.   

Com um programa de governo voltado para a infraestrutura da cidade e o acesso aos 

serviços básicos essenciais por parte da população, ele é eleito pelo povo.  

 



42	  

	  

	  

26.10.1947 – 3.198 eleitores. Para prefeito: Dr. Manoel Rodrigues Calheiros 1.829 e 
Dr. Carlos Portela 1.249; Vice: Dr. Aníbal Varejão 1.945 e Prof. Osvaldo Maranhão 
1.016 (VELOSO, 1991, p. 220). 

 

 O autor traz os números das eleições municipais para prefeito e vice-prefeito. 

 A edição Nº 594 de 30 de outubro de 1947, do Jornal Folha do Povo, traz a seguinte 

manchete 

 
Figura 5 – Edição Nº 594 de 30 de outubro de 1947, o Jornal Folha do Povo 

  
FONTE: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano  ([1947 c]) 

   

A matéria, o jornal divulga com muito entusiasmo, a vitória dos comunistas nas urnas. 

“Jaboatão viveu ontem à noite momentos de indescritível vibração democrática, quando, 

concluída a apuração do pleito municipal, foi anunciado o resultado final...”. Além de 

Calheiros, quatro vereadores comunistas também foram eleitos pela coligação. A mesma 

matéria relata todos os números das urnas, candidato a candidato. 

Sua diplomação se deu no dia 04 e sua posse aconteceu no dia 13 de novembro de 

1947, mediante a muita expectativa e empolgação por parte do povo, que teria a partir de 

então, um digo representante popular no comando da cidade, mas também, marcada por 

severas críticas e desconfiança por parte da elite dominante e a imprensa local. 
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A edição Nº 607 de 14 de novembro de 1947, do Jornal Folha do Povo, traz a foto do 

novo prefeito empossado caminhando junto ao povo até o prédio da prefeitura.  

 
Figura 6 – Edição Nº 607 de 14 de novembro de 1947, o Jornal Folha do Povo 

  
FONTE: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano  ([1947 d]) 

 

Na imagem, o Dr. Calheiros (ao centro) caminha em direção à prefeitura, 

acompanhado de políticos, seguidores e da população que ansiava em saudá-lo. 

A partir daí, um duelo diário é travado com a imprensa local, que monitora toda e 

qualquer ação do prefeito no município. Havia uma grande rejeição por parte dos jornais 

analisados (A Luta e Jaboatão Jornal) com a gestão do prefeito Manoel Calheiros. Seus atos 

eram sempre considerados como falhos e associados a uma tentativa de se implantar o regime 

comunista soviético no município. Em alguns textos dos jornais, Jaboatão chega a ser 

intitulado como a “Meca dos adeptos do credo vermelho” ou simplesmente a “Moscouzinha”.  

 Na edição Nº 5 do Jaboatão Jornal de 25 de fevereiro de 1951, por exemplo, Calheiros 

recebe graves críticas em resposta a sua declaração feita em sessão na Câmara dos 

Vereadores, no dia 14 de fevereiro deste mesmo ano. Nesta, o então prefeito relata não ter 

culpa pelas falhas apontadas em sua gestão, culpando o regime da época e classificando-o 

como sendo “falido e moribundo”. Segundo o jornal, em tom de muito repúdio, Manoel 
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Calheiros seria responsável por uma má administração e por não corresponder aos votos do 

povo que o elegeu. Ironicamente o chamaram de “demagogo brasileiro a serviço de Moscou” 

e “discípulo de Stalin”, conforme texto abaixo 

 
O fiel discípulo de Stalin, que é o Dr. Manoel Rodrigues Calheiros, prefeito deste 
município, não perde tempo; sempre que é possível, dá a sua penadazinha em favor 
do regime que tem nele um dos seus entusiastas adeptos [...] defendendo-se a seu 
jeito das acusações formuladas pelos representantes do povo, o Dr. Calheiros tornou, 
a dizer como de outras vezes, que não é sua a culpa de todas as falhas apontadas – e 
que são muitas – mas do nosso regime que “é falido e está moribundo”. Eis a quanto 
chega a audácia de um prefeito comunista, que não procura respeitar nem o recinto 
sagrado de uma Câmara Municipal em funcionamento, para proferir semelhante 
blasfêmia contra um regime a que está servindo e deveria acatá-lo. Para o Dr. 
Calheiros só há, de certo, um regime ideal: o da Rússia. O em que o povo tem uma 
faca no peito e um cadeado à boca, para não poder gritar.10 

 

Já em outra edição do mesmo Jaboatão Jornal, datada de 25 de março de 1951, críticas 

severas também são disparadas em direção ao prefeito, com uma matéria intitulada de “A 

inépcia e a nulidade de um governo comunista”. 

 
Desde o pleito municipal de outubro de 1947, com a eleição do atual prefeito, 
Jaboatão adquiriu um terrível labéu que se espalhou pelos quatro cantos do país, e 
talvez, fosse mais conhecido pelo seu difamante apelido que pelo seu próprio nome. 
Não se pode contestar a ineficiência e a inoperância da administração comunista da 
cidade. Não se pode conceber como chegou o município a essa lamentável situação 
financeira, sem dinheiro para pagar os seus débitos, que se avolumam dia a dia [...]11 

 

 A matéria acusa o prefeito Calheiros de realizar uma má administração municipal. 

Associando-o ao modelo comunista de governar, rotulam-no de ineficiente e inoperante, um 

verdadeiro mal para o povo e a cidade.  

 Este capítulo concentrou a análise no cenário político e administrativo em Jaboatão 

dos Guararapes no período entre 1947 e 1951, marcado por algumas tensões ideológicas que 

atravessaram as atividades esportivas e de lazer também exploradas por um debate expresso 

nos jornais de circulação no referido município. No terceiro e último capítulo, a análise se 

concentrará na movimentação dos indivíduos e suas atividades corporais a partir do esporte e 

lazer e o que apareceu nos jornais que circulavam no município. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Edição Nº 5 do Jaboatão Jornal de 25 de fevereiro de 1951.	  

11	  Edição Nº 7 do Jaboatão Jornal de 25 de março de 1951.	  
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4. ENTRE RETRETAS E CANELADAS 

 

 No capítulo anterior foi analisado o cenário político e administrativo em Jaboatão dos 

Guararapes no período entre 1947 e 1951, marcado por algumas tensões ideológicas que 

atravessaram as atividades esportivas e de lazer. Neste terceiro e último capítulo, a análise se 

concentrará na movimentação dos indivíduos e suas atividades corporais, esportivas e de 

lazer, entremeadas ao discurso de retretas e canelas que apareceu na fala de entrevistados e 

nos recortes de jornais. 

 Nesse contexto, as categorias que passaremos a analisar surgiram do corpus 

documental recolhido nos arquivos do Instituto Histórico do Jaboatão dos Guararapes, 

Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, arquivos da Fundação Joaquim Nabuco, 

arquivo particular da família Veloso (proprietários do Jaboatão Jornal), arquivo particular do 

Grêmio Feminino de Jaboatão e arquivo particular da escritora Adiuza Vieira Belo, bem como 

das entrevistas realizadas com personagens importantes que viveram o período compreendido 

do nosso estudo. 

 Entre uma fala e outra desses personagens, foi possível identificar elementos 

fundamentais que representam uma época em que a prática do esporte, lazer e outras 

atividades corporais eram demarcadas a partir das classes sociais, de onde esses personagens 

tinham origem. 

 Em algumas atividades, especialmente as clubistas, podemos identificar a prática do 

voleibol, por exemplo, em que o Grêmio Feminino de Jaboatão o matinha como atividade, 

embora não fosse constante sua aparição nos jornais pesquisados, em que figurava com 

enorme predominância o futebol entre as equipes do Portela, Usina Bulhões, Locomoção, 

Faísca e etc.  

Esses aspectos são facilmente encontrados nas falas de D. Lígia Veloso e do Sr. José 

Amâncio, moradores de Jaboatão desde 1922, ano dos seus nascimentos. D. Lígia, como é 

conhecida até hoje, é uma doce e simpática senhora de 92 anos de idade. Professora de 

profissão foi uma das fundadoras do Grêmio Feminino de Jaboatão e é viúva do Sr. Van-

Hoeven Veloso, um dos principais escritores do município e proprietário do Jaboatão Jornal. 

Sr. Amâncio, como é chamado, é um divertido e prestativo senhor de também 92 anos de 

idade. Um conhecido comerciante local, com inúmeras histórias para contar.  
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[...] Aí a gente fez um campo logo na entrada, a escola aqui e ficou justamente esse 
espaço todinho. Mandei plantar aquela grama e aí fizemos um campo de voleibol. 
Dia de sábado e domingo era todo mundo lá no voleibol.12  

 

 No trecho da entrevista, D. Lígia refere-se ao voleibol como prática esportiva de lazer 

do Grêmio Feminino de Jaboatão. Ao alugar a casa que seria a sede da instituição, ela 

descreve com saudosismo como conseguiram construir o campinho de grama que servia para 

a prática da modalidade nos finais de semana. Podemos interpretar que a prática de uma ou de 

outra atividade era definida também de acordo com o gênero. Havia uma predileção na prática 

do voleibol por parte das moças e do futebol por parte dos rapazes. Porém, isso não 

inviabilizava a prática do voleibol pelos homens, por exemplo, como mostra o texto da coluna 

“Gotas Esportivas” da edição número IV de 1 de junho de 1947 do jornal local “A Luta” 

 
VOLEIBOL – Jogando no dia 6 do corrente, contra o quadro do Mafra Vôlei Clube, 
saiu vitoriosa a equipe do Grêmio, que abateu seu contentor, nos 1º e 2º quadros, por 
2 x 0. O “Six” vencedor estava assim constituído: Arnaldo, Fernando, Dino, Djalma, 
Leonardo e Hans. Em jogo revanche, realizado no dia 13 do corrente, no 
Hipódromo, entre aqueles dois quadros, saiu vitoriosa a equipe do Mafra, pela 
contagem de 2 x 1. O Grêmio preliou com o seguinte sexteto: Dino, Djalma, 
Leonardo, Fernando, Joca e João. 13 
 

 A matéria foi publicada pelo Jornal “A Luta”, referindo-se a dois jogos amistosos 

entre as equipes do Grêmio Cultural Henrique Capitolino de Jaboatão e o Mafra Vôlei Clube, 

da cidade do Recife. Henrique Capitolino foi um escritor que tentou fundar um centro cultural 

em Jaboatão. Convidou os homens da cidade para se reunirem numa agremiação, onde 

pudessem tratar das coisas elevadas e nobres, mas não obteve êxito. Em sua homenagem, 

deram seu nome à instituição. O jornal, por sua vez, foi criado com o intuito de ser a voz do 

grêmio perante a sociedade jaboatonense, publicando e divulgando suas as ações, bem como 

noticiando o cotidiano do município. Intitulava-se como “Órgão Oficial do Grêmio Cultural 

Henrique Capitolino”,  

 
O Grêmio Cultural “Henrique Capitolino”, cumprindo o seu vasto programa de 
ação, tem o prazer de apresentar, por intermédio do seu Departamento Cultural, aos 
seus associados e ao povo desta cidade, a primeira edição do seu Órgão oficial “A 
LUTA”. 14 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso 
13	  Edição número IV de 1 de junho de 1947 do jornal local “A Luta” 
14	  Edição número I de 23 de fevereiro de 1947 do jornal “A Luta”.	  
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 O texto publicado foi matéria de abertura da primeira página do jornal. Foi utilizado 

como apresentação do mesmo a todos os seus associados e comunidade jaboatonense de uma 

maneira geral. 

Também nas falas do Sr. Amâncio e de D. Lígia, conseguimos identificar a hegemonia 

do futebol enquanto prática desportiva, competitiva, organizada e institucionalizada, realizada 

conforme técnicas, habilidades e objetivos definidos, determinada por regras pré-estabelecidas 

que lhe da forma, significado e identidade.  

 
Futebol tinha os jogos...né, o Portela. Os times vinham de fora. Vinha de Tejipió um 
chamado Guanabara, o Portela vinha... o Guanabara vinha jogar com o  Portela; o 
Água Fria, vinha jogador de lá jogar [...]O time era o Caravana [...] 15  
 
Lembro perfeitamente. Era a usina Jaboatão e a usina Bulhões. Bulhões era na rua, 
perto. A outra, Jaboatão era mais afastada. Era o principal jogo. As pessoas 
comentavam muito, aplaudiam quando passavam. Era uma festa grande mesmo.16   

 

  Nas falas acima, os entrevistados lembram bem dos jogos e campeonatos de futebol 

que aconteciam. As principais equipes travavam inúmeros clássicos municipais, 

movimentando toda a cidade em torno dessa prática, causando admiração entre os praticantes 

e a população em geral. Também havia disputas entre equipes de cidades vizinhas, como 

Recife. Algumas equipes, como o Locomoção Esporte Clube, por exemplo, também 

participavam de jogos amistosos e campeonatos fora de Jaboatão.  

 
Pelo trem do horário, seguirá, domingo vindouro, para Rio Branco, onde realizará 
uma partida amistosa contra a equipe local, o Locomoção Esporte Clube, desta 
cidade. Acompanhará a Embaixada a Banda Ferroviária, que abrilhantará o cotejo. 17 

    

O texto faz parte da coluna “Notas Esportivas” e se refere a um jogo de futebol 

amistoso, onde a equipe do Locomoção se deslocou para jogar fora dos seus domínios. Um 

dia festivo com direito a banda de música. 

Desse modo, tanto nas falas como nos jornais, destacam-se um cotidiano cotejado pelo 

futebol enquanto elemento da cultura esportiva e também classista, por permitir em seus jogos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina.  
16	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso. 

17	  Edição número VI de 31 de agosto de 1947 do jornal “A Luta”. 
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e campeonatos, desde funcionários da Great Western, até funcionários das usinas de Jaboatão, 

como mostram as matérias do Jaboatão Jornal,  

 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 6 X BULHÕES 1 – Tendo sido desclassificado do 
campeonato, o Bulhões Esporte Clube, aproveitando a folga enquanto Faísca e 
Portela decidem o certame, excursionou à vizinha cidade de Vitória, disputando uma 
partida amistosa com o Guanabara, daquela localidade. Apesar de levarem um 
grande time os rapazes do açúcar, foram espetacularmente derrotados pelo alto score 
de 6 x 1. Na verdade, o Bulhões está precisando de outra orientação, pois levou dois 
revezes seguidos  e possuindo um grande esquadrão.18 
 
ESPOSIÇÃO DAS TAÇAS – Encontram-se em exposição na casa comercial Caxias 
duas artísticas taças destinadas aos campeões da cidade [...]19 

 

O time da usina de Jaboatão, depois da derrota frente ao Locomoção, tomou “sangue 
novo” e não pretende perder mais para ninguém. Até mesmo o segundo quadro será 
reforçado com o pessoal das “peladas”. Somente de uma vez inscreveram sete 
elementos; destacando-se Zé Pateta, Everaldo, Walter e Denício.20 

 
Nos textos acima, as fontes documentais revelam o quão importante era a prática do 

futebol perante aquela sociedade. As taças dos campeões da cidade eram cuidadosamente 

escolhidas e expostas no comércio para apreciação de todos. Era um acontecimento que 

movimentava toda a população, relatado sempre pelos moradores e a imprensa local. Mesmo 

tendo sido eliminadas da competição local, as equipes buscavam outras possibilidades de 

participação em jogos e campeonatos para manterem-se ativas durante o ano inteiro, como no 

exemplo da equipe do Bulhões, que foi até a cidade de Vitória de Santo Antão para realizar 

um amistosos contra a equipe local do Guanabara. As vitórias eram exaltadas e bastante 

comemoradas pelos atletas, admiradores e todos os envolvidos com o futebol e as derrotas 

eram muito questionadas e comentadas pela população, enfatizando as disputas e a 

competitividade na modalidade, buscando a hegemonia entre esta ou aquela agremiação.  

Em uma das passagens acima, o Jaboatão Jornal fala da incomoda situação da equipe 

da Usina Jaboatão diante das consecutivas derrotas para as equipe locais, inclusive fazendo 

uma espécie de “peneira” com atletas das “peladas” para reforçar o time. 

Intitulado de “periódico independente e apolítico”, o Jaboatão Jornal teve o seu 

primeiro número publicado no dia 26 de novembro de 1950. Era formado por alguns dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Edição Nº 5 de 25 de fevereiro de 1951 do Jaboatão Jornal 
19 Edição Nº 22 de 16 de dezembro de 1951 do Jaboatão Jornal 
20 Edição Nº 22 de 16 de dezembro de 1951 do Jaboatão Jornal  
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homens mais influentes do município, como Arnaldo Portela, Benedito Cunha Melo, Eliezer 

Figueiroa, Van-Hoeven Ferreira Veloso e Edu Bezerra de Oliveira. 

 
Figura 7 – Página 1 da edição de Nº 1 – Ano I de 26 de novembro de 1950 do Jaboatão Jornal 

 
Fonte: Instituto Histórico de Jaboatão ([1950 a]) 

 

 Na edição de inauguração, o jornal vem dar as boas vindas aos leitores e a população, 

identificando-se, mostrando seu perfil e divulgando os seus objetivos e metas a serem 

alcançadas em suas publicações. Segundo a matéria, iriam defender as causas justas e nobres, 

combatendo os erros da administração municipal e estando a serviço do desenvolvimento do 

movimento cultural e do povo. Fazia dura oposição à gestão do prefeito Calheiros, onde 

podemos interpretar que se tratava de um veículo de informação de cunho de direita. 

Não obstante o futebol aparecer com grande frequência nos jornais, em menor 

proporção, mas não menos importante para a sociabilidade do jaboatonense, é possível 

encontrarmos fortes indícios de que o lazer cumpria uma função expressiva na sociedade entre 

os moradores do centro de Jaboatão, aos participantes das missas, cortejos, Festa de Santo 

Amaro entre outras, como verificamos em todas as fontes consultadas. O Jaboatão Jornal traz 

a seguinte matéria 
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N. S. do Carmo em Jaboatão – Eis que, a Jaboatão, também coube a honra de 
receber sua rainha! Como as outras cidades venturosas deste estado, vem a Mãe de 
Deus, distribuindo seus favores, derramando suas bênçãos, unindo os corações 
cristãos [...] Vibra de entusiasmo, nesse dia, a alma católica de Jaboatão! [...] 
Começará uma nova era na glória deste município! [...] Vinde os de Muribeca e de 
Prazeres, de Piedade e de Candeias, de Sucupira e Cavaleiro, Socorro e Estrada da 
Luz. [...] Vinde pois, todos, os do Centro e dos arredores, das ruas principais e dos 
altos, da Castanhola, da Boa – Vista, da Raposa, da Boa – Esperança, do Corrupio e 
de S. Benedito, da Favela e da Bela – Vista, do Alto da Fábrica e da Cascata, do 
Dendê, de Entre Rios e Duas Unas [...]21 
 

No referido texto o jornal fala da satisfação e da empolgação de toda a população em 

receber a imagem de Nossa Senhora do Carmo no município. Um dia festivo e com uma vasta 

programação, onde a comunidade católica convoca todos os jaboatonenses, sejam eles 

moradores do Centro ou dos seus arredores, a participarem efetivamente das atividades, 

inclusive colaborando em sua organização.  

D. Lígia também lembra com saudosismo dessa época em que as festividades 

religiosas também se configuravam como atividades de lazer 

 
[...] Mas uma coisa boa que eu gostava muito era da igreja, que era perto. Eu sempre 
gostei muito. Eu ia para lá, rezava o terço, ladainha, cantava muito por que eu gosto 
muito de cantar também, era uma coisa muito boa. E tinha a festa de Santo Amaro 
que era no dia seis de janeiro. Eram nove dias de festa. [...] na festa de Santo Amaro 
foi que eu comecei a namorar com o meu marido. Namoramos dezesseis anos [...]22   

 

No texto ela refere-se às atividades que eram praticadas na igreja. As rezas, as 

novenas, ladainhas que eram uma espécie de reza parecida com o terço, os cânticos e etc. Fala 

também da Festa de Santo Amaro, a principal festa religiosa de Jaboatão, em virtude de Santo 

Amaro ser o padroeiro da cidade. Programações religiosas e culturais se revezavam durante os 

nove dias de evento. Muitos casais da época se conheceram ou se aproximaram durante estas 

festividades. 

Seu Amâncio fala com alegria das atividades que aconteciam na Festa de Santo 

Amaro. Particularidades de um evento tradicional bastante aguardado e vivenciado pela 

população, carregando consigo tradições e costumes ao longo do tempo e reproduzindo-os até 

os dias atuais.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Edição Nº 8 de 22 de abril de 1951 do Jaboatão Jornal 	  

22	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso 
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Ah, era uma grande festa. [...] Olhe, vendia amendoim cozinhado, tinha duas rodas 
gigantes [...]23 
 
[...] tinham um Fandango e o bumba meu boi - o boi morreu-. Era uma dança, era 
feito, era uma coisa, um cercado redondo assim, uns seis metros ou cinco de largura, 
de altura de um metro [...] Tinha uns homens fardados de rei, vinha um camarada 
com um cacete na mão correndo atrás de uns... –tinha uns nomezinhos dos 
camaradas-, e tinha o bumba meu boi. O bumba meu boi tinha um caba montado 
num cavalo, que ele vestia, ficava com a cabeça, né, ele dando nos..., nos..., nos... –
não sei se era vaqueiro-... os cabas que tomavam conta dos cavalos.  Depois, tudo 
fantasiado. Entendeu? 24 
 
E tinha a roda gigante, e o pessoal tudo rodando, né, de cima, né... tinha barraca de 
prenda –só tinha presente. Dinheiro não corria-. De jogo não tinha nenhum. Só... 
você saía com a mulher de braço e os filhos, aí levava pra barraca... Sim!25 
 
[...] e tinha uma família que trazia pipoca de chocolate fabricada na hora. Não tinha 
queijo naquele tempo.-. Era chocolate e manteiga com sal. Pipoca. Uma branca e 
uma de chocolate –açúcar com chocolate-. Mistura, né, aí botava no coisa lá, ficava 
rodando e esquentava. 26  
 

 Ele recorda das apresentações folclóricas que aconteciam durante a festa, o Fandango. 

