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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a perspectiva educacional no 

governo de Manoel Rodrigues Calheiros, primeiro prefeito comunista do Brasil, no período 

que se estende de 1947 a 1951 no município de Jaboatão dos Guararapes. Numa sociedade 

ruralista e conservadora, tal fato é sem dúvida impactante. Foi pertinente, então, que se 

questionasse como o representante de um pensamento de esquerda conduziu os destinos desse 

município nos seus mais diferentes aspectos, especialmente, no aspecto educacional. Dessa 

forma, o que tentamos captar foi à história da educação em nossa região, enxergando-a como 

reflexo de um amplo contexto sócio-político-econômico. A bibliografia e documentação que 

foi analisada nos remetem a conclusões extremamente interessantes. Percebemos que a 

formação cultural, o modelo econômico estabelecido e a legislação são fatores essenciais que 

determinam uma realidade educacional. Portanto, utilizamos diferentes fontes primárias, 

privilegiando, porém, o discurso oficial refletido nos planos municipais de educação de 

Manoel Calheiros, como também, em seu discurso governamental. Nesse aspecto, a legislação 

ocupa papel significativamente importante, uma vez que é por meio dela que o poder público 

vai estabelecer as normas da organização escolar. Nessa perspectiva, nosso trabalho foi 

orientado metodologicamente pela Nova História, pois acrescenta a seu campo de pesquisa 

possibilidades de utilização de novas fontes, propiciando uma construção verdadeiramente 

interdisciplinar, buscando, assim, analisar uma das muitas histórias que podem ser escritas 

sobre a educação no estado de Pernambuco durante esse período tão conturbado. 

 
Palavras-chaves: Educação, comunismo, Manuel Calheiros  

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

The aim of this research is to analyze the educational perspective within the administration of 

Manoel Rodrigues Calheiros, the first Communist mayor of Brazil,  in the period between 

1947 and 1951 in the city of Jaboatão dos Guararapes. It is hoped, in this way, that the history 

of education in our region is captured,.perceiving  this as a reflection within the greater 

panorama of national character. In a rural and conservative society, this administration 

undoubtedly made a great impact. It is pertinent to ask how a representative of leftist thought 

conducted city direction in various aspects, mainly that of the educational system. The 

bibliography and documentation analyzed led to interesting conclusions. Cultural education, 

the established economic model and legislation were perceived to be main factors that 

determine educational reality. In order to realize this research, different primary sources were 

used; however, priority was given to the official discourse reflected in Manoel Calheiros´ 

educational plans for the city and his governmental discourse. In the latter, legislation 

occupies an important role, since it is through this medium that public powers establish the 

norms of educational organization. This research was guided methodologically by New 

History, as this methodology provides the possibility of using new sources, offering a truly 

interdisciplinary construction that seeks to analyze the many histories that can be written 

about education in the state of Pernambuco in this turbulent period. 

Word-Keys: Education, Communism, Manuel Calheiros 
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Introdução 
 
         Este trabalho tem como principal objetivo analisar a perspectiva educacional do 

comunista Manoel Rodrigues Calheiros, prefeito do município de Jaboatão dos Guararapes, 

entre os anos de 1947 a 1951. 

         No entanto, deve-se deixar bastante claro que o fato de um membro do partido 

comunista ter chegado ao poder executivo não é o aspecto mais importante neste estudo, e 

sim, que efetivas modificações teriam efetuado ele no cenário educacional do referido 

município, enquanto estava à frente do poder.  

         Tentando responder a este desafio, analisamos uma das muitas histórias que podem vir a 

ser escritas sobre a educação no Estado de Pernambuco durante este período tão conturbado. 

No entanto, percebemos que as escolhas dentro da historiografia são situações extremamente 

complexas, visto que os fatos históricos não são absolutos, mas são resultados de escolhas 

anteriores, da subjetividade do autor.  

         A idéia em trabalhar nosso atual objeto de estudo relaciona-se as vivências desta 

pesquisadora que “vos escreve”. Experiências enquanto professora no município de Jaboatão 

dos Guararapes e membro do Partido Comunista. Foi dialogando com os sujeitos que compõe 

estes espaços que pudemos perceber os vários silêncios em torno da história jaboatonense. 

Portanto, muito mais do que reconstruir a história oficial (se é que é possível), buscamos aqui 

analisar os silêncios na historiografia do município em questão. 