Era uma espécie de dança, composta por vários personagens, entre eles o bumba meu boi e os 

vaqueiros. Suas exibições se assemelhavam a peças teatrais, inclusive com cenários. As 

comidas típicas também tinham lugar garantido. A pipoca de chocolate ou pipoca doce era 

feita artesanalmente por famílias que a comercializava nos eventos.  O parque de diversões e 

as barracas de prendas também eram um grande atrativo.  

Dessa maneira vimos que, a visita à igreja seja para rezar por devoção ou 

simplesmente para interagir com outros munícipes, para manter encontros entre rapazes e 

moças, revela um aspecto de lazer religioso, tal qual encontramos no trabalho de Haroldo 

Figueiredo.  
 

 
 
Diferentemente do que muitas vezes se pensa, o referido ambiente não se limita 
apenas ao exercício das obrigações sócio-espirituais. Nesse caso, ela é um espaço 
social que deve ser observado à luz das inter-relações que se estabelecem em razão 
dela. [...] A visão lançada sobre ela deve ser ampliada, para que seja possível 
perceber os contrastes produzidos em suas relações internas e externas. [...]A Igreja, 
assim como qualquer outro espaço social, é lugar de encontros e desencontros, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina	  

24	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina	  

25	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina	  

26	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina	  
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consigo mesmo e com o outro; onde se firmam e reafirmam laços de afetividade; é 
lugar de lágrimas e sorrisos, consensos e conflitos. (FIGUEIRÊDO, 2008, p. 64-66). 

 

O autor refere-se às inter-relações que se estabelecem através da igreja, reunindo a 

maioria da população em torno das atividades proporcionadas.  

Bailes, festas de carnaval, banhos de rio, cinema, prática desportiva, festas religiosas, 

entre outras, serão abordados de maneira sucinta, porém rica em detalhes.   

Por isso, a escolha do título deste capítulo tem haver com expressões utilizadas pela 

população e a imprensa local da época, referindo-se às atividades de lazer e esportivas 

existentes naquele cotidiano. Práticas, admirações, críticas e acima de tudo, satisfação em 

vivenciar toda essa história, fazem parte de um universo repleto de episódios, marcado pela 

alegria e um povo, que mesmo diante das adversidades, vivia “entre retretas e caneladas”.  

 

4.1 AS RETRETAS  

 

 Retretas é a Formatura de soldados à hora de recolher para ver se todos estão 

presentes. / Toque militar que anuncia tal formatura. / Toque de banda de música em praça 

pública (HOLANDA, 2014) 

  Exibição de uma banda de música, geralmente em lugar público, sem necessariamente, 

ter organização militar em sua formação. Anos mais tarde, as bandas musicais, oriundas das 

retretas, passam também a tocar peças religiosas em festejos ligados à igreja, função outrora 

exercitada por orquestras. Figura com destaque em eventos de entretenimento, festas cívicas, 

saudações a autoridades ou pessoas ilustres e abertura de jogos esportivos (MARCENA, 

2014) 

Em Jaboatão, retretas era o nome dado às bandas de música que se apresentavam em 

espaço aberto, seja em praça pública ou em quaisquer eventos de participação popular. Elas se 

apresentavam em uma espécie de “palanques”, chamados de coretos, que eram montados nos 

locais dos eventos. Cada banda de música tinha o seu coreto. Eram bastante citadas nas fontes 

documentais pesquisadas, bem como pelas fontes orais entrevistadas, onde podemos 

interpretar que figurava como uma das principais atividades de lazer do município naquele 

período.      

 Percebemos o lazer com base no conhecimento da realidade. Inserido num contexto 

determinado por formas orgânicas de solidariedade, pressupõe atividades sadias de busca do 

prazer, no sentido de uma articulação entre o bem-estar físico e mental e um crescimento 
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moral e intelectual que possibilite integração ativa e consciente na própria coletividade 

(GUTIERREZ, 2001). 

 Existem características que definem as atividades de lazer. Segundo Gutierrez (2001), 

estas podem ser expostas como:  

LIBERDADE DE ESCOLHA – uma opção livre do indivíduo. O sujeito individual define 

essa escolha a partir do confronto com seu próprio passado, no qual estão enraizadas todas as 

referências culturais, sociais, antropológicas e políticas do meio em que se insere;  

ATIVIDADE DESINTERESSADA – atividade não lucrativa. Não visa uma utilidade prática 

imediata e não se constitui como uma atividade de divulgação ideológica;  

HEDONISTA – busca pelo prazer ou de alguma forma pessoal de satisfação dos sentidos; 

PESSOAL – a atividade de lazer é essencialmente uma opção íntima, individual, regida pela 

liberdade. O lazer constitui uma dimensão profundamente significativa da existência humana 

e ilustrativa do social. 

 Assim, as atividades de lazer se caracterizam pela presença de fatores conjunturais de 

opção racional entre as várias alternativas possíveis e, ao mesmo tempo, relacionam-se com 

uma dimensão humana fortemente caracterizada pela emoção e a esfera do prazer. Incorporam 

aspectos importantes de subjetividade e liberdade e manifestam uma dimensão de evidente 

inserção cultural, tanto em função das lutas políticas e econômicas como do desenvolvimento 

tecnológico e das transformações históricas (GUTIERREZ, 2001). 

 Inseridas neste contexto, as atividades de lazer pesquisadas em Jaboatão no período 

em questão, nos reportam ao saudosismo de um município que, embora vivesse entre 

discrepâncias políticas e sociais, trazia consigo a alegria dos seus atores sociais que, 

mergulhados em seus afazeres cotidianos, encontravam espaço para se divertir. Identificamos 

perfeitamente esse sentimento nas falas de D. Lígia Veloso 
 

Depois meu pai adoeceu, morreu e nós tivemos que sair dessa casa que era da Great 
Western, que a gente pagava só uma besteira. Era muito boa a casa. Aí nós ficamos 
aperreados. [...] A gente era pobre.27 

 
 [...] O último trem era de oito e quarenta. Quando dava oito e vinte ele começava a 
apitar. O pai era que dizia: “Olhe, quando o trem começar a apitar, venha embora. 
Quem não vier que fique dormindo na rua”. (RISOS). Eu ficava mais um pouquinho 
por que morava pertinho da prefeitura. [...]28 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso 

28	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso	  
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[...] Agora eu vou contar o meu namoro e eu quero que você bote aí tudinho. 
(RISOS). [...] o pai dele não queria muito esse namoro comigo não, por que eu era 
preta e a família dele eram todos muito alvos. Ele é neto de português, olho azul, 
cabelo loiro. Aí meu pai disse: “Olhe, o dia que eu ver você com Van-Van, você 
vem apanhando até em casa”. E eu ficava com medo. (RISOS). Mas tiveram muitas 
e muitas vezes que eu passava com Van-Van e nem na mão eu pegava. Juntinho a 
gente conversando, aí o pessoal dizia: “olha quem passou aí agora, teu pai”. Eu 
dizia: “agora eu vou embora, vou embora pra casa”.29 
 
As mulheres iam para os jogos, mas eu é que nunca fui não. Meu marido era meio 
chatinho assim, sabe? (RISOS) Não gostava que eu fosse não [...]Tinha o Portela 
que era de negócio de jogo também.  Muita gente de fora vinha jogar. Quando o 
Sport vinha era um inferno. Ficava lá gente que era não sei o que. (RISOS).30 

 
Só dizer a você que você foi maravilhoso. Você não foi dez não, você foi mil. 
(RISOS). 31  
 

 Nos trechos da entrevista, D. Lígia fala da dificuldade que foi o falecimento do seu 

pai. Sendo funcionário da Great Western, possuía alguns benefícios, dentre eles a boa 

qualidade de moradia. Mesmo diante das dificuldades, ela fala com muita satisfação e 

entusiasmo das suas “aventuras” de início de namoro e da doce lembrança dos horários do 

trem que regressava com suas colegas após um dia de atividades. Já casada, lembra-se dos 

divertidos e atrativos jogos de futebol da cidade, levando até o púbico feminino ao estádio. 

Por fim, agradece ao autor a oportunidade de relembrar todo esse rico passado.  

 Seu Amâncio também recorda das dificuldades encontradas naquela época e de quão 

era proveitoso os momentos de lazer 

 
[...]eu era pobre, meu pai se arrasou [...] a gente foi morar na rua do Arraial. Aí meu 
pai morreu, faleceu às onze horas do dia, num dia de sábado. Quando eu cheguei em 
casa, tava ele morto no ataúde.32  
 
Ali tinha um sapateiro chamado Agostinho, que soltava muitos fogos todo São João 
e Santo Amaro. A gente era desse tamanho e ficava “Uau, uau”. Arnaldo e João 
Pedro do outro lado, lá na ponta. Também “uau, uau, uau, uau”. João às vezes fazia 
uma fogueira de dois metros na casa dele e Agostinho fazia outra menor um 
pouquinho.33 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso	  

30	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso	  
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Antigamente tinha a zona. Eu quando fechava a minha venda, de noite, ia pra lá 
dançar [...]Aí o caba pegava a dama assim, ó, aí botava dentro aqui, aí faz aqueles 
passos... isso era na zona, dentro da zona. Nos clubes dançava tudo direitinho, né. 34 

 
Chegou praqui pra Jaboatão as paraibanas. Então o pessoal fazia uma festa, uma 
roda e dança depois, né. Na casa delas. Aí tinha o filho de Zeca Campelo, 
Wellington –o pior que tinha-. Wellington, tinha –ele era muito moleque. Ia ele com 
Adeildo, filho de Seu Lima, e outros. Sabe o que fazia? Quando o pessoal não 
deixava ele entrar, começava esculhambando, avoava pimenta lá dentro de um salão 
que terminava a dança. Se saía tudo se coçando, tinha que tomar banho e mudar de 
roupa. (RISOS) 35  

 

Primeiramente Seu Amâncio se lembra da dificuldade financeira que passaram, 

seguida pela morte do seu pai, momento difícil em sua vida, relatados com muita emoção. 

Posteriormente relembra brincadeiras que faziam nas festas de Santo Amaro e São João, 

divertindo-se com as fogueiras e fogos que abrilhantavam estas festas.  

Relata também a prática da dança nos clubes e cabarés da cidade. Havia diferenças 

entre a maneira de dançar. Na Zona se dançava mais agarrado, com as coxas das damas por 

dentro das pernas dos rapazes. Já nos clubes, a dança era mais tradicional e não tinha, a 

princípio, um caráter sensual. Segundo Seu Amâncio, se dançava “direitinho”. Lembra que 

também aconteciam algumas festas em residências e havia dança. Quando não eram 

convidados a participar, praticavam algumas “molecagens”. Tudo era citado com muitos 

sorrisos e nostalgia.  

 Voltando às retretas, conforme citado anteriormente, configuravam-se como uma 

importante atividade de lazer do município. Aconteciam constantemente, sempre fazendo 

parte da programação dos eventos populares, sejam eles de cunho religioso, cívico, artístico e 

etc. Suas apresentações eram aguardadas com ansiedade e acompanhadas atenciosamente pela 

população, que reivindicava cada vez mais destaque as bandas locais, como mostra o texto 

“Ao SNR. PREFEITO”  

 
Sugerimos ao Snr. Dr. Clóvis Vanderlei: digno Prefeito da nossa Jaboatão, já que o 
tempo não oferece tanta incerteza e precisa ser inaugurado o novo pavilhão da praça 
Dantas Barreto, o seguinte: A Prefeitura poderia entrar em entendimentos com os 
dirigentes das músicas locais, assim como também com o comando do 14.° R.I. , a-
fim-de organizar um programa de retretas públicas, semanalmente [...]36  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina	  

35	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina	  

36	  Edição número V de 31 de julho de 1947 do jornal local “A Luta” 
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[...] não se admite que, numa cidade como a nossa onde dispomos de duas 
magníficas bandas de música, fiquemos, durante todo o tempo, como aconteceu no 
ano passado, privados de audições populares. Achamos que uma providência, por 
parte do Snr. Prefeito, nesse sentido, seria razoável. Portanto, aqui, fica a nossa 
sugestão a qual esperamos possa s. s. dispensar um pouco de sua melhor atenção.37 
 

 Na matéria, o jornal faz uma reivindicação à prefeitura sobre uma inquietação da 

população, que seria um programa contínuo de apresentações semanais das retretas em raça 

pública, iniciando com a inauguração do novo pavilhão para eventos na Praça Dantas Barreto. 

Questiona a morosidade do poder público municipal em intermediar tal articulação com os 

dirigentes da música local, a fim de resolver a solicitação, proporcionando mais momentos 

culturais e de lazer para o povo jaboatonense.     

Em apenas um dos anos, em 1951, não houve apresentações de retretas na mais 

famosa festa religiosa da cidade, a festa de Santo Amaro, segundo texto “Festa de Santo 

Amaro” do Jaboatão Jornal  

 
As novenas que precedem ao dia da festa do padroeiro dessa cidade não foram 
realizadas com a pompa dos anos anteriores, as quais se restringiram apenas à 
recitação do terço e Benção do Santíssimo. Nada mais justificável! É que 
desapareceu o seu grande animador, Pe. Cromácio Leão.  Por esse motivo, amanhã, 
dia de Santo Amaro, serão levadas a efeito, apenas as solenidades litúrgicas, 
enlutada, que está, toda a paróquia. A tarde, haverá uma procissão de penitência, 
sem foguetes e sem música.38 
 

 O jornal divulga, com muito pesar, as atividades da festa do padroeiro da cidade. Em 

decorrência do falecimento do pároco do município, o Pe. Cromácio Leão, regente de uma das 

bandas de música de Jaboatão, não houve apresentações das retretas, acontecendo apenas 

solenidades litúrgicas. 

 Existiam duas bandas de música em Jaboatão. Uma era a banda da igreja, regida pelo 

Pe. Cromácio Leão, conforme citado anteriormente e a outra banda era formada pelos 

ferroviários da Great Western. Elas disputavam a atenção do público e a hegemonia das suas 

exibições no município. Tinham o carisma da população que, além de presenciar os seus 

espetáculos, utilizava-os como motivos para encontros, paqueras e namoros, conforme falas 

de D. Lígia e Sr. Amâncio   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Edição número V de 31 de julho de 1947 do jornal local “A Luta” 
38	  Edição Nº 3 de 14 de janeiro de 1951 do Jaboatão Jornal  
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lá em baixo em Jaboatão Centro, em frente à prefeitura, tinha um palanque onde a 
banda de música ficava fazendo “retreta” e a gente ficava passeando da prefeitura 
até o clube Jaboatonense. Era uma turma de moças e quando ia arrumando 
namorado ia saindo. Era eu, era Creuza com Riva, era Mione com Aníbal, Luzinete 
com Djalma, Helcy com Leonardo, Luá com Eduardo, era uma turma grande. 39  
 
Tinha a retreta, que a gente ia pra namorar; e aqui em frente, em Figueroa, tinha o 
passeio da retreta, e a gente ia namorar. Tem uma igreja de crente... –ali é uma igreja 
de crente. A Congregacional tá aqui nesse lado aqui-. Mas num tem igreja aqui, né? 
Pronto! Aquela igreja ali! Era em frente onde era Figueroa. A gente ficava, 
namorava com as moças. [...] agora tinha as duas bandas: a do Padre e a Ferroviária. 
Quando vinham as duas bandas, fazia um coreto pra um e pra outro. Aí discutia. Na 
festa de Santo Amaro sempre tinha discussão. O padre só queria tocar dobrado e o 
outro também. 40  

 

 Nos trechos das entrevistas acima, D. Lígia lembra os dias das apresentações das 

retretas, onde se reunia com um grupo de amigas para ouvir as músicas, passear e namorar. 

Seu Amâncio cita as duas bandas que faziam as retretas e suas disputas internas pela 

preferência do público, um ingrediente a mais que atraia cada vez mais pessoas às praças nos 

dias de evento. Também lembra os passeios e namoros proporcionados pelas retretas.  

Assim, partindo do princípio em que as retretas figuravam-se como uma das principais 

atividades de lazer no período estudado, relacionamos as atividade de lazer da população 

jaboatonense com as retretas.      

Os banhos de rios também traziam um enorme atrativo a todos. Não havia água 

encanada em Jaboatão e os rios tinham inúmeras serventias, que iam desde um simples banho 

até a atividade profissional com lavagens de roupas, panelas e etc. Entre o caráter higienista e 

a lida diária às suas margens, o lazer também se fazia presente a cada mergulho. Homens, 

mulheres, meninos e meninas se reuniam em grupos para se deliciarem com as águas mornas 

dos rios do município, segundo fontes orais 

 
Olhe, eu me lembro que não tinha água, então a gente tomava banho no rio da vovó. 
Tinha uma senhora vizinha que era muito boa, então ela ia toda tarde e chamava a 
gente para ir. Íamos quatro ou cinco com ela. A gente tirava a roupa e ficava só de 
calcinha. A gente levava roupa pra depois trocar lá. E aí a gente ficava muito bem. O 
nome dela era D. Cecé.  Aí quando nós voltávamos, ficávamos em casa que era hora 
do café. [...] 41 
 
[...] Tinha o rio Jaboatão e o rio Duas-Unas. A gente tomava banho no rio Jaboatão 
que era todo cercado de aveloz e mesmo assim os safados faziam um buraco nos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso	  

40	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	  
41	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso	  
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matos para ir olhar a gente. (RISOS) Mas do outro lado de cá do rio tinha muitas 
senhoras lavadeiras por lá, pois Jaboatão não tinha água encanada. 42  

 
E o rio, tinha o rio da Usina Bulhões, que é aquele que passa por trás da rua do 
Barão de Lucena, e tinha  o Treze de Maio. Treze de Maio é aquele que vem batendo 
quando o Vovó vem descendo, tem a barragem, pra segurar a barragem, e vem por 
trás daquelas casa, entra na rede e vem sair aqui, nessa ponte aí. Um rio emenda com 
outro. Na Vovó. [...] 43 
 
[...] Olhe, eu largava do mercado três horas..., o povo tomava banho toda hora: de 
manhã, e noite, meio-dia; e tinha o lado das mulheres, que as lavadeiras iam lavar 
roupa. 44  

 

 D. Lígia e Seu Amâncio relembram dos banhos de rio num dos trechos do Rio 

Jaboatão, chamado de Rio da Vovó. Era um local aberto onde os homens se banhavam e outro 

trecho cercado de aveloz, onde as mulheres tentavam esconder-se em seus banhos diários, o 

que não acontecia, em virtude da curiosidade masculina que, ávidos por estes momentos e 

adoradores das belezas femininas, se escondiam sob os arbustos para apreciar os corpos nus 

das mulheres que ali estavam. Ambos citam os rios que banhavam Jaboatão. As atividades 

profissionais das lavadeiras da região também foram lembradas. 

 A problemática da água encanada no município permeava as discussões políticas e 

sociais entre a população, a ponto do prefeito Manoel Calheiros, em seu programa de 

governo, já prever ações dessa natureza. O Jornal Folha do Povo traz a matéria “Programa 

mínimo do município de Jaboatão – Dr. Manoel Rodrigue Calheiros – Candidato do povo à 

prefeitura de Jaboatão” 

 
 [...] PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS [...] 3º Aproveitamento da barragem 
situada na vila militar de propriedade de Guilhermando Pimentel, para o 
abastecimento dágua da cidade. 45 
 

O jornal divulga quatro princípios e suas respectivas ações de governo do candidato 

Manoel Calheiros à prefeitura de Jaboatão. Em seu segundo princípio, o administrativo, o 

terceiro item mostra sua preocupação com o abastecimento de água no município. Já eleito e à 

frente da administração municipal, divulga orçamentos previstos para a empreitada e fala 

sobre a espera do poder público estadual para o andamento das obras. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso 	  

43	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	  
44	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	  
45	  Edição Nº 571 de 03 de outubro de 1947 do Jornal Folha do Povo	  
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ÁGUA PARA JABOATÃO – Como todos sabeis, foi consignada no orçamento 
estadual para o ano corrente a importância de Cr$ 700.000,00 para o início das obras 
de fornecimento dágua a Jaboatão. Os serviços todos estão calculados em mais de 
três milhões de cruzeiros, mas o estado se vê forçado a atender também as outras 
cidades nas mesmas condições sanitárias na nossa, onde endemias graves, como a 
esquistossomose, dizimam grande parte da população. Já tomamos contato com as 
autoridades estaduais encarregadas dos serviços aludidos, mas a renovação do 
quadro de funcionários em consequência da mudança do governo do estado, obriga-
nos a renovar as diligências no sentido de vermos iniciado o mais brevemente 
possível obra tão meritória [...]46 
 

 No texto, o jornal discorre sobre o discurso do prefeito, onde ele fala do orçamento 

destinado para as obras de fornecimento de água para o município e sua preocupação em 

contatar as autoridades estaduais para agilizar o inicio das mesmas. Um sonho para os 

jaboatonenses, uma trabalhosa realidade para o poder público municipal. 