         Levantando a hipótese de possíveis mudanças ou avanços na perspectiva educacional de 

Jaboatão dos Guararapes no período de 1947 a 1951, construímos alguns questionamentos 

que pretendemos responder no transcorrer deste trabalho dissertativo: 

1. A gestão de Manoel Calheiros trouxe modificações significativas para a educação 

escolar no município de Jaboatão dos Guararapes?  

2. Como a imprensa pernambucana tratou a gestão Manoel Calheiros? 
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         No intuito de responder a estes questionamentos, recorremos a fontes documentais que 

pudessem nos auxiliar nesta tarefa.  Dentre elas, destacamos aqui a documentação oficial do 

município, como é o caso da Legislação Educacional de Jaboatão de 1950, correspondências 

oficiais, atas de governo e os diversos documentos produzidos pelas Secretarias Municipais 

no período de 1947 a 1951. 

         Tais fontes foram coletadas nos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores de 

Jaboatão dos Guararapes, como também, na Biblioteca Pública e Instituto Histórico do 

mesmo município. Além disso, também percorremos a Fundação Joaquim Nabuco, o Arquivo 

Público Jordão Emerenciano, e ainda, a Assembléia Legislativa de Pernambuco.                         

         Devemos ressaltar a dificuldade que é pesquisar a história recente do Município de 

Jaboatão dos Guararapes. Não existe no município uma preocupação em preservar a história 

local. Poucos lugares, como o Instituto Histórico de Jaboatão, lutam pra manter o pequeno 

acervo de obras históricas. E mesmo no Instituto, não conseguimos quase nenhum subsídio 

para este trabalho. Desvelar a história de Jaboatão torna-se, então, uma tarefa das mais 

difíceis. Porém, extremamente necessária e urgente. Isso porque, a história deste município 

corre o risco de perder-se, devido ao descaso para com as fontes históricas.  

         Documentos de grande valia foram encontrados no Arquivo Público da Câmara 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes. Porém essa documentação foi descoberta quase que 

por acaso, pois não se encontra catalogada e poucos historiadores têm noção  de sua 

existência. Agravando ainda mais a situação, cada um dos poucos documentos localizados 

encontra-se em péssimo estado de conservação. Muitos se perderam nas chuvas do inverno de 

2005, vítimas das águas que invadiram o porão onde estavam sendo armazenados, ou ainda, 

foram extraviados durante o transporte sofrido pelo acervo  nas inúmeras mudanças de sede 

pela qual passa a Câmara de Vereadores. O que ainda resta, está sendo precariamente 

“catalogado” graças à boa vontade de dois funcionários da Câmara, que por sua vez, não 
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possuem qualquer conhecimento arquivístico ou noções básicas sobre preservação do 

patrimônio histórico. O fato é que toda esta documentação está esperando para ser 

devidamente catalogada e preservada em condições que um “verdadeiro” acervo histórico 

merece.  

         Dentre os documentos encontrados até agora na Câmara Municipal de Jaboatão dos 

Guararapes, destacamos aqui as várias comunicações do prefeito à Câmara dos Vereadores. 

Dentre elas, pedidos de liberação de verbas e prestações de contas. Além disso, também foram 

analisados pedidos e comunicados das escolas à Câmara e, obviamente, ao prefeito.                                                          

         Na Biblioteca Pública de Jaboatão dos Guararapes, localizamos a Lei Orgânica de 

Educação de 1950 na mais completa situação de abandono, acondicionada em caixas de 

papelão, embaixo de estantes de livros. Foram situações como esta que nos levou a ter a 

certeza de que esta pesquisa deveria e merecia ser feita. 

         Dentre as estratégias utilizadas para tentar entender o contexto educacional no Governo 

Manuel Calheiros, analisamos os múltiplos discursos construídos pela imprensa 

pernambucana. Para tanto, recorremos aos jornais de maior circulação na época, ou seja, o 

Diário de Pernambuco, o Jornal do Commércio, como também, o emblemático Jaboatão 

Jornal (periódico de maior circulação no município em questão).  

         A partir da referida estratégia, tentamos descobrir como a imprensa contribuiu na 

construção do imaginário popular acerca de um prefeito comunista. E mais, verificar o tipo de 

intervenção feita pelo mesmo prefeito no que se refere à educação municipal.  

         Através das correspondências pessoais de Manoel Calheiros tentamos perceber suas 

impressões pessoais no que se refere a forma como seu governo estava tratando a educação 

local. Tal correspondência foi coletada nos arquivos particulares da família Calheiros, parte 

residente na cidade do Recife e parte na cidade de Maceió, Alagoas.  
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         Todo o nosso esforço de análise se deu no sentido de recuperar a historicidade dos 

atores sociais e do próprio poder público, cuja mutação decorre das diferentes relações que 

podem estabelecer entre si, fazendo assim o processo histórico. 

         Dentre os autores jaboatonenses que discutiram a historia de seu próprio município, 

utilizamos aqui os seguintes autores e suas respectivas obras: Van-Hoavem Veloso (“Jaboatão 

de meus avós”) e Orlando Breno (“Jaboatão, minha terra, minha gente”).  

         Recorremos, também, neste processo de pesquisa a chamada história oral, onde 

tentamos construir, assim, uma imagem do passado muito mais abrangente e dinâmica.  

         Embora sofra diversas críticas por não pertencer a um campo estrito do conhecimento, a 

especificidade da história oral está no fato de se prestar a diversas abordagens e a de se mover 

num terreno multidisciplinar. Uma estratégia de pesquisa (histórica, antropológica, 

sociológica,...) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram, ou 

testemunharam acontecimentos, conjunturas ou visões de mundo. Assim, tentamos, de alguma 

forma, nos aproximar de nosso objeto de estudo1. As vantagens de tal método nos são 

apresentadas através de duas possibilidades: a primeira é a “produção de uma nova 

documentação”, onde se tem a oportunidade de incorporar à literatura a versão que “os 

oprimidos e desprivilegiados têm dos grandes e dos pequenos acontecimentos”2; e a segunda  

é o estabelecimento de um diálogo entre informante e analista, onde é possível alcançar um 

ponto de interseção em que ambos possam compartilhar algo novo. Algo que se apresenta 

pela primeira vez ao analista e é re-apresentada ao informante, através de sua memória.3  

         Buscamos perceber também o depoimento oral na perspectiva utilizada por Antônio 

Montenegro. Para o autor, memória é historia porque se constrói a partir de registros 

históricos vividos ou herdados. No entanto é alvo de todo um processo de seletividade e de 
                                                 
1 ALBERTI, V. História oral : a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil, 1989. p.52. 
2 DEBERT, G.G. Problemas relativos à utilização da história oral de vida e história oral. In: AMADO, J.; 
FERREIRA, M.M. Usos & abusos da história oral. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 304 p. 
3 Ibid. 
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reelaboração interior que forja o que denominamos de memória individual e, por extensão, 

uma forma de registro com características distintas das fontes documentais usuais.4 

         Neste sentido, devemos salientar o quão resistentes foram os jaboatonenses no momento 

de relembrar ou revisitar o conturbado período que estamos analisando. Se num primeiro 

momento pensamos em trabalhar cerca de três depoimentos orais, num segundo momento 

nossas expectativas foram frustradas. Isso porque, dois depoimentos que dariam margem a 

uma ótima discussão não puderam ser dados por oposição da família. Esta não queria os 

nomes de seus pais e avós ligados à figura de um prefeito comunista. Por isso, nosso trabalho 

contou “apenas” com o depoimento de Dona Dôdo, a mais antiga professora viva no 

município. 

         De qualquer forma, este trabalho busca evidenciar a figura do prefeito Calheiros na 

perspectiva do intelectual orgânico e o papel que desempenhou como tal no desenvolvimento 

educacional em Jaboatão dos Guararapes. Para tanto, buscamos subsídio na teoria de Antônio 

Gramsci, mais especificamente, nas categorias de intelectual tradicional e intelectual 

orgânico. 

         Vale aqui ressaltar que Gramsci não pode ser considerado um determinista econômico. 

Sua obra pode ser vista como um rompimento com o marxismo oficial da época, considerando 

como “fatalistas” as concepções positivo-deterministas de mudança social.  

         Diferentemente dos marxistas que trabalham com a concepção do determinismo 

econômico, Gramsci acentua a idéia de protagonismo, ou seja, do ser humano ser sujeito de 

sua história. Assim, atribuía um importante papel para a ação individual e coletiva no 

contexto da atividade revolucionária para a transformação social.   

         Não preciso mencionar a dificuldade que a obra gramsciana, tão fragmentada, causa ao 

pesquisador que se inicia na apropriação do seu pensamento, o que exige um duplo esforço de 

                                                 
4 MONTENEGRO, Antonio Torres. História oral e memória: a cultura popular revisitada. São Paulo: 
Contexto, 1992 
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pesquisa: o recolhimento das fontes e a interpretação dos fatos, tentando fugir do risco de 

produzir simples relatos de fatos estéreis à compreensão histórica da educação.   