 O Folha do Povo era um jornal de cunho político de esquerda. Foi fundado em 10 de 

julho de 1935 pelos senhores Osório de Lima e José Cavalcanti, que eram simpatizantes da 

Aliança Nacional Libertadora, que consistia em uma frente popular liderada pelos comunistas.  

Era publicado na cidade de Recife e teve um papel fundamental de formação e 

representação de grupos sociais que geralmente são excluídos da esfera pública, como os 

operários, trabalhadores rurais, donas de casa, sindicalistas, entre outros setores populares. 

Defendia assiduamente a gestão do prefeito Manoel Calheiros, divulgando constantemente em 

suas edições, desde sua campanha, até sua posse e benfeitorias em sua administração.   

 Voltando ao lazer, o cinema também se caracterizava como uma importante atividade 

lúdica para a sociedade estudada. Através de suas exibições, o cinema possibilitava aos seus 

frequentadores uma interação social entre os atores envolvidos, disseminando a formação do 

cidadão e de indivíduos formadores de opinião. Por outro lado, também promovia encontros 

entre moças e rapazes, aconchegando casais apaixonados, reproduzindo sorrisos, lágrimas e 

sonhos, acolhendo todos os tipos de pessoas que davam asas à magia do cinema. Estavam 

presentes em todas as fontes pesquisadas, nos jornais e também nas fontes orais. O jornal 

local A Luta traz uma matéria intitulada de “O Novo Cinema” 

 
Estão sendo aplicados os últimos retoques no majestoso prédio onde irá funcionar o 
Cine Teatro de Jaboatão, de propriedade COMPANHIA DE MELHORAMENTOS 
E DIVERSÕES, deste município. Muito em breve teremos inaugurada essa casa de 
diversões, a primeira iniciativa levada a efeito pela citada companhia. Localizado no 
centro da cidade, em ótimo e confortável prédio, o Cine teatro de Jaboatão virá 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Edição Nº 704 de 10 de março de 1948 do Jornal Folha do Povo 

	  



60	  

	  

	  

preencher uma lacuna que de há muito estava a reclamar o progresso da nossa 
cidade. O povo aguarda com ansiedade a sua inauguração e é de esperar que os seus 
dirigentes saibam ser cuidadosos na escolha dos seus programas, a fim de que se 
torne ainda mais proveitosa a sua obra [...]47 
 

 No texto acima, o jornal faz menção, com muito entusiasmo, ao novo cinema que 

estava prestes a inaugurar na cidade. Tratava-se do Cine Teatro Samuel Campelo, que foi 

inaugurado neste mesmo ano e existe até os dias atuais. Localizado na Praça Nossa Senhora 

do Rosário, no centro de Jaboatão, passa por reformas e aguarda para reabrir as portas ao 

público.  

Samuel Campelo foi Jornalista, advogado e Teatrólogo. Nasceu no município de 

Escada, porém se estabeleceu em Jaboatão, onde sua formação intelectual foi construída. 

Desde cedo demonstrava aptidões literárias, em especial para o teatro. Foi membro da 

Academia Pernambucana de Letras e administrador do Teatro de Santa Isabel.  

 Sua programação era publicada em quase todas as edições dos jornais locais e seus 

feitos tinham lugar de destaque nas manchetes, como por exemplo, na matéria do Jaboatão 

Jornal, intitulada de “Depois do jantar... irei ao cinema” 

 
É esta a pretensão de um modesto frequentador do Cine Teatro Samuel campelo. 
Adotado o critério de sessão única aos domingos, com início às 19:00 horas, atendeu 
a direção do Samuel Campelo aos interesses de grande parte dos frequentadores, 
dada a conveniência do horário, principalmente no período em que passa a vigorar a 
hora brasileira de verão. 48 
 

 No texto, o jornal divulga uma modificação no horário das sessões do Samuel 

Campelo. Com a determinação do horário de verão, foi adotado a sessão única às 19:00 horas 

aos domingos, fato que agradou os seus frequentadores, pois havia tempo hábil para jantar e 

logo após ir ao cinema. 

 O Jaboatão Jornal, em sua edição Nº 2 de 25 de dezembro de 1950, traz a programação 

do Cine Teatro 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Edição Nº IV de 1 de junho de 1947, Jornal local “A Luta”	  

48	  Edição Nº 3 de 14 de janeiro de 1951, Jaboatão Jornal	  
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Figura 8 – Página 2 da edição de Nº 2 – Ano I de 25 de dezembro de 1950 do Jaboatão Jornal 

 
Fonte: Instituto Histórico de Jaboatão ([1950 b ]) 

 

 A manchete destacava a programação de final de ano e início de 1951 do referido 

cinema. Com programações que iam desde sessões de matinés, apresentações teatrais e filmes 

de diversificados gêneros, agradava toda a população. A peça “O Presépio de 1865” e os 

filmes “Satã passeia à noite”, “A espera de um milagre” e “O Mágico amador” faziam parte 

dessa programação. 

D. Lígia e Seu Amâncio também trazem em seus discursos, falas saudosas sobre a 

época em que frequentavam o Cine Teatro Samuel Campelo 

 
Eu ia muito para o cinema. Nas quintas-feiras era o dia das jovens, das moças. A 
gente pagava menos, uma besteirinha. Os homens pagavam mais. Era o Cine Samuel 
Campelo. Eu ia muito com Van-Van. A gente estava namorando ainda. 49  

 
[...] tinha atrás da minha casa [...] tinha o cine Samuel Campelo [...] Cheguei, o 
filme até hoje não me esqueço: “crime no vagão” [...]. 50  
 

 Nos trechos das entrevistas acima, os entrevistados lembram empolgados dos fins de 

tarde no Cine Samuel Campelo, onde a diversão era garantida. Os frequentadores eram fiéis 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso 
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às suas exibições e recordavam de filmes da época, como no caso do Seu Amâncio que não se 

esquece do primeiro filme assistido no cinema, intitulado de “Crime no Vagão”. 

 Por fim, bailes de carnaval e festas nos principais clubes da cidade também faziam 

parte do universo lúdico do jaboatonense.   

O jornal local “A Luta” traz a seguinte matéria 

 
BAILE E BALLET – Não percam o grande baile de Natal, com o qual o “Querobin” 
reabrirá as suas portas. Para as danças, tocará a “Jazz Espanhola”, sob a regência de 
Venícius Boris Karlof. No intervalo haverá um show, no qual desfilarão: Edu e sua 
gaita, Cremildo e sua voz cavernosa, além da apresentação do ballet de Fernando. 
Entrada franca, com a apresentação do cartão nº 1, do Internacional. 51 
 

 O informe convida a população a prestigiar a reabertura de um dos clubes de danças 

do município. Anuncia suas atrações na expectativa de contar com um público elevado na 

festividade. Por sua vez, o Jornal Folha do Povo, traz a seguinte matéria 

 
NOTÍCIAS DE JABOATÃO – CARNAVAL LOCAL – Estão sendo programadas 
grandes festividades para os três dias de momo, nesta cidade, havendo grandes 
bailes e com destaque que será realizado nos salões do Grupo Escolar Leão 
Coroado, desta cidade. Percorrerão as ruas da cidade, durante os três dias, os 
seguintes blocos: Az de Ouro, Guerreiros em Folia, Urso do Amor, Comendo tudo, 
Maracatu e etc. Assim estão de parabéns os foliões de Jaboatão, graças a cooperação 
da prefeitura local e a Câmara Municipal, que para maior brilhantismo, aprovou um 
crédito especial de dez mil cruzeiros.52 
 

 O texto fala sobre a programação oficial do município para o carnaval, convidando a 

todos para participarem. Destaca a realização dos bailes em salões e a participação popular 

com os desfiles das principais agremiações carnavalescas da cidade. Também enaltece a 

presteza do pode público em destinar recursos financeiros para tal empreitada. 

 Seu Amâncio também recorda dos bailes que frequentava  
Tinha os Independentes, que eu dançava quando tinha vinte, dezoito anos. Comecei 
dançando com idade de dezoito anos, vinte anos... 
 Eles contratavam quatro músicos e a gente dançava os rapazes com as moças dali. 
Tinha o Portela aí, que eu dançava quando era solteiro. O clube do Portela. A gente 
dançava aí. Eu dançava escondido da noiva, que a noiva era crente. Ela sabia que eu 
dançava, que eu não fui frouxo pra mulher não. 53  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Edição número IV de 1 de junho de 1947, Jornal Local “A Luta” 	  	  
52	  Edição Nº 822 de 24 de fevereiro de 1949, Jornal Folha do Povo	  

53	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	  
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 Cita dois clubes que realizavam festas dançantes na cidade. O fato de poder dançar 

com várias moças atraia muitos rapazes solteiros para essas festas. Alguns clubes da época, 

como por exemplo, o Clube Ferroviário, está em atividade até os dias atuais. A máxima de 

que o homem é quem dita às regras da casa também é encontrada nas entrelinhas das 

entrevistas. D. Lígia quando se refere a não poder ir aos jogos de futebol por que o marido 

não gostava que ela fosse e Seu Amâncio quando se refere a ir dançar nos clubes sem a 

presença da noiva. 
  

4.2 AS CANELADAS 

 

 Canelada é a pancada na canela da perna (HOLANDA, 2014). Fui disputar a bola e 

levei uma cacetada na canela que ainda não parou de doer (MARCENA, 2014).  

Em Jaboatão, caneladas era o nome dado a uma coluna esportiva publicada no 

Jaboatão Jornal. Tratava-se de algumas notas rápidas que eram reunidas e publicadas em 

forma de coluna em cada edição. Creditadas ao colunista “AHMEN”, seus textos tratavam do 

esporte enquanto prática competitiva e institucionalizada, em geral o futebol, e traziam nas 

suas entrelinhas, curiosidades dos clássicos locais, os bastidores das competições organizadas 

no município, cobranças a dirigentes e jogadores, expectativas por parte do público e a 

valorização da rivalidade esportiva local. Por vezes acompanhadas de humor e de críticas em 

tom de cobrança de explicações e providências, possuía escrita breve e objetiva, 

possibilitando ao leitor um maior acompanhamento do cenário esportivo de Jaboatão e 

auxiliando na construção do significado e da identidade do esporte local. 

Esporte esse que, segundo Tubino (1996) é reconhecido como um dos fenômenos 

sociais mais importantes, tendo influenciado profundamente a vida cotidiana do home do 

século XX, impondo-se sistematicamente àqueles que o praticam, que o organizam e àqueles 

que, de alguma forma, dependem dele. De acordo com Marques (2010) o esporte se encontra 

na sociedade contemporânea como um fenômeno mais promissor do que somente a atividade 

física. Transmite valores morais que auxiliam no processo de educação e ajuda a promover 

estilo de vida ativo, provocando excitações e podendo ser visto como uma escola de virtudes.  

Identificamos sua presença em todas as fontes documentais consultadas, bem como 

nas fontes orais entrevistadas, onde podemos relacionar as caneladas às atividades esportivas 

competitivas do município. 
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A edição Nº 4 de 28 de janeiro de 1951 do Jaboatão Jornal, traz em sua segunda 

página, um enfoque sobre a coluna “Caneladas”, comentando algumas curiosidades de dois 

clássicos locais relatados pelo jornal e levantando polêmicas em torno dos mesmo.  
 

Figura 9 – Página 2 da edição de Nº 4 – Ano I de 28 de janeiro de 1951 do Jaboatão Jornal 

    
Fonte: Instituto Histórico de Jaboatão ([1951 a]) 

 

Na matéria, o jornal polemiza a equipe do Portela, quando derrotada para a equipe do 

Bulhões pelo placar de 6 x 2, no campeonato municipal de futebol. Traz declarações de um 

jogador do Portela dizendo achar que o jogo foi uma “marmelada”, baseado em alguns 

comportamentos alheios. Também fala dos bastidores do clássico entre Faísca x Bulhões na 

decisão do segundo turno do certame. “Na peleja de hoje assistiremos dois duelos: Neco x 

Quidinho e Ferreira x Luiz Traíra. Quem levará a melhor?” Informa sobre os “bichos” que 

ambas as equipes pretendiam pagar pela conquista do turno e até comentários das equipes 

referentes ao jogo. Todos os temperos necessários para envolver toda a população em torno 

do evento esportivo. 

Também em uma das edições do Jaboatão Jornal, a coluna “canelada” traz novas 

críticas, informações sobre as equipes e o campeonato de futebol e sugestões para a 

organização da modalidade no município. 
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Cooperação! Os rapazes do BULHÕES estão cooperando para maior êxito do 
campeonato. Ainda domingo passado fizeram uma excursão à cidade de Vitória e 
puseram caminhões pela rua, para levar todo o Jaboatão para Vitória. Resultado: a 
renda do jogo FAÍSCA x PORTELA foi pequena, em compensação, o score do jogo, 
em Vitória, foi grande. Na vida existe dessas compensações. 
Nos duelos Neco – Quidinho travados nas últimas pelejas, Quidinho levou a melhor 
em todos.54 
 
Devíamos aproveitar a embalagem e fundarmos uma liga desportiva filiada à 
Federação. Tudo depende do espírito esportivo dos dirigentes dos clubes locais e, 
para isto, é preciso que os espíritos de porco não atrasem.55 

 

 Nos trechos acima, o jornal faz uma crítica a diretoria da equipe do Bulhões, que 

disponibilizou transporte gratuito para o público assistir ao amistoso na cidade de Vitória de 

Santo Antão no dia do clássico local entre Faísca x Portela. Tal atitude esvaziou o estádio e 

não possibilitou uma renda satisfatória às equipes. Ironiza a goleada sofrida pela equipe 

jaboatonense nesse mesmo jogo, pelo placar de 6 x 1.  

 Acirra ainda mais a rivalidade esportiva entre as agremiações, enaltecendo sempre os 

duelos entre os destaques de cada equipe e aproveita a credibilidade frente aos leitores para 

sugerir a fundação da Liga Desportiva de Jaboatão, filiada à Federação Pernambucana de 

Futebol, fato esse que veio a se concretizar no ano de 1968 e perdura até os dias atuais.  

 De maneira muito peculiar, o esporte tem seu espaço garantido dentro da sociedade 

jaboatonense. Suas práticas competitivas possibilitavam a toda população a busca por uma 

excitação hegemônica, onde as vitórias traziam sobrepujança para determinados grupos 

vencedores. Ser campeão municipal de futebol ou vencer uma disputa entre municípios 

vizinhos, por exemplo, trazia a tona o sentimento de superação ao derrotado e de reverência a 

quem, através de uma competição esportiva, foi considerado superior, mais completo, melhor, 

digno de destaque e admiração por parte da impressa local e do povo de uma maneira geral.    

  

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  Edição Nº 5 de 25 de fevereiro de 1951, Jaboatão Jornal	  

55	  Edição Nº 5 de 25 de fevereiro de 1951, Jaboatão Jornal	  
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 Destaque este proporcionado principalmente pelos jornais locais, que divulgavam 

sempre em suas edições, tudo o que acontecia no cenário esportivo municipal. Suas 

manchetes esportivas eram recheadas de notícias sobre as principais competições que 

aconteciam na cidade e fora dela, sempre enaltecendo a participação dos desportistas locais. 

 Embora o futebol apresentasse uma predominância nas ações esportivas do município 

e nas aparições em matérias de jornais, identificamos também outras modalidades a nível 

competitivo, como voleibol, basquetebol, ciclismo, boxe, Tênis de mesa (Pingue – Pongue) e 

Jogos de Salão (Dama, Xadrez e Gamão). 

 O jornal local “A Luta”, traz em sua coluna, intitulada de “Gotas Esportivas”, a 

seguinte matéria 

 
DIVERSOS – Em agosto próximo, o Grêmio realizará o torneio início dos 
campeonatos de vôlei, pingue-pongue, gamão, dama, xadrez e etc., conforme o 
“Programa da Vitória”, organizado pela sua diretoria.56 
 

 O texto traz informes sobre o torneio inicio que seria realizado no mês de agosto. 

Assim como no futebol, antes da principal competição municipal, as outras modalidades 

esportivas também realizavam os seus torneios inicio. Tratava-se de uma competição rápida, 

geralmente em torno de um ou dois dias, onde as equipes e os desportistas se apresentavam de 

forma oficial para a população. 

 Na edição Nº 22 de 25 de novembro de 1951, o Jaboatão Jornal traz na sua coluna 

esportiva, duas notas que falam sobre competições de basquetebol r de ciclismo na cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	  Edição número IV de 1 de junho de 1947 do jornal local “A Luta” 
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Figura 10 – Página 2 da edição de Nº 22 de 25 de novembro de 1951 do Jaboatão Jornal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instituto Histórico de Jaboatão ([1951 b]) 

 

 A matéria fala de um jogo de basquetebol disputado no bairro de Socorro, entre as 

equipes do Portela e do Floriano. Parabeniza a equipe do Portela pela vitória de 35x21 e 

solicita de seu treinador, um levantamento e uma maior divulgação da modalidade no 

município. 

 Em seguida traz a notícia sobre uma corrida de bicicleta que foi realizada, com um 

percurso que ia do bairro de Prazeres até Jaboatão, tendo como vencedor o conhecido ciclista 

Aurélio Roberto de Araújo. Relata a presença maciça do público, que se espremia no local de 

chegada para aplaudir o vencedor.  

Recorrendo as fontes orais, encontramos o esporte no discurso de Seu José Amâncio. 

Também com maior ênfase ao futebol, lembrava-se das acirradas disputas que aconteciam na 

cidade 

 
[...] existia o Caravana, que Arnaldo e João Pedro eram o centrofor do time; João 
Vitor que era da fábrica de papel, também. Tinha Durval.  Esse veio do Guanabara 
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de Tejipió. Portela sempre, Portela sumiu e Caravana; O Portela era mantido pelo 
dono da fábrica [...]57  
 

 No trecho da entrevista, Seu Amâncio cita equipes de futebol tradicionais como 

Portela, Caravana e Guanabara. Relembra de alguns dos seus principais jogadores que se 

destacavam nos grandes clássicos regionais disputados. Um discurso convicto e saudoso, de 

atores sociais que vivenciaram o esporte e suas nuanças no município, compreendendo-o 

como fator essencial para a construção e a formação da sociedade jaboatonense no período em 

questão.   

Neste terceiro e último capítulo, a análise se concentrou na movimentação dos 

indivíduos e suas atividades corporais, esportivas e de lazer, entremeadas ao discurso de 

retretas e canelas que apareceu na fala de entrevistados e nos recortes de jornais.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  Entrevista concedida pelo Sr. José Amâncio Pina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Jaboatão era considerado um município ruralista, por ter nascido nas zonas rurais dos 

seus grandes engenhos e usinas.  Localizado há 18 km da capital Recife, possui clima ameno 

e terreno argiloso e bastante acidentado. Tinha em 1950 uma população de 57.278 habitantes, 

sendo 8.782 eleitores em 1951. Sua economia era voltada para a fabricação do açúcar, a 

indústria do papel e o setor ferroviário. Formado basicamente por uma população carente de 

grandes recursos, carecia de um maior cuidado por parte do poder público municipal no 

tocante aos serviços essenciais como, saúde, alimentação, moradia, saneamento básico e etc.. 

 Seus prefeitos geralmente eram proprietários de engenhos ou estavam ligados a 

indústria açucareira. Os resultados das eleições aconteciam sempre de acordo com os 

interesses dessa mesma indústria, onde concessões e benefícios políticos eram trocados por 

voto.  

Em meio a esse cenário local, o médico comunista Manoel Rodrigues Calheiros se 

elege com maioria dos votos e fica marcado na história como sendo o primeiro prefeito 

comunista do Brasil. O ano era 1947 e tal fato se deu devido a uma coligação com a legenda 

do PSD, atual partido em atuação no município, uma vez que o partido comunista militava na 

ilegalidade.  

O mundo vivia uma guerra político-ideológica que dividia o globo em dois grandes 

blocos: um capitalista e um socialista, denominada de Guerra Fria. De um lado os EUA e do 

outro a URSS, tentavam influenciar outros países acerca de seus sistemas políticos, 

econômicos e militares. A União soviética buscava implantar o Socialismo ao redor do 

mundo, expandindo a igualdade social, enquanto os Estados Unidos defendiam o Capitalismo, 

baseado na democracia e na economia de mercado. 

Nessa batalha, o Esporte era utilizado como fator de supremacia ao sistema oposto. Na 

URSS, foi para as massas e teve um poderoso núcleo organizacional com os direitos e 

privilégios de um ministério no governo e suas práticas também cumpririam o papel de 

desenvolver sentimentos nacionalistas. 

O lazer cumpria um papel primordial na formação cultural da população e 

caracterizava-se como importante ferramenta de socialização e de valorização dessa mesma 

cultura. 
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Em Jaboatão, numa realidade bem diferente, onde o esporte e o lazer careciam de 

privilégios e recursos para o seu desenvolvimento, Manoel Calheiros não tentou imprimir 

uma educação do corpo e para o esporte e lazer conforme o modelo comunista da URSS.  

Com inúmeros problemas relatados, ele tentou democratizar o acesso aos serviços 

básicos essenciais por parte da população, principalmente por parte dos mais carentes. Em seu 

programa de governo, Calheiros traz preocupações como iluminação pública, abastecimento 

d’água, mobilidade urbana, habitação, saúde (construção de hospital) e educação (construção 

e reformas de escolas). Também mostrava uma atenção maior para com as praças da cidade. 

Construções de novas praças e reformas das existentes, estavam incluídas em sua gestão.   

Nessa perspectiva de possibilitar condições favoráveis à vida e extremamente 

necessárias para o desenvolvimento do povo jaboatonense e a formação da cidadania, ele 

priorizou ações emergenciais, de cunho urbano e social, no intuito de melhorar a qualidade de 

vida da população e a imagem do município frente aos que a rotulavam de “A meca do credo 

vermelho” ou simplesmente “A Moscouzinha”.  