         A importância de Gramsci no cenário historiográfico desde a década de 1980, ou mesmo 

antes, reside - se me permite o exagero da simplificação - em conceber o fenômeno 

educacional como instrumento de libertação (que muito nos seduz), porém, distanciada da 

visão Althusseriana, idéia que foi, e ainda é, bastante utilizada nos estudos desenvolvidos na 

área educacional.  

         Não enxergamos a educação escolar como simples instrumento que define os papéis 

sociais, ou como apenas inculcação da ideologia dominante, visto que, tal posicionamento 

nega principalmente o conflito de classes.   

         Visualizamos a educação como elemento que, mesmo condicionada, ainda assim age 

sobre seu elemento condicionante, tornando-se, às vezes, um aspecto essencial para a 

mudança e também instrumento de conscientização. 

         Em contrapartida, muitos historiadores da educação revêem e desenvolvem suas 

interpretações através de novas formas de abordagem sobre as questões educacionais. Depois 

de um período de indisfarçável inquietação quanto às possibilidades da educação, e, como 

reação ao desencanto de observar a mesma como reprodutora do status quo, cresce, com a 

consciência do dinamismo histórico, a esperança, agora mais realista, do seu papel 

transformador.  

           Vale ressaltar que nossa escolha teórica, advém dos valores que carregamos dentro de 

nós. Escolha que nos coloca diante de uma tarefa no mínimo desafiadora. Isso porque, nos 

referimos à incômoda expressão educação para as massas no governo de um intelectual 

comunista declarado, cuja existência, o município de Jaboatão dos Guararapes prefere 

deixar no esquecimento.  
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         Antônio Gramsci busca um novo olhar sobre os intelectuais. Seus textos falam sobre os 

intelectuais orgânicos, pessoas que surgem principalmente em resposta aos intelectuais 

tradicionais, indivíduos que nunca alteraram sua práxis imutável, sendo representantes de uma 

continuidade histórica, que aqui materializamos na figura de Calheiros.  

         Como já afirmamos anteriormente, a valorização dada por Gramsci ao protagonismo 

humano no contexto da transformação social torna-se mais evidente em sua teoria no tocante 

ao intelectual.  Para Gramsci, o intelectual orgânico, advindo da classe dominante tenta manter 

a hegemonia da mesma e o advindo de uma classe “subalterna”, tenta criar uma nova 

hegemonia. De qualquer forma, este (o intelectual) jamais é descompromissado com a 

sociedade, visto que “sempre” está bastante relacionado a um determinado grupo social.  

         Nesse âmbito, é imprescindível lembrar que os intelectuais orgânicos são especialistas 

em legitimação, sendo personagens em todas as classes que estão assentadas sobre as bases do 

mundo da produção econômica.  

         Gramsci pontuava a intrínseca relação que devia existir entre os intelectuais orgânicos 

das classes operária e camponesa e as massas. Considerava como tarefa primordial destes 

intelectuais dirigirem estas massas, aconselhando a uma relação de permuta entre o intelectual 

e as massas, mesmo reconhecendo certa superioridade do intelectual.    

         Esta relação de permuta está amarrada a uma ação dialética entre o intelectual e as 

massas. Enquanto a categoria de intelectuais se desenvolve, em contrapartida, a classe 

trabalhadora também caminha qualitativamente em direção a esses mesmos intelectuais, 

produzindo seres com condições de atuar conjuntamente com os primeiros.  

         Nesse contexto é de máxima importância que a classe trabalhadora produza seus 

próprios intelectuais ou ainda assimile os intelectuais orgânicos tradicionais, sendo essa 

manobra, própria da guerra de posição.      
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Os intelectuais orgânicos podem atuar de maneiras diferenciadas: sendo orgânicos 

para o grupo dominante, podem trabalhar para a manutenção e mediação da hegemonia em 

vigor; sendo orgânicos para uma classe subordinada que aspira ao poder, colocam em marcha 

a guerra de posição que lhes assegurará alianças para a sua finalidade. E se são orgânicos para 

uma classe subalterna, Gramsci preconiza que deve haver uma reforma moral e intelectual, só 

assim seria possível uma sociedade mais justa.   

         Assim, partindo das reflexões acima, podemos resumir que Antonio Gramsci defende a 

complexidade do papel do intelectual, em virtude de ter variado ao longo dos tempos o 

processo de formação das categorias intelectuais. No entanto, das diversas formas que o 

fenômeno tem tomado, ele destaca duas:5 

1. Orgânico a um grupo social: homogeneidade e consciência da própria função - 

intelectual orgânico; 

2. Pré-existência em relação ao grupo social: tradição e adesão - intelectual tradicional. 

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

a proletária. Porém, migrou do tradicional para orgânico. 

         O intelectual tradicional, segundo Gramsci, entra em crise quando o poder de sua classe 

de referência se abala. A classe em ascensão, que se vai formando como dominante, atrai 

parte da antiga intelectualidade, enquanto forma os seus intelectuais próprios, orgânicos.  

         O partido que propõe a liberdade como modo de vida da sociedade necessita de 

operários que cumpram funções intelectuais e de intelectuais tradicionais que se disponham a 

integrar-se ao esforço operário de propor um projeto humano universal. 

         Sob estas duas categorias, analisaremos tanto a educação na gestão Calheiros, como a 

oposição a sua gestão exercida por um dos setores que combatia ferreamente os comunistas, a 

imprensa.  

                                                 
5 GRAMSCI, Antônio. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. 



18 
                                                                                                                                                    

Introdução 
 
         Devemos, antes de tudo, reconstruir o panorama político e o cenário histórico que se 

desenrolava no período escolhido para esta pesquisa. Por isso, no primeiro capítulo faço um 

recuo histórico até o final do Estado Novo para um melhor entendimento do cenário político e 

educacional em Pernambuco e, consequentemente, em Jaboatão dos Guararapes, no período 

de 1947 a 1951. 

         No segundo capítulo, analiso o discurso da imprensa acerca do governo de Manoel 

Calheiros e mais especificamente seu trato educacional. Partindo da crença que os meios de 

comunicação ocupam um lugar privilegiado de produção e reprodução do real, com forte 

influência cultural, afirmamos que o papel da mídia impressa se realiza em dois planos: um 

que procura narrar as notícias, procurando cumprir sua função informativa; outro, na qual se 

configura e expressa um sistema de valores, associado o lugar do jornal a um lugar de 

enunciação. 

         No terceiro capítulo, analiso a legislação educacional de Jaboatão no governo de Manoel 

Calheiros e seus desdobramentos para a educação no município, como também, a importância 

para os estudos da história da educação. 
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        1.1. Primeiros Anos  

         O Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi fundado na cidade de Niterói, mais 

especificamente, no dia 25 de março de 1922, por 9 delegados: Abílio de Nequete, 

Astrojildo Pereira, Cristiano Cordeiro, Hermogêneo Silva, João da Costa Pimenta, 

Joaquim Barbosa, José Elias da Silva, Luis Peres e Manoel Cendon. Delegados estes 

que vieram a representar cerca de 73 militantes.  

         No entanto, seguindo a tendência mundial entre os Partidos Comunistas, a sua 

oficialização, publicada no Diário Oficial da União, no dia 4 de Abril do mesmo ano, se 

dá com o nome de PC-SBIC (Partido Comunista - Seção Brasileira da Internacional 

Comunista).  

         Vale lembrar que desta matriz política emergiram uma série de outros importantes 

partidos. Inclui-se aí o atual PCB, como também, todos os grupos de matriz trotskista e 

stalinista que surgiram e desapareceram desde então. 

         O ano de 1922 foi extremamente conturbado, visto que o governo Epitácio Pessoa 

coloca o Partido Comunista na ilegalidade. Entretanto, em janeiro de 1927, quando os 

comunistas elegem Azevedo Lima para a Câmara dos Deputados, o PCB torna-se, por 

alguns meses, um Partido legal. Porém, logo em seguida, em agosto do mesmo ano, os 

“comunas” voltam a viver a sombra da ilegalidade. 

         Pouco depois, já contando com o apoio de Luís Carlos Prestes - que haveria de se 

tornar o seu dirigente mais conhecido - o PCB participa da Aliança Libertadora 

Nacional (ALN), promovendo a revolta militar de novembro de 1935, mais conhecida 

como sendo a Intentona Comunista.  

         Entretanto, a insurreição, fruto de um planejamento pobre e de uma visão distante 

da realidade nacional, construída pelo Comintern, é derrotada rapidamente. Dessa 
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forma, acelera-se o processo repressivo aos setores oposicionistas, culminando, assim, 

com a instauração da ditadura do Estado Novo em 1937.  

         Com a maioria de seus dirigentes presos (inclusive Prestes, desde 1936), o PCB se 

desarticula completamente. Até que, em fins de 1941, grupos isolados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Bahia, iniciam a reorganização do partido através da clandestina 

"Conferência da Mantiqueira", tendo á frente, entre outros, o comunista baiano Milton 

Cayres de Brito. 