Aumentos nos salários dos servidores municipais, pagamentos de abonos natalinos, 

construção de calçamentos e muros de arrimos, construção de cacimbas e estradas, reformas 

em escolas e elaboração projetos a espera de recursos para sua realização, são alguns dos 

exemplos da empreitada inicial do governo comunista. 

Segundo Calheiros, depara-se com um município falido, repleto de dívidas e escassez 

de recursos financeiros para sua atuação frente à prefeitura. Em 1948, ele realiza uma grande 

prestação de contas à câmara municipal, onde o mesmo relata sua dificuldade em sanar essas 

dívidas e garimpar recursos que possibilitem a realização das suas ações. O Jornal Folha do 

Povo e Jaboatão Jornal trazem detalhes do discurso do prefeito na Câmara 

 
Como vinha sendo mal administrado pela classe dominante, àquele município – 
Dívida enorme e “saldo” em papeluchos. 58 
 
O prefeito Calheiros volta a afirmar, em plena Câmara Municipal, que o nosso 
regime “é falido e moribundo” – Um demagogo brasileiro a serviço de Moscou. 59 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  Edição Nº 704 de 10 de março de 1948 do jornal Folha do Povo	  

59	  Edição Nº 5 de 25 de fevereiro de 1951 do Jaboatão Jornal	  
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Na matéria, Calheiros faz um desabafo e mostra toda sua insatisfação com as 

administrações anteriores que, segundo ele, distanciavam cada vez mais o povo dos seus 

direitos de cidadãos.  

No Jaboatão Jornal, a matéria traz uma crítica à outra prestação de contas realizada 

neste ano.  

 Calheiros volta a afirmar o descaso administrativo para com o município por parte das 

gestões anteriores e sua enorme dificuldade na realização de ações estratégicas por falta de 

recursos. Uma ferrenha oposição por parte da população e da imprensa local à gestão 

comunista, também emperrava seus atos administrativos.  

 Nesse universo, as atividades esportivas e de lazer eram direcionadas pela própria 

sociedade civil. Personagens da história, como a própria Sra. Lígia Veloso e instituições como 

Grêmios, Clubes, Associações, Empresas privadas e até a Igreja, se revezavam na organização 

de torneios, campeonatos, práticas esportivas diversas, bailes, festas religiosas, sessões de 

cinema, peças teatrais, concertos musicais, retretas, bingos e etc.  

 Contudo, apoios maciços e constantes faziam parte do dia-a-dia de sua gestão. 

Destinando verbas, materiais necessários ou até autorizações para realização dos eventos, a 

prefeitura fazia-se presente no contexto esportivo e cultural do município. 

 Segundo D. Lígia, em muitos dos eventos realizados pelo Grêmio Feminino de 

Jaboatão, puderam contar com o apoio da prefeitura 

 
Quando a gente queria fazer qualquer festa no grêmio, a gente ia pedir autorização 
na prefeitura [...] Formava uma comissão e ia lá pedir autorização. Ele autorizava 
tudo, não tinha problema. Até bingo quando a gente ia fazer tinha que pedir 
autorização. Aí ele combinava com o delegado e autorizava. Por que às vezes a 
gente queria fazer na Praça Nossa Senhora do Rosário, colocar umas barracas para 
vender roupas usadas, aí precisava de iluminação, aquelas gambiarras, essas coisas 
tudinho [...] Nós íamos até o prefeito, ao grandão maior de todos de lá, e pedia o 
dinheiro para comprar roupas e outras coisas mais para distribuir com os meninos 
pobres dos engenhos.60  
 

 Na entrevista, D. Lígia recorda da receptividade que a prefeitura tinha para com as 

atividades do Grêmio. Sempre solícitos, atendiam aos pedidos disponibilizando serviços, 

autorizações e recursos. 

 Também a partir do discurso do acesso aos serviços básicos essenciais, corroborou 

com o esporte e o lazer, pois atribuía um caráter higienista e eugenista de ambos, tendo-os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Entrevista concedida pela Sra. Lígia da Palma Veloso	  
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como aliados na promoção da saúde e o cuidado com o corpo da população, bem como 

proporcionando uma maior qualidade de vida através de suas práticas. 

Trouxe modificações significativas no tocante ao discurso sobre a necessidade de se 

possibilitar igualdades de oportunidades para toda a população, no intuito de propor um 

desenvolvimento qualitativo do seu povo, identificando-o e reconhecendo-o como fator 

preponderante para crescimento e o desenvolvimento de Jaboatão nos seus diversos aspectos, 

como turismo, saúde, lazer e educação.  

Na prática, devido a todos os empecilhos supracitados, bem como os quatro anos de 

gestão que eram muito pouco tempo para atender uma demanda que se acumulava ao longo 

dos anos, esse discurso não se materializava efetivamente, criando amarras à sua execução e 

inibindo inúmeras modificações significativas.  
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – ENTREVISTA ORAL DA SRA. LÍGIA DA PALMA VELOSO 

 

Entrevistador: Iniciando entrevista com a Sra. Lígia da Palma Veloso, dia 6 de março de 

2013, às 14 horas e 10 minutos. 

D. Lígia, de maneira geral, a senhora pode falar sobre Jaboatão nesse período de 1947 a 1951? 

A senhora já residia lá? O que a senhora lembra-se dessa época? 

D. Lígia: Sim, já residia. Eu nasci lá em Jaboatão, estudei o primário com uma professora 

muito boa particular, D. Severina Pereira e depois eu vim para a Escola Pinto Júnior para 

fazer admissão. Eu já ensinava nesse tempo em casa, catecismo, ensinava aqueles meninos ali 

perto. Eles diziam: “eu não sei fazer o dever” e as mães diziam: “eu não sei isso não, vá pra 

Lígia”, aí eu ensinava a eles. Eu sempre gostei de ensinar. 

Entrevistador: E com relação às atividades de Jaboatão D. Lígia, o que a senhora lembra-se 

de lá? Coisas que venham a sua cabeça desse período. 

D. Lígia: Olhe, eu me lembro que não tinha água, então a gente tomava banho no rio da vovó. 

Tinha uma senhora vizinha que era muito boa, então ela ia toda tarde e chamava a gente para 

ir. Íamos quatro ou cinco com ela. A gente tirava a roupa e ficava só de calcinha. A gente 

levava roupa pra depois trocar lá. E aí a gente ficava muito bem. O nome dela era D. Cecé.  

Aí quando nós voltávamos, ficávamos em casa que era hora do café. Mas uma coisa boa que 

eu gostava muito era da igreja, que era perto. Eu sempre gostei muito. Eu ia para lá, rezava o 

terço, ladainha, cantava muito por que eu gosto muito de cantar também, era uma coisa muito 

boa. E tinha a festa de Santo Amaro que era no dia seis de janeiro. Eram nove dias de festa. 

Nós ouvíamos passar por lá onde eu morava o enterro. O cemitério era desse lado e a igreja 

aqui. [...] na festa de Santo Amaro foi que eu comecei a namorar com o meu marido. 

Namoramos dezesseis anos, mas era namoro direito, viu? Não era como esses namoros de 

hoje não. (RISOS). Dezesseis anos, não era brincadeira não. Aí eu comecei na escola Pinto 

Júnior admissão e ele já estudava no primeiro ano no Ginásio Pernambucano. A gente ia no 

trem. O trem tinha mais estudantes. Quem tinha namorado, ficava com seu namorado junto. 

Se eu chegasse mais cedo, eu guardava o lugar dele e se ele chegasse mais cedo, guardava o 

meu. E aí o povo já sabia. Eu saia correndo de meio-dia da rua Riachuelo para a estação 

central. Ele também vinha correndo muito, mas o maquinista sabia que nós sempre vínhamos 
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no trem e esperava uns cinco ou dez minutos pra a gente sentar, entrar no trem. E assim foi a 

vida todinha nisso. Até que depois [...] Agora eu vou contar o meu namoro e eu quero que 

você bote aí tudinho. (RISOS). Agente estava na festa de Santo Amaro, tudo passeando. As 

moças de braços dados pra lá e pra cá, numa turma grande. Aí uma chegou junto de mim e 

disse: “aquele rapazinho ali quer falar com você” aí eu disse: “comigo? Não sei quem é” e ela 

falou: “ele é daqui mesmo de Jaboatão. O nome de é Van-Hoeven, mas chamamos de Van-

Van”. Aí nós passeamos e me colocaram logo na ponta. Quando a gente voltou, aí ele veio 

falar comigo. Aí eu disse: “O que é que você quer falar comigo?” Ele disse: “Eu quero 

namorar com você”, mesmo assim. Eu disse: “Olhe, eu sou muito menina ainda, não sei esse 

negócio de namoro não.” Aí ele falou: “Não, a gente fica namorando direitinho”. Então eu 

falei: “tá certo.” Então ficamos namorando. Quando foi depois, eu já maiorzinha, lá em baixo 

em Jaboatão Centro, em frente à prefeitura, tinha um palanque onde a banda de música ficava 

fazendo “retreta” e a gente ficava passeando da prefeitura até o clube Jaboatonense. Era uma 

turma de moças e quando ia arrumando namorado ia saindo. Era eu, era Creuza com Riva, era 

Mione com Aníbal, Luzinete com Djalma, Helcy com Leonardo, Luá com Eduardo, era uma 

turma grande. Quando foi depois, nós pedimos a mamãe e os outros também para ir lá no 

comércio. O último trem era de oito e quarenta. Quando dava oito e vinte ele começava a 

apitar. O pai era que dizia: “Olhe, quando o trem começar a apitar, venha embora. Quem não 

vier que fique dormindo na rua”. (RISOS). Eu ficava mais um pouquinho por que morava 

pertinho da prefeitura. Quando foi um belo dia, nós estávamos demorando, o pai dele não 

queria muito esse namoro comigo não, por que eu era preta e a família dele eram todos muito 

alvos. Ele é neto de português, olho azul, cabelo loiro. Aí meu pai disse: “Olhe, o dia que eu 

ver você com Van-Van, você vem apanhando até em casa”. E eu ficava com medo. (RISOS). 

Mas tiveram muitas e muitas vezes que eu passava com Van-Van e nem na mão eu pegava. 

Juntinho a gente conversando, aí o pessoal dizia: “olha quem passou aí agora, teu pai”. Eu 

dizia: “agora eu vou embora, vou embora pra casa”. Aí eu ia pra casa, por que eu dormia com 

minha vó. Então chegava logo, tomava banho, escovava os dentes e ficava ali esperando ele 

chegar. Depois de um tempo, nós ficamos namorando na esquina. Era uma transversal e D. 

Xixi morava nesta casa. A gente namorava na esquina dela. Isso por muito tempo nós 

namoramos lá. Depois meu pai adoeceu, morreu e nós tivemos que sair dessa casa que era da 

Great Western, que a gente pagava só uma besteira. Era muito boa a casa. Aí nós ficamos 

aperreados. Mas o gerente da Great Western era muito amigo do meu pai. Então disse assim: 

“seu pai teve febre tifo e não pode ficar aqui, tem que ir para Garanhuns”. Aí minha mãe 
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disse: “eu vou” Consuelo, minha outra irmã disse: “eu vou com a senhora”. Por que minha 

mãe não escutava bem. Aí eu fiquei em casa com Dindinha e Adelaide, as duas avós. Tinham 

os meninos que eram pequenos. Petrônio e Vinícius eram meus irmãos menores. Depois meu 

pai morreu. Tinham dois senhores, Dr. Carneiro e Dr. Guilherme. Eles eram boníssimos. Eles 

foram lá em casa, foi quem fez o enterro do meu pai. Ele atrelou um carro no trem que ia pra 

lá, com tudo, parecia uma UTI. Mandou enfermeiro, perguntou tudo. A gente era pobre. Hoje 

Graças a Deus eu melhorei. Papai dormia de calção ou de cueca. Aí ele mandou comprar 

quatro pijamas, toalha de banho, toalha de rosto, tudo novo [...] depois que passou uns dias 

que meu pai tinha morrido, aí ele (Dr. Leão) vai lá em casa: “D. Ester, a senhora não pode 

ficar mais aqui nessa casa, por que essa casa é só pra quem trabalha na Rede. Mas eu vou 

fazer uma coisa pra senhora. Nós temos uma casa na rua da cadeia, a primeira casa na rua 

Henrique Capitolino. A senhora vai pra lá, agora eu preciso fazer uma melhora muito grande 

na casa. Essa casa era da rede e era usada pra dormir os guardas e o pessoal que chegava 

atrasado.” Aí ele mandou ajeitar todinha, chamou a gente e nós aprovamos a casa. Ela tinha as 

paredes dobradas, por que também era como se fosse uma cadeia para aqueles que não se 

comportavam bem. Aí ele modelou a casa todinha. Fez um sanitário novo, grande e bonito. 

Atrás um terraço para a gente fazer as refeições. Fez quatro quartos, a sala de vista e a sala de 

espera. Aí ficamos lá nessa casa. Muito boa, não nos faltou nada. Pagamos uma besteira. 

Parece que naquele tempo ele pediu a minha mãe cem reais. Aí ela disse: “mas Dr. Leão, eu 

ainda vou receber agora um dinheiro de Lula”. Meu pai se chamava Luiz, Lula. Aí ele disse: 

“a senhora só vai pagar isso”. Aí a gente foi pra lá. Ali foi melhor, era bem na rua. Aí eu 

ficava conversando com Van-Van todo dia ali na janela. Quando dava nove e meia ele ia 

embora. Ele ficava do lado de fora e eu do lado de dentro. Aí ele começou a ensinar português 

nessa mesma rua que eu morava, a o povo do exército que queriam ser sargento, que queria 

ser cabo e não sabia quase nada, então ele era quem ensinava. Um grande amigo chamado 

Pedro Vilela foi quem arranjou essas aulas para ele. E assim foi guardando um dinheirinho. 

Tinha muita gente. Terminava uma turma e vinha outra. Ele gostava. Depois arrumou um 

emprego, por conta de Dr. Leão, para dar aula de português na Escola Profissional Adalgiso 

Lubambo. Aí ele foi estudar para fazer concurso do Banco do Brasil. Fez o primeiro concurso 

e não passou. Antigamente tinha português, matemática, francês, inglês, alemão, tudo isso e 

aquilo. Era muita matéria. História, geografia, ciências. Ele era danado. (RISOS). Fez o 

segundo concurso e passou no segundo lugar. Só tinha uma vaga para Recife e duas para 

Caruaru. Aí ele foi para Caruaru. [...] Aí ele viu que já dava pra casar. Lá em Jaboatão tinha 
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uns amigos que eram compadres da gente. Dino e João Crivos. Aí ele foi a Dino e disse: 

“Dino, eu quero comprar o enxoval pra minha casa, por que eu vou casar, mas eu não tenho 

nada”. Aí ele disse: “e eu tenho tudo. Você leve o que você quiser. Peça a Lígia a relação e 

traga e você vai me pagando como puder”. Eram amigos mesmo direito naquele tempo. Aí 

então a gente comprou o quarto, sala de jantar, as cadeiras, duas cadeiras de balanço ele 

comprou também. Comprou tudo. Deu não sei quanto lá. Aí todo mês ele manda uma quantia 

pra ir abatendo.  Ele recebia no meio do ano um dinheirinho a mais para comprar milho. Na 

páscoa o do peixe. Aí sempre que tinha um dinheirinho a mais a gente ia pagando a Dino. 

Sempre foi assim. O Banco do Brasil foi uma mãe.  Aí a gente marcou o casamento. Foi no 

dia 27 de junho. O Padre era Chromácio Leão, era o padrinho de Van-Van. Aí minha mãe 

disse assim: “é melhor você fazer um casamento aqui em casa”. Aí minha vizinha disse assim: 

“eu venho também e trago meu piano. Aí com o piano fica bom de fazer o altar”. Eu comprei 

minhas coisas tudo direitinho. Eu já trabalhava. Já era professora do Estado. Então já 

guardava meu dinheirinho para comprar e ir pagando meu enxoval. Então nos casamos no dia 

27 de junho, dia do aniversário do Padre Chromácio Leão, casa da minha mãe. Quando foi no 

dia 22, ele pediu ao chefe da estação, Araújo, para atrelar um carro para levar as coisas 

tudinho. Van-Van procurou casa e achou. Era uma casa muito boazinha, com um terraço que 

cabiam duas cadeiras e tinham três quartos. Van-Van mandou pintar e ajeitar todinha [...] e 

assim nós fomos para Caruaru, assim que a casa ficou pronta. Assim que cheguei fui logo pra 

casa, que era um pouco distante da estação. Quando cheguei lá ele já tinha colocado as coisas. 

Como ele gostava muito de estudar, lia quase dois mil livros por ano, colocou logo a estante 

na sala. Aí eu disse: “Ôxe, a estante aqui na sala?” Aí ele disse: “eu não sabia onde botar” 

(RISOS) Então nós fomos arrumando as coisas. [...] A gente vinha toda semana para 

Jaboatão. Eu vinha para casa de minha mãe e ele ia para a casa da mãe dele, por que a casa de 

minha mãe não dava. Aí ele ia me buscar pra ir à missa e passear. Então eu engravidei em 

1948. Todo mês eu ia para o médico. O plano do Banco do Brasil era excelente. Todo mês eu 

ia, o médico examinava e dizia: “está tudo bem”. Foi justamente quando o médico disse: 

“olhe, eu estou me sentindo muito doente, com uma fraqueza assim, como se fosse 

generalizada. Então eu quero um descanso, vou me aposentar. Vou passar a senhora para 

outro médico”. Então eu disse: “mas eu já estou tão acostumada com o senhor Dr. Orlando”. 

Então ele disse: “Mas é isso mesmo D. Lígia. Eu não posso ficar”. Aí chamou para eu ficar 

com Dr. Manoel Ximenes. 
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Entrevistador: D. Lígia, esses médicos que a senhora se referiu eram em Jaboatão ou em 

Caruaru? 

D. Lígia: Eram no Recife. Eu vinha todo mês para Jaboatão, não deixava de vir nenhum mês. 

Então esses médicos eram lá no Recife. Aí eu disse: “Tudo bem, eu vou ficar com Dr. Manoel 

Ximenes”. Foi quando minha sogra disse: “é melhor você ouvir a opinião de Dr. Calheiros”. 

Aí eu disse: “mas eu soube que ele não está fazendo mais parto”. E ela disse: “não, seja o que 

for, mas você vai”. Aí eu fui com Van-Van. Chegou lá ele me atendeu muito bem, me 

examinou e disse: “infelizmente, eu não estou mais fazendo parto. Já estou com muita idade. 

Eu receito, eu vejo, passo exame, essas coisa todinha, mas quando é parto eu digo logo a 

pessoa que arranje outro médico, porque pode ser uma hora que eu não possa ir”. Aí tá certo, 

voltei para Dr. Ximenes. Um ótimo médico. Mas quando me deu dores, eu estava em 

Jaboatão. Eu já tinha carro, tinha melhorado já (RISOS). Aí eu fui com minha cunhada e uma 

amiga minha que estava lá em casa para a maternidade. Só que eu já fui muito ruim, por que 

eu tive hemorragia interna e externa. Aí ele dizia: “está melhorando?” E eu rezando. Dr. 

Ximenes já estava lá. Aí ele chamou a parteira e disse: “ a senhora vai logo preparada, veja 

tudinho que eu chego lá”. Aí eu fui pro quarto me preparando. Aí eu disse: “e a hemorragia?” 

aí me deram logo uma injeção na veia e outra no músculo. Aí ele veio, fez logo o toque e 

disse: “olhe, eu vou fazer uma cesariana. Além do feto ser grande, a senhora está com esse 

problema. Felizmente já está saindo, mas houve esse problema.” Aí eu disse: “tá certo” Aí eu 

vi um crucifixo bem grande. Me benzi e comecei a rezar. Aí ele disse: “tá vendo como é bom 

fazer uma coisa dessa?” Aí eu disse: “pois é, eu tenho muita confiança em Deus. Seja o que 

Deus quiser”. Aí eu fiquei lá dentro. Chegou a enfermeira e a parteira. Elas disseram: “isso é 

feto morto.” Mas eu escutei quando ela disse isso. Por que o cordão umbilical já estava aqui 

na minha perna. Veio todo atravessado ele. Aí ele veio, aprontou tudo, veio o anestesista eu 

fiquei lá. Eu só sei que entrei na sala de parto umas duas e pouca da madrugada e só saí de 

sias horas da manhã, por causa do sugamento. Mas foi tudo muito bem, o menino nasceu, 

grande e gordo. Ele tinha cinco quilos e cinquenta e cinco centímetros de comprimento. Era o 

maior de todos, enorme. Se fosse homem ia se chamar Ivan e se fosse mulher Maria do 

Carmo. Eu tinha feito uma promessa para Nossa Senhora do Carmo. Só que sabia disso era eu 

e Van-Van. Aí Araújo disse: “olhe, como é pra avisar a Van-Van? Como é o nome do 

menino?” Aí eu disse: “o nome dele é Ivan. Por que só eu e ele sabemos disso”. Ele nasceu no 

dia primeiro de abril. Aí quando chegou o telegrama para ele, o pessoal do banco ficou 

dizendo: “isso é brincadeira de Veloso. Ele quer ir viajar, quer ver a mulher dele”. Aí ele 
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disse: “não é brincadeira não, é verdade. Por que só eu e ela sabíamos o nome do bebê e ela 

colocou no telegrama Cheguei papai, Ivan. Tenho certeza que ele nasceu.” Foi uma felicidade 

só. Então ele pegou as coisas e veio embora para jaboatão.  