         Em 1945, Prestes e outros dirigentes, são anistiados e o PCB retorna à legalidade, 

obtendo seu registro eleitoral. Assim, chegadas às eleições presidenciais, realizadas em 

dezembro do mesmo ano, o PCB lança a candidatura de Iedo Fiúza, vindo a obter cerca 

de 10% do total de votos. Vale ressaltar que, na mesma eleição, o PCB consegue eleger 

14 deputados federais, e um senador (o próprio Prestes), para a Assembléia Nacional 

Constituinte. 

         No entanto, em abril de 1947, mais especificamente no governo do Marechal 

Eurico Gaspar Dutra, o registro do PCB, na época, com cerca de duzentos mil filiados, é 

novamente cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E mais, no ano seguinte, seus 

parlamentares acabam sendo cassados. 

         No período subseqüente, o PCB torna-se instrumento político da URSS e do 

PCUS (Partido Comunista da União Soviética), fato que leva o partido a um processo 

gradativo de desgaste, como também, erosão de sua base de apoio. A partir daí, 

sindicalistas e intelectuais viriam a fundar, em 1980, o emblemático Partido dos 

Trabalhadores (PT), reunindo, em torno de si, uma série de movimentos de esquerda 

marxistas e não marxistas que propunham um nítido afastamento da agenda política do 

PCB e do PCUS. 
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 1.2. A Carta de Março e Cisão 

         Em 1956, sob o impacto do XX Congresso do PCUS, instauram-se divergências 

internas profundas, que fizeram o partido perder um número expressivo de militantes, 

dirigentes e intelectuais. É lançada a famosa "Declaração de Março" de 1958, na qual o 

partido começa a discutir mais a fundo a questão democrática. 

         Em setembro de 1960, o PCB decide instituir uma campanha para a conquista da 

legalidade, o que o faz, inclusive, adequar-se juridicamente, alterando sua denominação 

de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro. Porém, mantendo a 

sigla PCB. 

         Logo em seguida, o nome Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCdoB 

(Partido Comunista do Brasil), é restaurado por uma dissidência interna, que cria, em 

fevereiro de 1962, uma outra organização política alinhada com o Partido Comunista 

Chinês e, posteriormente, com a linha ideológica do regime comunista da Albânia e de 

seu líder Enver Hoxha. 

 

1.3.  Relacionamento do Partido comunista com a intelectualidade brasileira. 

         A fundação do Partido Comunista no Brasil, em 1922, segundo Astrogildo 

Pereira1, não teve nenhuma repercussão imediata nos meios intelectuais2. Até o final da 

década de 20, em verdade, o partido era um pequeno agrupamento de trabalhadores e 

"pequenos-burgueses" com atuação privilegiada nos sindicatos.  

         Na fase final desta década e no início dos anos 30, através de iniciativas mais 

amplas do próprio partido, como a publicação do diário A Nação (1927), das atividades 

do Bloco Operário Camponês (1927-1930) e principalmente, por circunstâncias 
                                                 
1 PEREIRA, Astrogildo. A formação do PCB. In: Ensaios históricos e políticos. São Paulo: Alfa - 
Omega, 1979. 
2 Sobre a relação intelectuais/Partido comunista ler: RUBIM, Antônio Albino Canelas. Partido 
Comunista, Cultura e Política Cultural. São Paulo: USP (Tese de Doutorado). 1986. 



23 
 

Cap. I. Um Breve Histórico do Partido Comunista no Brasil 
 

 

 

 

 

acontecidas ao nível internacional e nacional, muitas delas à revelia do Partido 

Comunista, a situação começa a mudar.  

         Isso se deu primeiro com a aproximação de estudantes universitários, jovens 

intelectuais e, já na década de 30, com o engajamento de certos intelectuais que, apesar 

de jovens, tinham ou estavam adquirindo na época notoriedade.  

         O descompasso entre aproximação dos intelectuais e a política de proletarização 

realizada pelo partido nestes anos é patente. Enquanto os intelectuais estão se voltando 

para o partido, este substitui os poucos intelectuais que estão nos seus órgãos dirigentes 

por proletários, e um intelectual propõe que só possam votar no Comitê Central os 

trabalhadores manuais.  

         A proletarização abrange até o privilegiamento de comportamentos e formas de 

vestir. Na literatura do período, dois romances tentam retratar, de pontos de vista 

bastante desiguais, este processo, ainda que suas autoras tivessem ligação com o 

partido. Patrícia Galvão - Pagú - utilizando o pseudônimo de Mara Lobo - escreveu 

Parque Industrial, mostrando-se favorável à proletarização do partido, enquanto Raquel 

de Queirós retrata criticamente este processo no livro Caminho de Pedras.  

         Quando da publicação deste romance, Raquel de Queirós havia se desligado do 

partido há pouco tempo, devido à tentativa de censura partidária a seu livro anterior, 

João Miguel.  

         Deste modo, ainda que alguns poucos intelectuais possam ter sido atraídos pela 

proletarização, a maioria dos jovens intelectuais que se aproximava do partido, 

certamente o fizeram por determinantes internacionais - alguns deles indicados no 

cenário inicial - ou nacionais.  

         Dentre as razões nacionais, sem dúvida, se destacam: a preocupação com os 

problemas nacionais desenvolvida com grande presença nos anos 30; a forte desilusão 
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causada em determinados segmentos sociais pelo não cumprimento das 

propostas/promessas do movimento de 1930. 

         Um exemplo maior disto é a busca do Partido Comunista como solução mais 

radical empreendida por Caio Prado Jr., depois de sua frustração com aquele movimento 

- e finalmente a polarização ideológica da década de 30 no Brasil, com a criação pelo 

partido da frente Aliança Nacional Libertadora em 1934/35.  

         Some-se a estes fatores de atração dos intelectuais, a presença de Prestes e de 

inúmeros "tenentes" desiludidos com o governo de Getúlio Vargas na ANL (Aliança 

Nacional Libertadora) e a criação de entidades e canais aglutinadores dos intelectuais 

progressistas, como são as publicações - inclusive diárias - do PC/ANL e de associações 

como o Clube de Cultura Moderna.  

         Nestes anos ingressaram no partido, entre outros, intelectuais como: Caio Prado 

Jr., Mário Schenberg; Di Cavalcanti; Jorge Amado; Edison Carneiro; Oswald Andrade; 

Raquel de Queirós; Patrícia Galvão; etc. Na Bahia, numeroso grupos de estudantes vão 

sendo conquistados pelo partido, entre eles Armênio Guedes, Milton Cayres de Brito; 

Carlos Marighella; Diógenes Arruda, Fernando Santana. 

         A repressão ao levante militar de 1935, ao governo popular de Natal e o golpe do 

Estado Novo, em 1937, barram esta aproximação entre o partido e os intelectuais, mas, 

pelo menos, em alguns casos, isso não é totalmente correto: intelectuais não comunistas, 

ex-militantes da Aliança Nacional libertadora, tornada ilegal pelo governo mesmo antes 

do levante de 35, aderem então ao partido, entre eles Manoel Calheiros.   

         Este, por exemplo, é o caso de Graciliano Ramos. Com a ditadura, a repressão, a 

tortura e os assassinatos do Estado Novo, o Partido Comunista é desarticulado enquanto 

partido nacional centralizado, restando apenas pouquíssimos comitês estaduais 

organizados desenvolvendo uma atividade muito limitada.  
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         A campanha pela entrada do Brasil na II Guerra Mundial e pela luta contra o nazi-

fascismo, ajudam não só o partido a ir se articulando, como a se aproximar da 

intelectualidade progressista. Esta ação interna e principalmente o prestígio de Prestes a 

vitória contra o nazi-fascismo e a fascinação despertada pela URSS, inclusive por seu 

papel durante a guerra, aparecem como elementos determinantes - dentre outros - da 

verdadeira invasão dos intelectuais acontecida em 1945.  

         Filiam-se ou aproximam-se do partido, além dos já assinalados, intelectuais como: 

Cândido Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, Dyonélio 

Machado, Dalcídio Jurandir, Alina Paim, Nelson Pereira dos Santos, Quirino 

Campofiorito, Aníbal Machado, Villanova Artigas, Oscar Niemeyer, Dorival Caymmi, 

Arnaldo Estrela, Ruy Santos, Walter da Silveira, etc.  

         Apesar de alguns conflitos entre o partido e certos intelectuais, que vão gerar 

afastamentos - como foi o caso de Carlos Drummond de Andrade, que nunca se filiou 

ao PC - o período entre 1945-1947 é quantitativamente o mais rico da coexistência com 

os intelectuais.  

         Nestes anos, o partido estrutura um conjunto relativamente articulado e bastante 

numeroso de entidades culturais e meios de produção simbólicos, além de influenciar 

outros existentes.  