Entrevistador: D. Lígia, após o parto, a senhora voltou para Caruaru ou ficou em Jaboatão de 

vez? 

D. Lígia: Não, voltei para Caruaru. Passei mais dois anos e meio para voltar de vez para 

Jaboatão, mas sempre indo todas as semanas para Jaboatão. Nunca deixava de ir. Um cunhado 

dele que também era do Banco do Brasil disse: “tem um amigo meu do Banco do Brasil lá do 

Rio. Eu vou mandar uns quitutinhos pra ele que ele gosta.” Aí mandou os quitutes e explicou 

que ele era novato no Banco do Brasil, tudo direitinho. Aí ele disse: “pode ficar certo que ele 

tá transferido para o Recife”.  

Entrevistador: D. Lígia, nesse período de 1947 até 1951, a senhora tinha entre 25 e 29 anos. 

A senhora já estava casada com o Sr. Van-Hoeven. Como vocês faziam para se divertir em 

Jaboatão? A senhora praticava alguma atividade esportiva? Alguém da família praticava 

também? Do que a senhora lembra? 

D. Lígia: Ele fazia. Até hoje existe lá. Chama-se “Os Veteranos”. Ele não jogava não, mas 

gostava de ir para apreciar e ficar torcendo. E eu tinha o Grêmio. Lá, nós e as colegas todas, 

dissemos: “vamos formar um grêmio aqui. Tem tanta mocinha aqui, tanta senhora que precise 

de uma atividade dessa e a gente só em casa”. Aí foi quando nós formamos o Grêmio 

Feminino, no dia 12 de setembro de 1948, fundado por Dulce, Claudete, Alzira, Aurelina e 

Lourdes Ramos. Era uma senhora de fronte que tinha duas casas comerciais, que guardava 

mantimentos, carne de charque, etc. Aí o homem que ficava lá não estava pagando direito. Aí 

eu disse: “vamos falar com D. Isaura”. Por que ela era muito minha amiga. Toda noite ela ia 

na minha casa. Fomos eu, Dulce, uma sobrinha dela Aurelina e Lourdes Ramos. Fomos nós 

quatro. Chegando lá, batemos na porta e dissemos: “Olhe D. Isaura, a senhora tem aquela casa 

que era de estivas, que o povo guardava gêneros lá, tá desativado?”. Ela disse: “tá, que ele não 

tá pagando. Fica me enrolando, aí eu botei ele pra fora”. Eu disse: “Pois a gente veio falar 

aqui pra comprar aquele pedaço ali para formar um grupo de senhoras, inclusive a sua 

sobrinha Juju também vai ficar com a agente. E nós vamos usar tudinho lá. Não vamos mudar 

nada, mas vamos mexer lá dentro. Fazer umas salas de aula pra gente ensinar. Vamos colocar 

professoras do Estado e Município lá e a gente fica comandando tudo”. Ela disse: “tá feito”. 

Aí eu falei: “Mas como nós fazemos para pagar a senhora? A gente não tem nada ainda, nem 

tesoureira”. E ela falou: “Não pense nisso agora não. Vamos devagarinho. Depois a gente vai 
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vendo isso”. Então nós começamos a fazer bingos, festinhas, vender besteiras, doces. E isso ia 

fazendo um dinheirinho. Fazia um bingo, pedia no comércio inteirinho. Todo mundo ajudava 

com um objeto bom. E assim a gente começou o grêmio. Aí eu disse: “Olhe, quanto vai ser? 

Diga a ninguém. Diga a mim” Ela disse: “trezentos reais, tá bom?” Aí eu disse: “duzentos não 

vai não?” Mesmo assim. (RISOS) Aí ela disse: “pra você eu faço.” Aí liguei pra Dulce: 

“Dulce, ela cobrou duzentos mil”. Aí ela disse: “bom, tá ótimo”. Aí foi uma beleza.  

Entrevistador: Como se chamava o grêmio, D. Lígia? 

D. Lígia: Grêmio Feminino de Jaboatão. Ainda hoje tem, está lá. Aí a gente ficou se reunindo 

todo mês. Cada uma pagava a quantia que podia. Só Dulce que podia pagar mais. E assim o 

grêmio foi crescendo. Fomos falar com o prefeito para mandar uma professora para lá. Dulce 

já era diretora escolar em Recife, aí ela foi e apareceu uma professora de Jaboatão que queria 

ir pra lá. Aí a gente fez um campo logo na entrada, a escola aqui e ficou justamente esse 

espaço todinho. Mandei plantar aquela grama e aí fizemos um campo de voleibol. Dia de 

sábado e domingo era todo mundo lá no voleibol. Uma sócia chamada Lindinalva, fazia as 

unhas das sócias. Todas pagavam e davam uma ajuda ao Grêmio. Tinha uma sócia que 

morava na parte de cima do Grêmio, ela e o seu esposo. Ela chamava-se Petronila e nós 

chamávamos de Nila. Era uma sócia professora do Grêmio e seu esposo era o Sr. Guerrão. Ela 

chamava o grêmio de sementeira. Tinha no Grêmio escola do Município professor de pintura, 

corte e costura, aulas para empregadas domésticas e elas não pagavam nada às professoras 

Aurelina Viegas, Delzuíta Vieira e Nila Guerra. Ensinavam a ler e o catecismo e algumas 

aulas de trabalhos manuais. Nós ajudamos, o grêmio, várias escolas a iniciarem suas aulas. A 

escola Nossa Senhora do Rosário hoje tem seu lugar certo. O Iapoatan Curso começou no 

Grêmio. Hoje é uma potência e tem lugar próprio e ensina primário, cursos diversos e 

vestibulares. O centro de D. Gení, o São Francisco de Assis cresceu e se desenvolveu. Ensina 

desde primário até cursos para vestibular. É um colégio maravilhoso. Todos esses começaram 

no Grêmio. Veja como o Grêmio é uma sementeira e ajuda a todos que precisam. 

Ultimamente tem as sócias Kilda, Edilamar, Nelmari e tantas outras. Muitas já partiram para a 

eternidade. Fomos também visitar as Mulheres Mundanas. Depois de um primeiro contato, 

passamos a fazer palestras e a instruí-las sobre a vida, desde aspectos de saúde até como se 

vestir e se portar perante os outros.  

Entrevistador: E a senhora jogava também? 

D. Lígia: Não, eu não jogava não. Nunca gostei muito não. Eu ficava mais tomando conta das 

coisas. Eu fui quatro vezes presidente do grêmio. Aí na minha casa apareceu um dos grandões 
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dos A. A.: “D. Lígia, a senhora pode nos ceder aquele primeiro andar para os Alcóolatras 

Anônimos”. Eu disse: “olhe seu Chico, por mim está tudo certo, agora eu preciso ver com 

todo mundo, por que aqui é um grêmio e tem a diretoria”. Mas aí deu tudo certo. E eles se 

comprometeram a ajudar em tudo aqui no grêmio. Até um cano estourado eles consertavam. E 

pagavam a água e a luz que eles usavam [...] Ainda estão lá até hoje.  

Entrevistador: D. Lígia, fora as atividades do grêmio, a senhora tem recordações de outras 

atividades em Jaboatão? Atividades esportivas e culturais dessa época? 

D. Lígia: Essa turma mesmo se reunia na Mãe Rainha. Eu tinha uma amiga que veio de São 

Paulo e trouxe uma para mim. Até hoje está aqui. Aí eu tinha marcado uma reunião do grêmio 

lá pra casa, por que eu estava doente. Então ela foi lá pra casa e disse: “olhe, esse grupo aqui, 

vamos ser agora todas sócias da Mãe Rainha”. A fundadora de São Vicente de Paulo era ela e 

a fundadora daqui agora eu. Depois disso a gente ficou com o dispensário. Tinhas as Senhoras 

de Caridade e o dispensário. Aí a gente ficava fazendo festa também para ajudar o dispensário 

dos pobres. Nós não podíamos dar todo mês uma feira para esse povo, então fomos pedir. Nós 

convidamos as sócias das Senhoras de Caridade. Íamos toda semana visitar e conversar com 

elas sobre a vida delas.  

Entrevistador: Quanto ao cinema D. Lígia, a senhora lembra, frequentava? 

D. Lígia: Lembro sim, frequentava. Eu ia muito para o cinema. Nas quintas-feiras era o dia 

das jovens, das moças. A gente pagava menos, uma besteirinha. Os homens pagavam mais. 

Entrevistador: Era o Cine Samuel Campelo? 

D. Lígia: Era o Cine Samuel Campelo. Eu ia muito com Van-Van. A gente estava namorando 

ainda.  

Entrevistador: D. Lígia, a senhora falou sobre atividades que vocês faziam nos rios de 

Jaboatão. A senhora recorda de muita coisa? Que tipos de atividades eram desenvolvidas nas 

margens dos rios de Jaboatão?  

D. Lígia: A gente deixou de tomar banho nos rios, por que os homens, que são muito safados 

(RISOS), faziam um buraco para olhar pra gente. Aí foi uma coisa medonha. E você sabe 

como é né, jovem. Aí a gente deixou de ir pra lá.  

Entrevistador: D. Lígia, a senhora recorda de outras atividades realizadas nas margens dos 

rios, como por exemplo, lavadeiras que se utilizavam dos rios para lavar suas roupas e tirar 

seu sustento? 

D. Lígia: Tinha sim, mas era mais pra cá do rio. Tinha o rio Jaboatão e o rio Duas-Unas. A 

gente tomava banho no rio Jaboatão que era todo cercado de aveloz e mesmo assim os safados  
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faziam um buraco nos matos para ir olhar a gente. (RISOS) Mas do outro lado de cá do rio 

tinha muitas senhoras lavadeiras por lá, pois Jaboatão não tinha água encanada.  

Entrevistador: D. Lígia, nesse período a senhora já estava na escola como professora. A 

senhora lembra como eram as práticas esportivas e as aulas de Educação Física dentro da 

escola? 

D. Lígia: Tinha um professor que fazia os exercícios. Era uma matéria como outra qualquer. 

Van-Van escrevia tudo o que se passava como a gente. Como se fosse uma espécie de um 

diário. Esse livro jogaram fora, tinha tudo. 

Entrevistador: E existiam jogos na escola? Se formavam equipes para jogar com outras 

escolas?  

D. Lígia: Tinha sim, isso tudinho. Era separado os rapazes e as moças. No grêmio também 

era tudo separado, mas só eram moças, senhoras e velhas. Só mulheres. (RISOS) 

Entrevistador: D. Lígia, a senhora teve contato direto com o Sr. Manoel Calheiros. O que a 

senhora pode falar mais sobre ele? 

D. Lígia: Ele sempre passava, cumprimentava a gente, mas eu não tive muito acesso a ele 

não. Ele chegava no carro e saltava direto no consultório. Ele não morava em Jaboatão não. 

Ele morava aqui no Recife. 

Entrevistador: D. Lígia, a senhora pode falar algo da gestão de Manoel Calheiros enquanto 

prefeito de Jaboatão? 

D. Lígia: E ele foi prefeito? (RISOS) 

Entrevistador: Foi sim D. Lígia. De 1947 a 1951. 

D. Lígia: Não lembro não. Quando a gente queria fazer qualquer festa no grêmio, a gente ia 

pedir autorização na prefeitura, mas eu nunca ia, eram outras que iam. Para todo canto eu ia, 

então comecei a colocar as outras pra fazer isso. Formava uma comissão e ia lá pedir 

autorização. Ele autorizava tudo, não tinha problema. Até bingo quando a gente ia fazer tinha 

que pedir autorização. Aí ele combinava com o delegado e autorizava. Por que às vezes a 

gente queria fazer na Praça Nossa Senhora do Rosário, colocar umas barracas para vender 

roupas usadas, aí precisava de iluminação, aquelas gambiarras, essas coisas tudinho [...] 

Entrevistador: D. Lígia, nesse período, alguns intelectuais de Jaboatão já demonstravam 

alguma preocupação com a prática de atividades esportivas e o cuidado com o corpo e criação 

de hábitos saudáveis para melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Sr. Van-Hoeven 

também tinha essa preocupação? 
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D. Lígia: Tinha sim. Me recordo perfeitamente. Ele comentava muito comigo. Ele ia muito 

para o Clube Jaboatonense fazer palestras. Muita coisa mesmo. Sempre que tinha esses 

debates ele estava no meio. Os vereadores ajudavam em tudo o que nós precisávamos.  

Entrevistador: E sobre aqueles grandes torneios de futebol que aconteciam entre as usinas, a 

senhora tem recordação? 

D. Lígia: Lembro perfeitamente. Era a usina Jaboatão e a usina Bulhões. Bulhões era na rua, 

perto. A outra, Jaboatão era mais afastada. Era o principal jogo. As pessoas comentavam 

muito, aplaudiam quando passavam. Era uma festa grande mesmo. 

Entrevistador: A senhora chegou a presenciar alguns desses jogos? As mulheres 

frequentavam os jogos? 

D. Lígia: As mulheres iam para os jogos, mas eu é que nunca fui não. Meu marido era meio 

chatinho assim, sabe? (RISOS) Não gostava que eu fosse não [...] 

Entrevistador: A senhora se lembra de outras instituições esportivas de Jaboatão? 

D. Lígia: Tinha o Portela que era de negócio de jogo também.  Muita gente de fora vinha 

jogar. Quando o Sport vinha era um inferno. Ficava lá gente que era não sei o que. (RISOS). 

Tinha o Ferroviário também [...]  

Entrevistador: Fora essa permissão que a prefeitura dava para a senhora realizar os eventos, 

ela ajudava com alguma outra coisa? Disponibilizavam algum tipo de recurso para isso? 

D. Lígia: Sim, disponibilizava sim. Ajudava bastante. 

Entrevistador: E como se dava essa ajuda? 

D. Lígia: Nós íamos até o prefeito, ao grandão maior de todos de lá, e pedia o dinheiro para 

comprar roupas e outras coisas mais para distribuir com os meninos pobres dos engenhos. 

Entrevistador: Na rede municipal de ensino existia material suficiente e adequado para 

prática de atividades esportivas? 

D. Lígia: Tinha tudo. Não faltava nada. Roupas, lápis, livros, cadernos, bolas, quadra. Isso 

tudo a prefeitura mandava. 

Entrevistador: D. Lígia, exatamente nesse período de 1947 a 1951 quando a senhora já 

estava casada e com idade entre 25 e 29 anos, a senhora sentiu um progresso quanto a 

organização e a prática de atividades esportivas no município?  

D. Lígia: Sim, houve sim. Perfeitamente. Foram aparecendo novas escolas a partir do grêmio 

e outras coisas mais. [...] Os Veteranos, agora que é Adilson um grandão de lá, eu sempre vou 

quando tem um aniversário, uma festa lá. Aí eles fazem um almoço, eu vou com Gilvan meu 

filho. Essas coisas [...] 
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Entrevistador: Que bom D. Lígia. A senhora teria algo mais a dizer? 

D. Lígia: Só dizer a você que você foi maravilhoso. Você não foi dez não, você foi mil. 

(RISOS) [...] Não esqueça de dizer que a gente da turma de 1942 da Pinto Júnior nos 

encontramos até hoje. (RISOS) A turma do A. A. se encontram no grêmio, são nossos grandes 

amigos. Fizeram e fazem tudo pelo Grêmio.  

Entrevistador: A gente para por aqui a entrevista com D. Lígia da Palma Veloso, no dia 

06/03, finalizando às 15:20 horas. D. Lígia, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. 

Obrigado!  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA ORAL DO SR. JOSÉ AMÂNCIO PINA 

 

Entrevistador: Agora vamos dar início à entrevista com seu José Amâncio Pina, no dia 18 de 

novembro de 2013, às 10h45m. Seu Amâncio... 

Sr. José: Diga. 

Entrevistador: ...muito obrigado pelo senhor ter cedido esse bate-papo aqui com a gente, né, 

essa entrevista. A gente vai falar um pouco sobre a gestão do prefeito Manuel Calheiros aqui 

de Jaboatão, né. De uma maneira geral, Seu José Amâncio, o que o senhor pode falar desse 

período de 1947 a 1951 aqui, no município de Jaboatão? 

Sr. José: Olhe, o Dr. Calheiros era um médico muito bom, parteiro. Era comunista. 

Comunista sábio. Foi eleito prefeito pelos ferroviários da Great Western. Ganhou em grande 

quantidade de voto... muito... Ninguém concorreu com ele quase. Depois assumiu um tal de 

Israel... eu num... -que eu não sou político, eu não gosto de política- e Dr. Calheiros resistiu, 

ficou até a gestão dele. Eu não sei... no tempo eu tinha... quando ele foi prefeito morou ali... –

não tem onde é as Casa Bahia hoje? Ali era uma casa no meio do terreno que o irmão dele 

comprou e ali foi que ele morou. Eu morava na casa encostada aqui com o INPS. Em 1930 eu 

fui pra lá. Ele chegou depois. E antes também morou Frederico, casado com uma senhora 

viúva já. Ele... –não sei se era viúva- casou, tinha uma filha já chamada Lola e a outra eu me 

esqueci do nome. Lola é uma. Lola e a outra não sei se era Noêmia, Noemi. E eu, um menino 

de oito anos, sabe o que eu fazia? –Sete anos-. Tinha a cerca de zinco, né? (risos). E eu vinha 

ver a menina tomar banho nua, a menina com seis anos. 

Terceira pessoa (Filha): Olha pra isso. 

Sr. José: É, mas as duas, né. E eu pelas brechas. Quando ela via, ela corria e entrava, as duas 

irmãs. 

Entrevistador: Era no rio, era?  

Sr. José: Não. Tinha uma usina desse tamanho... tinha... a torneira era pequena, era mais 

moça que eu ainda, eu acho, elas tinham uns seis anos e eu vendo as meninas tomar banho. Eu 

e Gentil, meu irmão falecido. 

Entrevistador: (Risos) 

Sr. José: Né. Quando era menino já era safado. (Risos) 

Entrevistador: (Risos) 
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Sr. José: Fiz tudo o que era ruim de menino. Só não fui ladrão nem veado. Já tive pavor a 

veado. Comigo não tem vez. Gosto nem de falar. Se eu estiver aqui, vier um veado, eu saio de 

junto dele.  

Sr. José: Eu tenho, que não gosto não. 

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio, nessa época de 47, o senhor deveria ter por volta de 25 

anos, mais ou menos... 

Sr. José: Não! 47... 

Entrevistador: 47... 

Sr. José: Eu tinha 25 anos. 

Entrevistador: 25 anos, mais ou menos, né. O senhor chegou a ter contato, algum contato 

com Dr. Calheiros? 

Sr. José: Eu via assim, mas contato não. Quem consultava com ele era minha mãe. 

Entrevistador: Se consultava com ele, com o Dr. Calheiros? 

Sr. José: Era. 

Entrevistador: Ela contava pro senhor alguma coisa, chegou a falar? 

Sr. José: Dele ninguém falava não. Foi um homem de bem, muito... um senhor, homem 

respeitável. Só tinha de ser comunista, ser do Partido Comunista, mas era um homem muito 

bom... 

Entrevistador: Ele era muito criticado pelo fato de ser comunista, né. Alguns jornais, 

inclusive, da época falavam... o que é que o senhor acha disso? 

Sr. José: Meu filho, aquilo ali, é bem dizer, o pessoal não gostava do comunismo naquele 

tempo. Hoje tá mais aceito, né. Naquele tempo ninguém queria ver comunista. Olha, quando, 

em 1928 houve a Aliança –ou foi 29- a Aliança Liberal. Eu morava na rua de cima, nessa casa 

que eu falei a vocês. Então na Aliança Liberal quem não botasse uma faixa de pano na janela 

ou na porta uma coisa de pano assim, era preso como comunista, perrepista. Tinha Dona 

Abigail, que era a mulher de um advogado, morava na descida da rua lá de cima, do lado 

direito. Aí tinha uma casa que morava Fralda, Alberto Fralda, ela morou ali. Ela era 

perrepista, chamava perrepista. Depois entrou o comunismo em 35, eu nesse tempo crescido 

já tava com 13 anos. Meu pai morou ali onde é o Banco do Brasil, tinha uma casa do lado de 

lá, tinha uma casa, terraço, casa boa, alugava a um povo de Recife e ali deram um tiro em 

papai da outra, onde tem aquele mercadinho, deram um tiro de noite. Nesse mesmo ano, levei 

uma pisa –Gentil e eu-. Eu tava deitado, lendo na rede, já com 14 anos ou 13 –papai saiu em 

36... foi-, aí faz “Zeca!” –tava lendo e ele fez “Vá chamar seu irmão no cinema- Aí eu fui, né.  
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Aí eu fui. Cheguei, o filme até hoje não me esqueço: “crime no vagão”. Tinha 08 anos nesse 

tempo. “crime no vagão”  , aí eu fui e Gentil disse “Zeca, fiquei aí deitado na, na...”, aí eu 

fiquei. Quando cheguei em casa, nove e tanto, papai pegou e disse: “Você vai apanhar porque 

foi chamar e ficou”. Deu quatro lapadas. Menino...!, naquele tempo se dava no filho com um 

cinturão de carrociô largo; quando dava, não sei se era com a... como é...? isso aqui do cinto... 

Entrevistador: A fivela. 

Sr. José: ...a fivela, e como dava. Ficava uma marca de sangue. Cortava assim. Saía e minava 

aquele sangue. Eu passava dois, três meses sem ir no rio da Vovó, que era falado naquele 

tempo, tudo tomava banho na Vovó, tudo nu, homem e menino; mulher tinha um lugar todo 

fechado de mato, e ali eu apanhei menos e Gentil apanhou mais. Quer dizer, o pai dava. 

Naquele tempo tinha criação. 

Entrevistador: Lapada era lapada, né? 

Sr. José: É, lapada! Pra não fazer mais.  

Entrevistador: (Risos) 

Sr. José: Era. Aí eu apanhei em 1935. Tinha 13 anos, ia fazer 14. Apanhei. Eu apanhei 

porque fui chamar e fiquei. Era pra eu ir chamar e voltar, deixar ele lá. Mas eu fiquei, pronto! 

Por causa de Gentil eu apanhei. 

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio. Na época, que o senhor falou, existia essa prática do banho 

de rio lá no rio da Vovó... 

Sr. José: É. Tinha... olhe... 

Entrevistador: ...Outras coisas mais. O cine, que era diversão... 

Sr. José: ...tinha atrás da minha casa... 

Entrevistador: O que é que o senhor pode falar sobre essas práticas? De cinema, de banho de 

rio, de... 

Sr. José: Olhe, as praças era tudo bonita. Hoje não tem mais praça. Ali onde foi..., ali a 

Matoso..., ali quando eu era menino tinha o cine Samuel Campelo e tinha uma lagoa ali, no 

começo da praça. Não tem uma praça, não vê no Matoso? Ali em frente do Matoso pra cá 

abaixo tinha uma lagoa que os meninos tomavam banho. Eu não cheguei a tomar, eu cheguei 

mais tarde. Mas teve uma lagoa ali, meu pai contava. 

Entrevistador: Aí não conheceu? 

Sr. José: Não. Isso é um olho d’água que tinha, aí depois aterraram. E o rio, tinha o rio da 

Usina Bulhões, que é aquele que passa por trás da rua do Barão de Lucena, e tinha  o Treze de 

Maio. Treze de Maio é aquele que vem batendo quando o Vovó vem descendo, tem a 
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barragem, pra segurar a barragem, e vem por trás daquelas casa, entra na rede e vem sair aqui, 

nessa ponte aí. Um rio emenda com outro. 

Entrevistador: Aí você ia bastante lá no rio, tomar banho de rio? 

Sr. José: Na Vovó. Nesses rios não. 

Entrevistador: Na Vovó. 

Sr. José: Na Vovó. Esses outros não tinham. 

Entrevistador: Como era que se davam essas atividades, Seu José Amâncio? Vocês se 

juntavam em grupos, iam pra lá?  

Sr. José: Não, assim. Papai tinha três compartimentos no mercado: dois de estiva um de 

cereais.  Cereais que vende..., estiva é a que vende feijão, arroz, farelo pra cavalo que aquele 

tempo se comprava, farelo de milho pra galinha, milho pro cavalo também. É ali. Tinha uma 

barrica, uma barrica desse tamanho com farelo... a gente enchia... naquele tempo não era  

peso, era medida. Um tinha cinco litros e uma de um litro, uma de metade da coisa, meio litro. 

Cinco litros e a outra menor. A gente batia o farelo, eu mergulhava, uma vez eu caí, precisei 

puxar pelos pés, senão ficava dentro do... eu era pequeno demais. Eu comecei a ajudar meu 

pai com idade de oito anos. Sete anos. Seis anos eu descia essa rua de cima aqui, correndo, 

pra levar o almoço dele de 11h30 ou 11h00. Aí eu quando vinha descendo ali, depois dessa 

rua de cima, descendo aqui, aí levei uma queda, rapaz... aí isso aqui arrancou todinho, mamãe 

chegava, mamãe disse “Venha cá!. Não tenho mais a marca não porque eu tinha... 

Terceira pessoa (Filha): Seis anos? 

Sr. José: Não. Eu tinha sete anos. Uns sete. Sete anos. Aí chegou, -naquele tempo  o remédio 

era Elixir Sanativo-, aí ela pegou um pano –não tinha algodão-, molhou o pano assim, Táááá 

[som que ele faz]. Menino, eu chorei tanto. Que queimou. E é melhor do que o de hoje. 

Entendeu? Pronto. 

Entrevistador: E nessa época, Seu Amâncio... 

Sr. José: Sim! Papai tinha os compartimentos, depois papai quebrou, ficou só com o 

mercadinho, acabou com os compartimentos. Sim... aí eu já tava rapazinho tomando conta do 

compartimento de um caba, com 19 anos fui convocado pro exército. Passei 22 meses. Comi 

o pão que o diabo amassou naquele tempo. O Exército naquele tempo era peia. Os negos 

diziam assim pra você : “Você é...”... “’Você’ é ‘meu patrão’”. “Mas aqui a mentira minha é 

uma verdade sua. A mentira é uma verdade.”. E a gente tinha que ficar tudo caladinho. Não 

tinha apoio não. Senão apanhava. Um camarada lá no Exército roubou um revólver de um 

aspirante. Botou a companhia em forma, tirou a camisa do camarada, o capitão chama um que  
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é estafeta lá.  Um cozinheiro. Eu esqueci o nome dele agora. Não sei se é Alonso. “Chama 

Alonso”, aí pegou uma tabica desse tamanho, assim; ele sem camisa, botou de frente à 

companhia de exemplo pra não roubar mais.  O cara nu da... Quando batia o cinto -a tabica- 

fazia aquele vergão de sangue. Levou umas cinco tabicadas. O sangue escorrendo barriga e 

perna acima, aí depois pegaram ele; -sabe o que fizeram?- Entregaram na Secretaria de 

Segurança, onde envia ladrão, Segurança Pública, ali na rua da Aurora. Mas aí na Segurança 

Pública foi preso. De lá saiu ninguém sabe quando. Foi expulso do exército, botou, expulsou 

ele, ensanguentado, em frente à companhia, todo mundo da companhia em frente, ele todo 

sentido, e levaram..., a escolta do exército foi e levou ele e deixou lá. Já não era militar. Já 

tinha sido expulso, mas um ladrão.  

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio, nesse período, quando o senhor já tinha por volta de 25 

anos de idade. 

Sr. José: 20 anos, pode dizer. 

Entrevistador: ...20, entre 20... -25, que a gente entra justamente nesse período, né, da gestão 

do prefeito-, como era que se davam essas atividades? Como é que o senhor fazia pra se 

divertir, por exemplo? O senhor falou que existia o Cine Samuel Campelo, né os banhos de 

rio... o que mais o senhor pode relatar dessa época? 

Sr. José: Tinha a retreta, que a gente ia pra namorar; e aqui em frente, em Figueroa, tinha o 

passeio da retreta, e a gente ia namorar. Tem uma igreja de crente... –ali é uma igreja de 

crente. A Congregacional tá aqui nesse lado aqui-. Mas num tem igreja aqui, né? Pronto! 

Aquela igreja ali! Era em frente onde era Figueroa. A gente ficava, namorava com as moças. 

Minha esposa, eu comecei a paquerar ela com 12 anos no mercado de Jaboatão.  Ela ia com a 

tia fazer compras, era muito bonita, agora não olhava pra mim. Era assim. Sabe como ela 

olhou pra mim? Porque quando eu chegava na igreja, que eu botava a..., tinha uma porta no 

meio e dois janelões alto e eu ficava por aqui 1,55m, ficava assim, ó. Quando ela me via, 

baixava a cabeça e não virava mais pra mim. Aí não tinha jeito de eu... Saía com a tia –que ela 

morava na Padre Roma-, vinha por aqui pela rua Barão de Lucena, né, aí eu saía; ficava aqui 

em pé, ela passava, eu puxava; passava ela na frente, ela passava. Eu fiquei feio um doido 

atentando ela pra namorar com ela. Bom, aí eu fui convocado em dezembro 21. Aí ficou um 

bocado de tempo com ela assim. Quando eu fui pra farda, ocorreu um caso muito triste. Aí eu 

fui, a gente passava oito, quinze dias sem vir em casa. Eu fui destacado em Mussurepe. E 

quando eu cheguei em casa a primeira vez, eu com 1,55m, me deram a farda Nº 3, a menor 

que tinha –porque a 1 era pro seu tamanho-. Aí eu –sabe o que eu fiz quando pra eu vir pra  
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casa?-. Tinha que sair fardado –rapaz, eu não saía mais-. Aí eu peguei a manga, saí dobrando 

pra dentro; a calça, eu dobrando... um jegue, né.  Cheguei na praça Treze de Maio, eu não 

conhecia o Recife. Bederodes que morava na praça Treze de Maio me trouxe de bonde até a 

praça Treze de Maio. Dali me botou num bonde, eu vim pra, saltava ali na Joaquim Nabuco, 

passava em frente a..., o bonde passava ali, eu saltei... –Não!  Eu saltei na ponte Conde da Boa 

Vista. Agora tô me lembrando. Conde da Boa Vista.-. Arrastei a pé, o povo tudo mangando de 

mim, soltando graça... –Soldado era respeitado, mas um só, né, dá pra apanhar.-. Aí eu 

cheguei, todo mundo mangando de mim, quando eu cheguei aqui em Jaboatão, aí era umas 

duas e tanta. Não, quatro e tanta. Aí encontrei um soldado preto, Laurino, um soldado de 

Jaboatão chamado Laurino. Era um mulato mais alto que você. Aí disse: “Zeca...”, -chegou na 

frente da casa de Miranda e disse “Zeca, vá pra casa e você vai ter uma surpresa 

desagradável”. Eu não esperava nada. Não liguei. Quando eu saí do quartel –que a gente saía 

assim, saía do quartel, andava a pé de Mussurepe até o outro lado da estrada de duas horas da 

tarde, uma e tanta da tarde, se diga. Ficava lá duas horas, vinha os caminhões de Paudalho, 

Carpina, a gente esperava na estrada, dava a mão e parava em cima de carro de farinha. Eu 

saltei na praça Treze de Maio. Ele ia pro Mercado de São José e eu tinha que ficar ali. Onde 

eu ia saltar, o rapaz me ensinou, eu vi, peguei o trem, sustentei tanta mangação dento do trem, 

em todo canto, aí quando cheguei em casa, que eu chego assim em casa, tava papai morto. 

Chorei muito, olhei... Mamãe: “Meu filho, seu pai morreu.”. Eu agora tô chorando, me 

emociono. Compreendeu? Aí pronto. Aí quando eu, na minha saída chegou um telegrama 

“Seu pai faleceu”. Quando morria, um soldado no Exército, naquele tempo, tinha oito dias de 

nojo. Chamava nojo lá no quartel. É de luto, né. 

Entrevistador: Isso foi em que ano, Seu Amâncio? 

Sr. José: Isso em 1944, em maio.  Eu fui, apresentei... não! Em janeiro. Até hoje eu não 

esqueço. Foi em janeiro. Em janeiro meu pai morreu. No dia 20 de janeiro. Cheguei tava ele 

estirado no caixão. Tá?  Foi uma decepção muito grande. 

Entrevistador: O senhor lembra de algumas atividades da festa de Santo Amaro? O senhor 

participava? 

Sr. José: Ah, era uma grande festa. Eu morava na rua de cima, meu filho. Sabe o que a gente 

fazia? Eu e os rapazes assim, de 13, 14 anos? Eu era menor. Tinha oito anos. Mas quando 

dava de cinco horas da manhã, seis horas da manhã me acordava, sete horas, aí tava um 

bocado de gente, -tudo ali era calçada mais alta- e acompanhava a descida da estrada, que é 

abaixava mais, era de barro, baixava demais, que era mais alto, e o pessoal vinha dos lotes dos 
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engenhos, não tinha carro pra voltar, naquele tempo quem tinha carro em Jaboatão era Dr. 

Orlando, era um médico de Jaboatão; seu João Pedro, o maior comerciante de Jaboatão; Zé de 

Melo veio depois, foi empregado dele. Veio de Vitória quebrado com uma mulher e dois 

filhos.  Zé Aluís, mais alto, e Geraldo. Tudo menino de doze, treze anos. Eu tinha nesse 

tempo vinte anos, eu avalio –ou era dezoito? A data eu não sei agora...-. Viu? Aí pronto. Aí 

meu pai morreu, faleceu às onze horas do dia, num dia de sábado. Quando eu cheguei em casa 

tava ele morto no ataúde. Aí eu vou, quando na segunda-feira eu tinha que voltar, aí Gentil 

disse: “Papai...” Ele disse: “Zeca, chegou um telegrama pra família”. Aí ... eu fui pro quartel, 

né. Na segunda-feira me acordei de quatro horas da manhã, mudei de roupa, quatro e meia 

peguei o trem, –o trem era de quatro e meia-,  vim, deixei uma, dei aos amigos uma farda, 

deixei uma pro Calazans, que era um alfaiate do Exército que reformava roupa do Exército, 

reformava minha gandola – a gandola eu usava de qualquer jeito, mas o, como é que chama..., 

aquilo que usa... o... tem a... a farda, né..., eu sempre usava esse capacete redondo, só podia 

usar em formatura ou senão fardado. 

Entrevistador: E ai, voltando pra festa de Santo Amaro, Seu Amâncio... 

Sr. José: Hum?  

Entrevistador: O senhor lembra quais eram as atividades que aconteciam? 

Sr. José: Olhe... 

Entrevistador: O senhor participava da festa? Que atividades aconteciam na festa de Santo 

Amaro que o senhor lembra? 

Sr. José: Olhe, vendia amendoim cozinhado, tinha duas rodas gigantes, tinham um Fandango 

e o bumba meu boi -o boi morreu-. 

Entrevistador: O Fandango era uma dança? 

Entrevistado: Era uma dança, era feito, era uma coisa, um cercado redondo assim, uns seis 

metros ou cinco de largura, de altura de um metro...  

Terceira pessoa (Filha): O Fandango você disse que tinha seis metros, né. 

Sr. José: É. Tinha uns homens fardados de rei, vinha um camarada com um cacete na mão 

correndo atrás de uns... –tinha uns nomezinhos dos camaradas-, e tinha o bumba meu boi. O 

bumba meu boi tinha um caba montado num cavalo, que ele vestia, ficava com a cabeça, né, 

ele dando nos..., nos..., nos... –não sei se era vaqueiro-... os cabas que tomavam conta dos 

cavalos.  Depois, tudo fantasiado. Entendeu? 

Entrevistador: Entendi. 
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Sr. José: E tinha a roda gigante, e o pessoal tudo rodando, né, de cima, né... tinha barraca de 

prenda –só tinha presente. Dinheiro não corria-. De jogo não tinha nenhum. Só... você saía 

com a mulher de braço e os filhos, aí levava pra barraca... Sim!, e tinha uma família que trazia 

pipoca de chocolate fabricada na hora. -Não tinha queijo naquele tempo.-. Era chocolate e 

manteiga com sal. Pipoca. Uma branca e uma de chocolate –açúcar com chocolate-. Mistura, 

né, aí botava no coisa lá, ficava rodando e esquentava. 

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio, nessa época também, o senhor praticava algum tipo de 

esporte? Alguém da família do senhor chegava a praticar?  

Sr. José: Não. Eu tinha conhecidos, tinha o filho de Arnaldo jogava, foi o centroavante do 

Caravana e União também -União já entrou comigo-. União, um jogador que tem uma música 

assim: “Zé Pretinho jogador do União foi salvar uma casa quando esta foi ao chão”. Só me 

lembro até aí.  

Entrevistador: E o senhor lembra das atividades físicas, esportivas que tinha nessa época? 

Como era que elas aconteciam? O que é que existia? 

Sr. José: Olhe, tinha um jogo de voleibol que Arnaldo e o filho do juiz de Direito e o coletor 

tomava partes, esse pessoal, e o filho de Dr. Hildebrando Vasconcelos -era um advogado-. 

Aonde tem a casa, tem aquele Rodolfo Aureliano, né, e tem a casa encostado. Ali morou Dr. 

Hildebrando. E na casa de cima é o Dr. Marco. Um político que era do perrepista.  

Terceira pessoa (Filha): É onde é o Rodolfo Aureliano? 

Sr. José: É. Ele mesmo. Quando perdeu a Revolução em 35, o pessoal invadiu a casa dele. 

Tinha um quadro do coração de Jesus daqui pra baixo. Tinha aquele relevo –não sei se ainda 

tem o relevo lá- tinha um quadro do coração de Jesus. Esse roubaram e botaram..., tiraram e 

botaram lá no mercado de Jaboatão. Meu pai tinha uma loja no mercado. Eu era menino. Em 

35 eu tinha 13 anos. Roubaram fazenda à vontade, o povo saia com três, quatro fazendas... 

roubaram tudinho. Dizem –dizem, que eu não sei-, na casa dele, tinha um local bom, ele 

entrava dentro do subterrâneo e ia sair no fundo do rio. E ele saiu escondido; ele e a família. 

Pegaram o outro lado e foram embora. 

Entrevistador: E, Seu Amâncio, voltando pra essa atividade que o senhor falou... 

de voleibol, o que é que acontecia? 

Sr. José: ...Dr. Marco, ele vinha pegar o trem meio dia, onze horas. E quando apontava ali, -

não tem ali a subida da rua de cima?-... 

Entrevistador: Sim... 
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Sr. José: ...o maquinista olhasse pra trás, via ele, o trem atrasava. Só saía quando ele pegava o 

trem. Esperava por ele. Foi o único homem, Dr. Marco, era o político de Jaboatão forte: Dr. 

Marco.  

Entrevistador: E era ele que organizava, era? 

Sr. José: Ele não organizava nada... 

Entrevistador: ...o voleibol...? Não? 

Sr. José: ...Quem organizava era o povo. O voleibol era ali encostado com o Samuel 

Campelo. Tinha Diomedes Valois que era o tabelião...Um gordo, que eu vi o retrato dele, tá 

ali, ó, aquele... o  segundo do lado  de  cá. Viu? 

Entrevistador: Era uma brincadeira entre... tinha alguns torneios...? 

Sr. José: Não. Jogava voleibol... 

Entrevistador: ...Faziam alguma equipe pra disputar fora com alguém? 

Sr. José: Os times vinham de fora. Vinha de Tejipió um chamado Guanabara, o Portela 

vinha... o Guanabara vinha jogar com o  Portela; o Água Fria, vinha jogador de lá jogar e... 

Entrevistador: ...E de outras modalidades esportivas, Seu Amâncio, o senhor lembra?  

Futebol...? 

Sr. José: Futebol tinha os jogos...né, o Portela. O time era o Caravana, agora tinha as duas 

bandas: a do Padre e a Ferroviária. Quando vinham as duas bandas, fazia um coreto pra um e 

pra outro. Aí discutia. Na festa de Santo Amaro sempre tinha discussão. O padre só queria 

tocar dobrado e o outro também. Tinha Severino... eu não sei... como era o nome do 

administrador da usina que ele também era músico... Onde é o metrô, ali tinha uma rua ali de 

ferroviários.  Tinha a rua dos pobres, que era assim: aqui... Era dos operários. O escrivão, o 

caba de chefia tinha uma casa... O chefe de estação morou ali; o pai de Dona Edna, 

professora, morou ali.  Ele tinha dois filhos homens e umas quatro filhas.  

Terceira pessoa (Filha): Era dona Edna e...? 

Sr. José: Dona Edna e... 

Terceira pessoa (Filha): Só conheci Dona Edna. 

Sr. José: Eu conheci dona Edna, mas tinha duas irmãs dela.  Tinha as irmãs dela... 

Entrevistador: O senhor chegou a frequentar, Seu Amâncio, alguma associação, clube 

desportivo...na época? 

Sr. José: Não, porque eu era pobre, meu pai se arrasou. Meu pai se arrasou. A gente foi morar 

na rua do Arraial. Olhe, eu morava na... só morava em casa boa. Onde é Banco do Brasil eu 
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morei lá numa casa de terraço grande e cinco quartos. Dr. Frederico, do INPS, ali tinha um 

quarto e um sótão em cima. Isso em 30. 

Entrevistador: Mas o senhor chegou a frequentar alguns jogos, alguma...? 

Sr. José: Não. Eu não gostava não. Eu deixei de jogar com idade de 14 anos.  

Entrevistador: O senhor lembra que instituições já existiam naquela época? 

Sr. José: Sim! Eu ia sim! Peraí, eu me lembrei! Tinha um padre que vinha do Salesiano, da 

colônia dos padres, pegava a gente, a gente ia jogar bola até a idade de oito, nov... onze anos 

eu joguei bola com o padre. Ainda me levava o volante, aí ia tudo a pé.  Uma tirada boa, né? 

Eu menino, com oito anos, nove anos, almoçava lá e não precisava de dinheiro. Morando no 

Arraial do Gato. Eu tinha... do Arraial fui mudado... tinha uns vizinhos me... sim... em 35 

papai vivia muito bem, mas minha irmã pegou uma tuberculose com dezessete anos, Juci, ela 

morreu com dezessete quando ia completar dezoito. Aí papai, desempregado –aproveitaram, 

porque parece que afastou do negócio pra cuidar dela...- o Dr. Severino que era na rua da 

Concórdia, cada consulta naquele tempo, em 1931-32, era cem reais que pagava, muito caro, e 

minha irmã... naquele tempo não existia penicilina e ela morreu em 1935. Começou essa 

doença em 32. Com um ano depois ela morreu. Tuberculose, vomitando catarro pela boca.   

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio, o senhor chegou a falar em algumas instituições esportivas, 

o Portela... o senhor lembra de quais mais da época?  

Sr. José: Sim! Tinha os Independentes, que eu dançava quando tinha vinte, dezoito anos. 

Comecei dançando com idade de dezoito anos, vinte anos... 

Entrevistador: Eram bailes que eles faziam? 

Sr. José: É não! Eles contratavam quatro músicos e a gente dançava os rapazes com as moças 

dali.   

Terceira pessoa (Filha): Mas era de graça? 

Sr. José: Não tinha baile não.  

Sr. José: O baile de Jaboatão..., eu vim frequentar o Jaboatão Clube depois de 1969. Porque 

em 60 eu me arrasei, cheguei em Jaboatão com... –a moeda da época eu me esqueci-... 

cheguei com duzentos contos. Arrasado. Andando de sapato tênis que hoje não existe mais. 

Esses tênis bem antigo, branco. Meu pai comprava pra mim –que eu morava na rua de cima- 

sapatos Scatamacchia –é uma marca que ainda existe: Scatamacchia- papai comprava. Era 

tanto filho que papai dava pra gente assim: Festa de Santo Amaro; festa, a gente ganhava 

sapato e roupa; quando era São João, aí ganhava sapato e roupa. A gente só andava calçado. 
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Tamanco veio a existir...  vim usar tamanco depois de quatorze anos. Já era calçado. Todo 

menino andava calçado.   

Entrevistador: Os Veteranos é daquela época? 

Sr. José: Os Veteranos é coisa nova. De 1960 e pouco, agora quem frequentava era o pai 

dessa menina aí, Mirtes. 

Entrevistador: Tem alguma associação ou instituição esportiva daquela época que ainda 

existe até hoje, seu Amâncio? O senhor recorda de alguma? 

Sr. José: Rapaz... tem mais não. Acabou tudindo. A banda... Sim, tinha Dona Nila, que 

ensinava bordado, era no Leão Coroado. Ensinava bordado todas as quartas-feiras ou quinta, 

não sei o dia exato. Vá mais à frente. 

Entrevistador: Certo...Voltando pros banhos de rio, Seu Amâncio, o senhor lembra como era 

que aconteciam? 

Sr. José: Olhe, eu largava do mercado três horas..., o povo tomava banho toda hora: de 

manhã, e noite, meio-dia; e tinha o lado das mulheres, que as lavadeiras iam lavar roupa.  

Entrevistador: Lá tinham lavadeiras... 

Sr. José: E tinha a barragem aí, menino ia de noite fumar, levar as negas pra pegar lá dentro 

do rio, fazia um bocado de safadeza lá. Eu não acompanhava eles porque eu era um menino, 

mais moço e ele era mais velho do que eu. Era quase da minha idade, mas ele tinha mais... 

Terceira pessoa (Filha): Quem era? 

Sr. José: ...eu era mais preso naquele tempo. Papai só... eu saía com meus irmãos, voltava 

com meus irmãos.  Tinha hora pra chegar e...hora pra  sair. Entendeu? Tudo de mão dada. 

Entrevistador: O senhor lembra, a gente chegou a ver alguns relatos de jogos que eram 

realizados aqui com as instituições daqui esportivas... 

Sr. José: Mas só tinha... 

Entrevistador: ...quando vinha time de fora, tinha o Sport, tinha o Náutico, Santa Cruz... 

Sr. José: ...só tinha o Portela e o Caravana. 

Entrevistador: ...o senhor lembra.... 

Sr. José: ...e o União... 

Entrevistador: ...o senhor lembra... 

Sr. José: ...o União eu era pequeno demais, não sei dizer nada...mas existia o Caravana, que 

Arnaldo e João Pedro era o centrofor do time; João Vitor que era da fábrica de papel, também.  

Tinha Durval.  Esse veio do Guanabara de Tejipió. Portela sempre, Portela sumiu e Caravana; 
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Portela e... sumiu o Portela... era mantido pelo dono da fábrica. A rede ferroviária só tinha a 

banda de música. Depois quebrou, fechou. 

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio, hoje a gente vê uma preocupação muito grande com o 

cuidado com a saúde de uma maneira geral... 

Sr. José: Aqui não existia. 

Entrevistador: ...de hábitos saudáveis... naquele tempo existia?  O senhor lembra de alguma  

coisa? 

Sr. José: Não. Não, não, não. Não tinha nada. Nada. Tinha nada. 

Entrevistador: Ninguém falava, ninguém escrevia.  

Sr. José: Não. Olhe, médico era difícil. O primeiro médico que eu conheci foi o Dr. Diniz. 

Foi morto de frente ao metrô ali. Não tem aquela barbearia ali? 

Entrevistador: Sim. 

Sr. José: Ali um sapateiro... ele morava sabe aonde? Ele morava ali, não tem ali, como é 

logo, né, não tem ali..., não tem a padaria do meu filho? Perto da padaria não tem aquele que 

vende... 

Terceira pessoa (Filha): Camelódromo.  

Sr. José: ...camelódromo? Ali era uma casa. Seu dono depois foi Odilon –o pai de Odilon 

comprou-. Seu Castilla comprou de... Castilla e Odilon. Odilon é o velho e Castilla é que tá 

hoje em Gravatá.  Não sei se ainda é vivo –eu acho que já  morreu-. Castilla e Odilon... Então 

ali tinha uma casa grande, como daqui pra lá, grande, tinha umas oito janelas, uma porta no 

meio e a garagem que Dr. Diniz fazia o consultório dele. Depois morava a família no 

Bernardo Vieira, que eu não sei o nome da família, a mulher era viúva, vendeu a Dr. Diniz. 

Dr. Diniz mudou-se dali e foi pra frente. Quando ele foi pegar o trem de meio dia, que ele ia 

pra Recife, um sapateiro –porque a mulher dele morreu de parto-, ele culpou o Dr. Diniz; Dr. 

Diniz era bruto, um velho alvo, alto, assim da cor desse rapaz, menos corpo, mais vermelho, 

cabelo loiro, branco. Dr. Diniz foi morto a punhalada, o caba pegou ele –ele mais baixo-, 

pegou ele assim –que era da altura desse menino- pegou ele assim e sentou-lhe o punhal no 

peito. Ele morreu lá, ali no muro de Manuel Farias, onde tem a barbearia. Manuel Farias era 

um comerciante velho de Jaboatão, dos comerciantes velhos de Jaboatão. João Pedro..., não, 

primeiro seu Brás, Carício, Plácido, foi embora de Jaboatão, mas tinha..., seu Paes Aquino 

tem hoje o rancho, hoje tem nossa...  

Terceira pessoa (Filha): É ali pelo lado de Vila Rica, é? 
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Sr. José: Não, é no centro. Não tem ali o prédio antigo da Great Western? Não tem uma coisa 

de um barco grande, medonho, que hoje tem...   

Terceira pessoa (Filha): É ali por trás do Barão de Lucena. 

Sr. José: É onde Dalva ela disse que comprou, rapaz... 

Sr. José: Avemaria... Sim tinha um comerciante pequeno, mas era o pai de Jonas e Janete. 

Era evangélico. E tinha Zé Oliveira lá na entrada da rua Barão de Lucena.  Ali era uma venda. 

Ele era escriturário de seu João Pedro, escrivão, era escriturário, e comprou uma venda. 

Depois tinha Zé de Melo que quebrou e foi prali, de lá pra cá. E depois chegou Manuel 

Lourenço. Manuel Lourenço casou-se com uma moça, quando depois ele foi ver, não era mais 

moça. Era a irmã de Jopé. Ele foi, entregou ela; ele foi, deu parte, Manuel passou sete anos... 

Manuel antes vendia refresco quando tinha vinte anos, dezoito anos. Não tem a Samuel 

Campelo? Do outro lado, ali, tinha uns pés de cana, que eu não sei qual é, tinha um aqui, um 

em frente ali onde tem hoje, era uma sapataria, o que é que tem lá agora? 

Terceira pessoa (Filha): Aonde? 

Sr. José: Ali de frente à Matoso? Fica... num tem Matoso? No tempo da reforma, né, aí tinha 

um... ali tinha um sapateiro chamado Agostinho, que soltava muitos fogos todo São João e 

Santo Amaro. A gente era desse tamanho e ficava “Uau, uau”. Arnaldo e João Pedro do outro 

lado, lá na ponta. Também “uau, uau, uau, uau”. João às vezes fazia uma fogueira de dois 

metros na casa dele e Agostinho fazia outra menor um pouquinho. 

Entrevistador: Ali na praça, né, Nossa Senhora do Rosário?  

Sr. José: É. Na praça. Não tinha praça. 

Entrevistador: Era um centro de várias atividades ali, não era, Seu Amâncio? 

Sr. José: Não tinha atividade nenhuma. Era uma praça, vivia entregue ao relento e pronto. 

Quem fez aquela praça foi Geraldo Melo, parece, não foi?  

Terceira pessoa (Filha): Não! Aquela praça já existia, papai, que era uma praça bem 

bonitinha, em frente ao Samuel Campelo, que tinha até os nomes escritos: “Praça Nossa 

Senhora do Rosário”.  

Sr. José: Ali, mas foi depois de cinquenta anos, rapaz. 

Entrevistador: O senhor lembra... 

Terceira pessoa (Filha): Eu era menina e me lembro. 

Sr. José: Ah, mas você... que ano tinha, sua idade?  

Terceira pessoa (Filha): Hein?  

Sr. José: Você nasceu em... 
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Terceira pessoa (Filha): 54 

Sr. José: Em 54 e eu tinha 34 anos, 32 anos. 

Entrevistador: Ô, Seu Amâncio, por volta de 1949 ou 1950, mais precisamente, o prefeito 

Manuel Calheiros ele interditou a praça pra fazer uma reforma, fazer uma fonte, alguma coisa 

desse tipo... 

Sr. José: Foi! Ele, pronto...! 

Entrevistador: ...e foi muito criticado na época, né. Os jornais, inclusive, falaram mal. 

Sr. José: Foi ele mesmo. Eu lembro. Foi ele. 

Entrevistador: O senhor lembra dessa época? 

Sr. José: Nessa época eu não morava mais na Barão de Lucena. Eu tava fora. 

Entrevistador: O senhor depois soube, né, acompanhou por entrevistas, reportagens... 

Sr. José: Porque meus vizinhos..., minha vida, saí da farda. Liso, com um conto de réis. 

Cheguei no mercado, meu irmão tava quebrado, Djalma. Dois mercados... eu tinha um filho 

meu vendendo um fogão só. Gentil foi ser empregado da fábrica de papel, meu irmão. Eu não 

quis ser empregado... eu tinha um tio meu que tinha uma fábrica de café morando em Moreno 

–eu vendia o café dele, mas antes de ir pra farda, quando eu cheguei eu disse: “Tio...”, eu vim 

pedir a Djalma a praça e, cheguei, fui assim à praça. Eu fui, quando subi à praça, aí subi 

assim, tem o buraco de seu Neves, tem um bocado de casinha embaixo aí, né... subi –que tem 

uma subida assim, aí tinha uma casa de..., que hoje é de morada. Aí tinha um senhor, Ananias, 

então a venda tava quebrada; era um português – tava quebrado-. Aí eu olhei, eu cheguei e 

disse: “titio, eu vi uma venda...” eu tava com 26 anos... Passei, quebrei pau com quatro anos, 

somente perdendo tempo...- Eu disse: “Titio, me arrume duas partes de café pra eu comprar 

um negócio pra mim”. Ele disse: “Tire duas partes de café”. Foi nove contos e quatrocentos, 

nunca existiu duplicata, nem assinar nada. Foi de boca. Quando foi com três anos eu comprei 

o pé da venda de seu João Pedro com dezessete contos, reformei e me casei em 1951. Passei 

sete anos pra casar. Eu saí liso –naquele tempo eu aprontei mesmo, que o pai dela era um 

ferroviário, não tinha condições, ganhava duzentos  contos de réis  por mês. Ele sofria de 

parkinsonismo, foi infeliz, quando ia assumir a carpintaria deu um derrame, ele dormiu três 

dias de parkinsonismo. Escapou... tomava um remédio que derrubava ele. Um remédio que 

tomava que pra retornar dava trabalho.  

Entrevistador: O senhor quando casou já era 51, né, Seu Amâncio. 

Sr. José: Eu casei foi em 51. Tava com 26 anos.  

Entrevistador: Já era mais ou menos o final da gestão do prefeito, do Dr. Manuel Calheiros. 
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Sr. José: E eu já tava fora de Jaboatão. Tava na subida do Forrope, ali onde é o bar do seu 

Neto.   

Entrevistador: Com toda essa vivência do senhor aqui em Jaboatão, Seu Amâncio, o senhor 

acha que o Dr. Manuel Calheiros trouxe alguma mudança pro município? A gestão dele 

trouxe alguma coisa de bom pra o município? O senhor consegue identificar? 

Sr. José: rapaz... eu não sei dizer não... Eu tava fora de Jaboatão. Já tava fora. Eu botei 

padaria, me endoidei, fui pra Tejipió, de Tejipió fui pra Abreu e Lima, Campina Grande, de 

Campina Grande voltei pra Jaboatão. Mas tinha outras coisas antes. Aí brincadeira aqui não 

tinha não, rapaz. Tinha o Portela aí, que eu dançava quando era solteiro. O clube do Portela. A 

gente dançava aí. Eu dançava escondido da noiva, que a noiva era crente. Ela sabia que eu 

dançava, que eu não fui frouxo pra mulher não. Mulher fazia o que eu queria, mas eu não 

fazia o que ela queria. Noiva minha, vestido só andava por aqui e por aqui. Abaixo do joelho 

quase um palmo. Quando eu namorava com ela, eu tava na casa dela em Engenho Velho, aí o 

pai dela, muito emérito da Caixa, prometeu a ela arrumar um emprego na Caixa. Eu disse –

naquele tempo era assim... Mulher era doméstica. Eu digo, “Olhe, eu assumo a despesa dela, 

mas eu não quero que ela vá ser empregada”. Eu ainda era namorado, mas como eu era boa 

família, o pessoal queria o casamento. Agora você vê o casamento: a igreja, essa daí, me 

chamava de mundano. Todo crente aí era contra mim. Todos os crentes. Minha mãe, chamava 

de Nova Seita. Não aceitava. Pedia todo dia quando saía pra acabar. Mas quando a coisa tem 

de ser, a mulher era muito bonita, minha mulher era muito bonita e eu fui em frente. Sabe 

onde eu casei? No Palácio da Justiça, hein, dia 26. Saí daqui de carro de passeio, ele foi de 

ônibus. Olhe minha mulher aqui, ó. Isso é eu com ela... Ó ela aqui, a identidade dela. Muito 

bonita, nunca foi feia. Mulher bonita da gota. Só não tinha altura. 1,48m. Ela dizia que tinha 

1,50m. Não tinha não. 1,48. 

Terceira pessoa (Filha): Ela tinha 1,50m sim. 

Sr. José: Tinha nada! Não, minha filha. 

Terceira pessoa (Filha): Tinha, tinha. 

Entrevistador: Seu Amâncio, pra gente finalizar a nossa entrevista, tem mais alguma coisa 

que o senhor lembre, que o senhor acha que esqueceu de falar, alguma consideração final que 

o senhor queira falar? Ou sobre o município, ou sobre o Dr. Calheiros? 

Entrevistado: Olhe, muito depois do Dr. Calheiros, viu...  Que é isso aí?  

Terceira pessoa (Filha): Padre Chromácio. 
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Sr. José: É. Padre Chromácio. Esse padre, eu era menino com idade de oito anos, seis, sete 

anos, seis anos, eu pedia, a gente ia tomar a bênção, ele dava cem réis à gente. Aqueles cem 

reais antigos, de antes. 

Terceira pessoa (Filha): Dez centavos... é centavos, é? 

Sr. José: É. O nome é cem réis. É centavo não. Centavo não existia. Isso é novo. Era cem 

réis. Era mil réis, cem réis, quatrocentos réis, duzentos réis... 

Terceira pessoa (Filha): Aí dava dez... 

Sr. José: Dava uns cem réis. Eu vou dizer cem réis. Aqui é onde eles... aqui é o coreto dele. 

Terceira pessoa (Filha): Isso aí é a banda. 

Sr. José: A banda dele. O carro, ó ele aqui, ó.  

Terceira pessoa (Filha): Sim, e qual é a consideração final que o senhor...? 

Sr. José: Sim... 

Entrevistador: Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, acrescentar, sobre todo esse 

bate papo que a gente teve aqui, Seu Amâncio? 

Sr. José: Você quer saber o quê? Diga aí pra ver se tem alguma coisa pra eu dizer. 

Entrevistador: Não, já perguntei tudo o que eu tinha que perguntar pro senhor. Alguma 

consideração final, o senhor alguma coisa que lembra, mais alguma coisa que o senhor queira 

falar?   

Sr. José: Tem o Engenho de Guarabira, lá pro lado da estrada da luz, mudaram o nome. 

Engenho de Guarabira, e tem a usina Colônia de Bulhões. A gente ia, tinha cambiteira que 

passava cheio; quando parava, pegava a cana que vinha do coisa, aí na estação, e entrava... 

tinha uma linha que vinha e pegava, vinha um trolesinho com um motorzinho, pegava os 

troços lá da Portela, viu!? Porque eu, é porque eu tô esquecido, compreendeu? Mas era bom. 

Jaboatão era bom. Todo mundo conhecia todo mundo, hoje ninguém conhece ninguém. 

Naquele tempo..., eu ainda assistia em outros cantos..., fui nos Veteranos quinta-feira, faz oito 

dias, vai fazer quinze dias agora –que ontem eu não fui, não sei porque eu não fui-... 

Terceira pessoa (Filha): Não foi porque teve feriado e em vez de ser na quinta-feira 

passaram pra quarta. 

Sr. José: Foi. Puxaram o dia, eu não fui.  

Entrevistador: Aí a gente viu, já era tarde. 

Sr. José: Viu? Aí eu fui lá brincar... 

Entrevistador: Vou fazer uma pergunta ao senhor... essa época aí, né, de  47 a 51, de Dr. 

Calheiros, o senhor, na entrevista o senhor reportou pra gente que tinha lá a prática de esporte, 
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tinha o voleibol que o senhor citou, tinha o futebol, e o pessoal naquela época, pra poder se 

divertir também, tinha a questão da dança, que se reunia naqueles clubes que o senhor falou... 

e, me diga uma coisa... 

Sr. José: E tinha um coreto aí em frente à prefeitura. Ainda tem a marca do coreto lá. 

Entrevistador: Sim. 

Sr. José: Ali uma semana era o Padre Chromácio, uma outra semana era a Banda do 

Ferroviário, que era onde é o metrô ali... tinha uma casa de ferroviário... queria ver o retrato  

dela aqui. Não tem. Viu...!? Ali eles... e quando tinha festa de ano e que o pessoal fazia festa 

aqui embaixo, depois Santo Amaro não podia mais fazer por causa daquela mudança que o 

prefeito fez, aí tinha aí duas bandas e chegou a ter uma terceira banda. A da Usina Colônia, 

que não teve vida; acabou logo. Os usineiros acabaram... tinham uma banda. Que pegavam o 

músico do Padre, davam emprego a ele... quem acabou com o Padre, sabe quem foi? Foi o... 

como é... ali... aquela... tem o...  

Terceira pessoa (Filha): ...Ó aqui a pista que o senhor falou que o trole passava, né? 

Sr. José: Era, da fábrica de papel... Vem da fábrica de papel. Vem aqui e entra aqui, ó. 

Terceira pessoa (Filha): Enfrente ficava o coreto, não é isso? 

Sr. José: O coreto ficava aqui, assim. Vinha aqui, assim. Enfrente à praça. Sim, o que é que 

eu ia falando mais? 

Terceira pessoa (Filha): E ainda existe aí. 

Entrevistador: Você tava falando das bandas, que quando tinha festa uma banda. 

Sr. José: É. Destruíram o Padre Chromácio... 

Terceira pessoa (Filha): Ferroviários? 

Sr. José: ...Manuel da Silva..., José da Silva... Era um mestre de banda que tomava conta da 

Great Western. Entendeu? Aí escutava... O Padre fazia os dobrados, ele mesmo fazia a música 

dele e discutiam. Tinha que vir a polícia pra intervir pra não se agarrarem, não sair no murro. 

Terceira pessoa (Filha): (Risos). Até o padre brigava. 

Entrevistador: Esse pessoal de engenho próximo, de usina e tal, tinha alguma atividade de 

cavalo... 

Sr. José: Tinha, tinha. 

Entrevistador: ...alguma coisa de vaquejada? 

Entrevistado: Vaquejada não tinha não.  

Sr. José: Olhe, dia de sábado aqui -quando eu era menino, que tinha oito anos-, vinham os 

cavalos, os matutos cheios de cavalo, naquele tempo era tudo cavalo.  O cara trazia farinha, 
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trazia macaxeira, trazia tudo de fruta ele trazia. Ali de frente do Padre, botava no chão. Ali era 

umas pedras desse tamanho assim... sim, tinha uma coisa engraçada: quando o cavalo tava no 

cio, aí o caba vinha com aquela besta, né, com aqueles dois caçuá, né. Aí o cavalo montava na 

besta e botava a mão dentro dos caçuá.  Tinha que pegar os dois cavalos –um cavalo e abesta-, 

sustentar, arriava o caçuá pra puder tirar o cavalo de cima da besta porque não podia ser... ele 

entrava com a mão, não podia sair.   

Entrevistador: mas o pessoal que vinha a cavalo fazia algum tipo de disputa? Valendo 

alguma coisa, aposta de cavalo, não? 

Sr. José: Não, não. Só vender sua coisas e pronto... E vinham as mulheres dos engenhos com 

a frutinha pra vender. Aí eu comprava camarão, comprava... tinha um negócio que eu 

comprava que era muito bom: macieira, maci... era macieira, uma frutinha verde, vermelhinha 

desse tamanho;  só dá em praia. ...Que o pessoal da praia vinha a pé e trazia pra Jaboatão. 

Vinha a pé. Não tinha ônibus não. Quando eu era menino tinha um ônibus de Juvencinho. A 

primeira condução que teve aqui em Jaboatão foi de Juvêncio. Juvêncio, onde é Guto. Veio 

seu Guto e Zé da Costa, compraram a coisa. Trouxeram a banda que tinha lá em... não sei se 

foi em Moreno ou foi em Tapera... -eles diziam que era Tapera, não era Bonança não-; era 

Tapera. Entendeu? Aí comprou e reformou as linhas. Eles eram motoristas da empresa: seu 

Guto e Zé da Costa 

Entrevistador: Certo. É porque o senhor me dizendo isso e se tratando também do prefeito 

daquela época que a gente tá...perguntando pro senhor, ele era um médico, né?...E hoje em dia 

a gente vê muito o médico, né, adotar esses hábitos saudáveis, práticas saudáveis, a 

caminhada e tudo mais...  

Sr. José: Ah, isso não existia não. É nova, né? Antes não existia não. 

Entrevistador: Mas essas práticas, assim, da pessoa caminhar, isso tudo, já era do dia a dia, 

já era do trabalho... 

Sr. José: Era, era, porque não tinha carro. Só tinha carro três pessoas: João Pedro, Dr. Marco 

e Dr. Hildebrando e os donos das usinas e da fábrica de papel. Eram cinco carros. 

Entrevistador: É, então o dia a dia do pessoal, de atividade física... 

Sr. José: Era tudo a pé. 

Entrevistador: ...era de caminhada e tal, pra resolver as coisas, né. 

Sr. José: Porque o povo antes vivia mais antigamente? Porque não tinha ônibus em canto 

nenhum aqui em Jaboatão. Só tinha o de Juvencinho, que ia de Recife e era de hora em hora. 
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O trem era de hora em hora. Tudo era assim. Não tinha nada de regalia não. Só quem tinha 

carro eram três homens. Caminhão não existia.   

Entrevistador: Então as caminhadas que o senhor vê o pessoal fazendo hoje em dia, naquela 

época era o dia a dia mesmo da pessoa? 

Sr. José: Era o dia a dia. Ninguém precisava disso não. É. Porque tinha que andar. Quem 

morasse nos altos, nesse tempo..., pronto! Quando eu cheguei nesse tempo lá da rua de cima, 

eu via esse Dom Bosco, ali só tinha a casa de Manuel Vicente, pai de Ambrosina, uma casa 

só. O resto era mato. E às vezes aqui lá no meio tinha um trabalhador que fazia uma casa de 

taipa pra morar no sítio do homem. Ali não existia aquilo ali. Olhe, o Forrope existia. Que 

nesse tempo as moças não serviam de prostitutas, né. Que hoje as moças servem de 

prostitutas.  

Terceira pessoa (Filha): Que é isso, rapaz. 

Sr. José: Antigamente tinha a zona. Eu quando fechava a minha venda, de noite, ia pra ver 

dançar, como é..., dançar... –não é lambada. É....- Ô, rapaz... 

Terceira pessoa (Filha): Coco não, né? 

Sr. José: Coco, rapaz, pelo amor de deus. 

Terceira pessoa (Filha): (Risos).  

Sr. José: Era... Ô, rapaz... era um negócio da zona, uma dança da zona. Lá pegava a dama, eu 

ia com dezoito anos... 

Entrevistador: Gafieira? 

Sr. José: Gaf... Isso! Aí! Aí o caba pegava a dama assim, ó, aí botava dentro aqui, aí faz 

aqueles passos... isso era na zona, dentro da zona. Nos clubes dançava tudo direitinho, né. 

Fazia-se umas festas, mas eu não tomava parte. Foi quando fizeram o jaboatonense, hoje não 

existe mais. Fecharam.  

Terceira pessoa (Filha): O senhor não falava que tinham umas festas que faziam nas casas 

de família, que era convidado aquele pessoal e tinha uma turma que era anarquista, quando 

não era convidada jogava pó de milho... 

Sr. José: Pronto! Chegou praqui pra Jaboatão as paraibanas. Então o pessoal fazia uma, 

uma... dono de aniversário, aí fazia uma festa, uma roda e dança depois, né. 

Terceira pessoa (Filha): Na casa delas, né. 

Sr. José: Na casa delas. Aí tinha o filho de Zeca Campelo, Wellington –o pior que tinha-. 

Wellington, tinha –ele era muito moleque. Ia ele com Adeildo, filho de Seu Lima, e outros. 
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Sabe o que fazia? Quando o pessoal não deixava ele entrar, começava esculhambando, avoava 

pimenta lá dentro de um salão que terminava a dança. 

Terceira pessoa (Filha): (Risos) 

Sr. José: Se saía tudo se coçando, tinha que tomar banho e mudar de roupa. Era pimenta, se 

você não podia entrar, você era anarquista, aí você –chamava anarquista-, aí levava numa 

caixa de fósforo, aí saía... uma vez quando o caba não entrava, quando entrava saía soltando, 

aí os cabas com Wellington acabava a dança. E tinha os clubes assim, tinha os clubes Bela 

União; quando eu cheguei de menino tinha Estrela da Tarde; tinha O Pierrô da Caverna..., o 

Pierrô da Caverna que só teve dois anos, depois o homem adoeceu, foi embora e acabou-se; e 

tinha a Lira do... -lá pro lado da Luz-, Lira do Amor. Saía uma lira assim...Era Lira do Amor. 

Tinha outros nomes, é que eu esqueci. O Às de Ouro é novo. Mas tinha, surgiu o Portela e 

tinha... sim!, Nesse tempo o Portela, onde tem ali, tinha uma sede e a sede fazia uma vez 

uma... fazia uma dança, né, e nessas danças as melhores famílias iam. Ia quem era rico 

naquele tempo: Zeca Campelo; tinha uma família que não me lembro agora. 

Terceira pessoa (Filha): Família Oliveira? 

Sr. José: Oliveira não. Oliveira nunca fez festa. Nunca fez festa. Oliveira nunca fez festa. O 

pessoal ali era muito religioso, tudo católico, não fazia festa. Quem fazia festa era Dr. Marco, 

Dr. Hildebrando... mas só vinha gente de Recife. Às vezes vinha o pessoal de fora.  Aqueles 

carros antigos, de 1928 e 30. Os carros grandes, grandes, aqueles carros bonitos.  E tinha um 

caba que tinha um carro desses de madeira, -não tinha um carro que tinha madeira?- tinha 

esses carros que eram às vezes de dono de engenho, tinha Seu Zezinho que morou naquela 

casa ali onde eu falei, na descida lá de cima, casa pintada de vermelho com azul.   

Entrevistador: Tá ótimo, Seu Amâncio. Muita história aqui, acho que a gente vai ter muita 

história pra contar com esse seu relato aqui, tá certo!? Queria agradecer ao senhor mais uma 

vez a presença, a boa vontade, a paciência de atender a gente. A gente vai encerrando por aqui 

a nossa entrevista... 

Sr. José: Eu quando tinha a tua idade eu tinha venda. Tava com vinte... até trinta anos tive 

venda. Então eu conhecia aquelas meninas –que eu era solteiro, mas namorava que só a porra-

. É... Eu pra noivar acabei dois casamentos. Ia na casa das moças e Rubenita era a melhor, 

minha esposa, essa aí, bonita e bem comportada...  as outras não. Eu sentava nas calçadas com 

a mulher e aí eu tive que acabar pra noivar com ela. Aí noivei e acabei, mas ficamos sempre 

namorando escondidos. Quando alguém pegava o homem saía tirando aliança assim, ó, pra 

meu sogro não ver, que eu era noivo, né. Tirava que era pra ela não ver. 
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Terceira pessoa (Filha): É... né? (Risos) 

Sr. José: Fiz muito isso. Hoje, graças a deus, a vida dela tá aqui.  Fiz bodas de prata, foi um 

festão danado; bodas de ouro não fiz porque morreu a irmã dela lá em Goiás, Goiana... 

Terceira pessoa (Filha): Depois a gente fez. 

Sr. José: Foi. 

Entrevistador: Essa parte da aliança a gente edita.  

Sr. José: É. Só quando eu morrer. (Risos). Velho eu faço. Viúvo, né. O anel eu botei pra 

baixo. Porque esse não cabe aqui... eu faço assim: boto pra baixo o anel. Boto aqui. 

Entrevistador: Encerando a entrevista com Seu Amâncio Pina. Agradecendo a sua 

participação. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A – ROTEIRO DE ENREVISTA 

Dados do Entrevistado 

Nome: LÍGIA DA PALMA VELOSO 

Data de Nascimento: 19 / 01 / 1922 

Formação: MAGISTÉRIO 

Profissão: PROFESSORA  

Instituição: ESCOLA PINTO JÚNIOR – RECIFE  

1) De maneira geral, fale sobre Jaboatão no período de 1947 – 1951. 

2) Você teve contato com Manoel Calheiros? 

3) De maneira geral, fale sobre sua administração enquanto prefeito de Jaboatão. 

4) Você conseguiu identificar mudanças significativas no município na gestão do  

prefeito Manoel Calheiros ? 

5) Você ou alguém da sua família praticava esporte ou alguma atividade cultural 

 nesse período? Como se davam essas práticas?  

6) E na escola, você lembra como eram as aulas de Educação Física? 

7) Você conseguiu identificar mudanças significativas no município na gestão do  

prefeito Manoel Calheiros, no tocante às práticas esportivas e culturais? 

8) Com relação aos rios de Jaboatão, como se davam as práticas em suas margens? 

9) Suas considerações finais. 
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ANEXO B – CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

Recife, 25 de fevereiro de 2013. 

 

CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

Prezada Senhora Lígia da Palma Veloso,  

Vimos, obediente a praxe estabelecida, solicitar a sua valorosa colaboração para o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada “A educação do corpo e para o esporte e lazer na 

Moscouzinha. 1947 – 1951”.   

É com grande satisfação que a convidamos para uma entrevista norteada por alguns 

aspectos referentes à sua experiência histórica acerca do município de Jaboatão no referido 

período, dando-nos uma referência da inserção e desenvolvimento dessa educação do corpo 

entre os anos de 1947 a 195. Como se davam essas atividades e de que maneira aconteciam, 

entre outros aspectos que muito ajudarão em nossa leitura dessa realidade pesquisada.  

Para maiores esclarecimentos, anexamos dados sobre a pesquisa e também ficamos à 

disposição para o diálogo. 

Cordialmente, 

Jonathas Eduardo Luna Malta – Mestrando  

lunamalta@hotmail.com 
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ANEXO C – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA (Acompanha o convite para entrevista) 

Identificação 

Pesquisa: A educação do corpo e para o esporte e lazer na Moscouzinha (1947 – 1951)  

Pesquisador Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza.   

Pesquisador Orientando: Jonathas Eduardo Luna Malta.  

E-mail: lunamalta@hotmail.com 

Local: Programa de Pós-Graduação em Educação - Núcleo de Teoria e História da Educação. 

Período: 2012-2014. 

Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a educação do corpo e para o esporte e 

lazer no governo de Manoel Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do 

Jaboatão, a Moscouzinha, tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do 

Brasil. 

Nesse período, a Guerra Fria caracterizava-se por um conflito teórico entre os Estados 

Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pouco 

depois da Segunda Guerra Mundial. Isso se deve ao fato de ambos tentarem influenciar outros 

países acerca de seus sistemas políticos, econômicos e militares. 

Com essa disputa, o Desporto e a Educação Física ocuparam um lugar de destaque 

nestes países, tendo em suas práticas um subsídio de superação e supremacia ao sistema 

oposto. 
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Como um representante de um pensamento de esquerda conduziu a educação do corpo 

e para os esportes neste município? 

Objetivos da pesquisa 

Analisar a educação do corpo e para o esporte e lazer no governo de Manoel 

Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do Jaboatão, a Moscouzinha, 

tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do Brasil. Como um representante 

de um pensamento de esquerda conduziu a educação do corpo e para os esportes neste 

município? Manoel Calheiros tentou imprimir uma educação do corpo e para o esporte e lazer 

conforme o modelo comunista da URSS? Como ela foi pensada?  Que modificações 

significativas esse modelo trouxe para a educação do corpo e para o esporte e lazer no 

município?  

Identificar estas principais ações e modificações desta gestão sobre a educação do 

corpo e para o esporte e lazer neste município  

Levantar fontes históricas sobre a educação do corpo e para o esporte e lazer em 

Jaboatão. 

Procedimentos teórico-metodológicos 

A metodologia utilizada constará de uma revisão literária acerca dos fatos que 

rodeavam a educação do corpo e para o esporte e lazer no município do Jaboatão neste 

período, bem como análises de documentos existentes da época. Legislação Educacional do 

Município (1950), Lei Orgânica da Educação do Município (1950), cartas oficiais, 

documentos oficiais, principais jornais em circulação no município e no estado, Diário de 

Pernambuco, Jornal do Commércio, Folha do Povo e Jaboatão Jornal, haja vista a importância 

que tais escritos possam ter na busca por informações locais desta época. Utilizando a história 

oral como metodologia, recorreremos à técnica da entrevista narrativa junto aos atores da 

pesquisa. As fontes serão os relatos orais articulados pelos jornais da época, documentos 

oficiais e demais fontes que poderão surgir no decorrer do período disponível para a pesquisa. 

            Recife, 25 de fevereiro de 2013. 
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ANEXO D – TERMO DE CONENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

Nome do voluntário(a): Lígia da Palma Veloso 

Conhecido(a) na comunidade como: D. Lígia  

 

Introdução 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa A educação do corpo e para 

o esporte e lazer na Moscouzinha (1947 – 1951). 

Se decidir participar, é importante que leia estas informações sobre a pesquisa e o 

seu papel como participante.  

Objetivo da pesquisa 

Analisar a educação do corpo e para o esporte e lazer no governo de Manoel 

Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do Jaboatão, a Moscouzinha, 

tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do Brasil. 

Procedimentos 

Utilizando a história oral como metodologia, recorreremos à técnica da entrevista narrativa 

para coleta de dados. Os atores da pesquisa são referências reconhecidas pela vivência e 

destaque no município nos anos de 1947 a 1951. 

Após o processo de transcrição da entrevista, o(a) senhor(a) receberá uma cópia para 

conferência do texto, possíveis correções e autorização da publicação com sua identidade 

revelada na tese e noutros possíveis formatos anteriores e/ou posteriores da pesquisa em 

questão (exs.: artigos, capítulos de livros, livros, comunicações orais em congressos, etc.). 
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Declaração de consentimento 

Li as informações contidas neste documento antes de assinar este termo.   

Confirmo que recebi uma cópia deste formulário de consentimento.  

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade, para participar como 

voluntário(a), deste estudo. 

 

 

 

Assinatura do(a) voluntário(a)    Local e data 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

Título: A educação do corpo e para o esporte e lazer na Moscouzinha (1947 – 1951). 

Pesquisador Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza.   

Pesquisador Orientando: Jonathas Eduardo Luna Malta 

E-mail: lunamalta@hotmail.com 

Local: Programa de Pós-Graduação em Educação - Núcleo de Teoria e História da Educação. 

Período: 2012-2014. 
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENREVISTA 

Dados do Entrevistado 

Nome: JOSÉ AMÂNCIO PINA  

Data de Nascimento: 01 / 01 / 1922 

Formação: 2º ANO PRIMÁRIO 

Profissão: COMERCIANTE 

Instituição: ESCOLA ESTADUAL  

1) De maneira geral, fale sobre Jaboatão no período de 1947 – 1951. 

2) Você teve contato com Manoel Calheiros? 

3) De maneira geral, fale sobre sua administração enquanto prefeito de Jaboatão. 

4) Você conseguiu identificar mudanças significativas no município na gestão do  

prefeito Manoel Calheiros ? 

5) Você ou alguém da sua família praticava esporte ou alguma atividade cultural 

 nesse período? Como se davam essas práticas?  

6) E na escola, você lembra como eram as aulas de Educação Física? 

7) Você conseguiu identificar mudanças significativas no município na gestão do  

prefeito Manoel Calheiros, no tocante às práticas esportivas e culturais? 

8) Com relação aos rios de Jaboatão, como se davam as práticas em suas margens? 

9) Suas considerações finais. 
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ANEXO B – CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO 

Recife, 18 de novembro de 2013. 

 

CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

Prezado Senhor José Amâncio Pina,  

Vimos, obediente a praxe estabelecida, solicitar a sua valorosa colaboração para o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada “A educação do corpo e para o esporte e lazer na 

Moscouzinha. 1947 – 1951”.   

É com grande satisfação que a convidamos para uma entrevista norteada por alguns 

aspectos referentes à sua experiência histórica acerca do município de Jaboatão no referido 

período, dando-nos uma referência da inserção e desenvolvimento dessa educação do corpo 

entre os anos de 1947 a 195. Como se davam essas atividades e de que maneira aconteciam, 

entre outros aspectos que muito ajudarão em nossa leitura dessa realidade pesquisada.  

Para maiores esclarecimentos, anexamos dados sobre a pesquisa e também ficamos à 

disposição para o diálogo. 

Cordialmente, 

Jonathas Eduardo Luna Malta – Mestrando  

lunamalta@hotmail.com 
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ANEXO C – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA (Acompanha o convite para entrevista) 

Identificação 

Pesquisa: A educação do corpo e para o esporte e lazer na Moscouzinha (1947 – 1951)  

Pesquisador Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza.   

Pesquisador Orientando: Jonathas Eduardo Luna Malta.  

E-mail: lunamalta@hotmail.com 

Local: Programa de Pós-Graduação em Educação - Núcleo de Teoria e História da Educação. 

Período: 2012-2014. 

Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a educação do corpo e para o esporte e 

lazer no governo de Manoel Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do 

Jaboatão, a Moscouzinha, tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do 

Brasil. 

Nesse período, a Guerra Fria caracterizava-se por um conflito teórico entre os Estados 

Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pouco 

depois da Segunda Guerra Mundial. Isso se deve ao fato de ambos tentarem influenciar outros 

países acerca de seus sistemas políticos, econômicos e militares. 

Com essa disputa, o Desporto e a Educação Física ocuparam um lugar de destaque 

nestes países, tendo em suas práticas um subsídio de superação e supremacia ao sistema 

oposto. 
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Como um representante de um pensamento de esquerda conduziu a educação do corpo 

e para o esporte e lazer neste município? 

Objetivos da pesquisa 

Analisar a educação do corpo e para o esporte e lazer no governo de Manoel 

Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do Jaboatão, a Moscouzinha, 

tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do Brasil. Como um representante 

de um pensamento de esquerda conduziu a educação do corpo e para os esportes neste 

município? Manoel Calheiros tentou imprimir uma educação do corpo e para o esporte e lazer 

conforme o modelo comunista da URSS? Como ela foi pensada?  Que modificações 

significativas esse modelo trouxe para a educação do corpo e para o esporte e lazer no 

município?  

Identificar estas principais ações e modificações desta gestão sobre a educação do 

corpo e para o esporte e lazer neste município  

Levantar fontes históricas sobre a educação do corpo e para o esporte e lazer em 

Jaboatão. 

Procedimentos teórico-metodológicos 

A metodologia utilizada constará de uma revisão literária acerca dos fatos que 

rodeavam a educação do corpo e para o esporte e lazer no município do Jaboatão neste 

período, bem como análises de documentos existentes da época. Legislação Educacional do 

Município (1950), Lei Orgânica da Educação do Município (1950), cartas oficiais, 

documentos oficiais, principais jornais em circulação no município e no estado, Diário de 

Pernambuco, Jornal do Commércio, Folha do Povo e Jaboatão Jornal, haja vista a importância 

que tais escritos possam ter na busca por informações locais desta época. Utilizando a história 

oral como metodologia, recorreremos à técnica da entrevista narrativa junto aos atores da 

pesquisa. As fontes serão os relatos orais articulados pelos jornais da época, documentos 

oficiais e demais fontes que poderão surgir no decorrer do período disponível para a pesquisa. 

           Recife, 18 de novembro de 2013. 
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ANEXO D – TERMO DE CONENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

Nome do voluntário(a): José Amâncio Pina 

Conhecido(a) na comunidade como: Sr.  José Amâcio 

 

Introdução 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa A educação do corpo e para 

o esporte e lazer na Moscouzinha (1947 – 1951). 

Se decidir participar, é importante que leia estas informações sobre a pesquisa e o 

seu papel como participante.  

Objetivo da pesquisa 

Analisar a educação do corpo e para o esporte e lazer no governo de Manoel 

Rodrigues Calheiros, no período de 1947 a 1951 no município do Jaboatão, a Moscouzinha, 

tendo em vista que este seria o primeiro prefeito comunista do Brasil. 

 

Procedimentos 

Utilizando a história oral como metodologia, recorreremos à técnica da entrevista 

narrativa para coleta de dados. Os atores da pesquisa são referências reconhecidas pela 

vivência e destaque no município nos anos de 1947 a 1951. 

Após o processo de transcrição da entrevista, o(a) senhor(a) receberá uma cópia para 

conferência do texto, possíveis correções e autorização da publicação com sua identidade 
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revelada na tese e noutros possíveis formatos anteriores e/ou posteriores da pesquisa em 

questão (exs.: artigos, capítulos de livros, livros, comunicações orais em congressos, etc.). 

 

Declaração de consentimento 

Li as informações contidas neste documento antes de assinar este termo.   

Confirmo que recebi uma cópia deste formulário de consentimento.  

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade, para participar como 

voluntário(a), deste estudo. 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

Título: A educação do corpo e para o esporte e lazer na Moscouzinha (1947 – 1951). 

Pesquisador Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza.   

Pesquisador Orientando: Jonathas Eduardo Luna Malta 

E-mail: lunamalta@hotmail.com 

Local: Programa de Pós-Graduação em Educação - Núcleo de Teoria e História da Educação. 

Período: 2012-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