         Deste conjunto - que certamente é um fator adicional de penetração e aproximação 

com o meio intelectual - fazem parte: oito jornais diários e inúmeros semanários nas 

principais capitais e cidades brasileiras; uma agência de notícias, a InterPress; inúmeras 

revistas, inclusive uma voltada ao campo cultural, a revista Literatura, dirigida por 

Astrogildo Pereira; duas editoras; um serviço de cine-jornal, depois tentado transformar 

em produtora cinematográfica, a Liberdade Filmes, e vários outros meios e entidades.  
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         Junte-se a tudo isto uma atuação cultural flexível, talvez não decidida 

intencionalmente, mas fruto da não reflexão do partido sobre a temática cultural, o que 

não deixa de ser problemático nestas circunstâncias.  

         O desdobramento dessa atividade do partido entre os intelectuais é brecado pela 

imposição autoritária da ilegalidade do Partido Comunista (1947) e da cassação dos 

mandatos de seus parlamentares (1948). Este retrocesso democrático acontece num 

contexto internacional de intensificação da Guerra Fria e da polarização do mundo em 

dois blocos: um subordinado aos Estados Unidos e outro à União Soviética.  

         A resposta do partido, no campo político-cultural, é o acirramento da chamada luta 

ideológica. O PC procura organizar, controlar e instrumentalizar associações de 

intelectuais, como é o caso da Associação Brasileira de Escritores -ABDE; desenvolve 

lutas, nas quais os intelectuais devem ser integrados, como o movimento nacional e 

internacional dos partidários da paz.  

         Privilegia a criação e desenvolvimento de aparelhos ideológicos, em especial a 

partir de 1950, sejam eles escolas de partido, com os cursos Lenin ou Stalin, ou revistas 

"teórico-culturais". Até os anos de 1955/56, o partido vive sua fase de maior definição 

de uma política cultural.  

         Seus objetivos são a stalinização do partido; a imposição/absorção do realismo 

socialista nas artes - via sua versão mais sectária, o zdhanovismo - e do "marxismo-

leninismo" - de acordo com a interpretação dos manuais stalinistas - nas ciências da 

sociedade. Também a "ciência proletária" de Lyssenko e companhia passam a ser 

difundidas. 

         Esta política implica igualmente no acirramento intencional da polarização 

existente no meio intelectual. De um lado, estão os intelectuais filiados - ainda em 

número significativo - e próximos que são trabalhados de modo sistemático pelo 
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partido, através de todo um espaço cultural alternativo construído e controlado pelo PC. 

São revistas "teórico-culturais"; suplementos culturais de jornais; produção literária em 

jornais, revistas e livros; clubes de gravura; ilustrações de publicações; edição de livros; 

concursos, cursos, associação de intelectuais nacionais e internacionais; campanhas 

reivindicatórias; encontros e movimentos nacionais e internacionais envolvendo 

intelectuais, etc.  

         De outro lado, os intelectuais conservadores e aqueles - mesmos progressistas - 

que foram levados a uma posição conservadora ou simplesmente de não concordância e 

aceitação acrítica das orientações político-ideológica-culturais do comunismo stalinista.  

A revista Paratodos, órgão "teórico-literário" do partido, editada no Rio, é o 

exemplo maior desta política de acirramento da polarização ideológica no seio da 

intelectualidade. Em quase todos os números da publicação, ao lado de críticas 

agressivas a determinados intelectuais, encontram-se exaltação de outros, textos de 

orientação estético-ideológica, divulgação de atividades culturais e difusão de produtos 

simbólicos da nova cultura pretendida.  

         Institui-se um verdadeiro gueto cultural, análogo ao gueto político que se tornou o 

PC na época. Um gueto altamente centralizado, controlado, disciplinado e ferozmente 

militante.  

         A morte de Stálin (1952), o lento abrandamento acontecido em seguida, a 

manutenção da política do partido com pequenas modificações e principalmente o XX 

Congresso do Partido Comunista da URSS (1956), onde Kruschev denunciou os crimes 

do período stalinista, vão levar o partido a uma crise profunda nos anos 56/58.  

         A repercussão desta crise entre a intelectualidade e, em particular, entre os 

intelectuais membros da organização é avassaladora. Certamente foi este o setor 

partidário que mais se sensibilizou com a crise. Como aconteceu em outros países, 
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inúmeros intelectuais abandonaram ruidosamente o partido, tornando-se até, em alguns 

casos, raivosos anticomunistas. Outros simplesmente renunciam à militância.  

         A crise, além do afastamento de grande número de intelectuais e da desarticulação 

final da rede ideológica/cultural mantida pelo PC, tem duas importantes conseqüências. 

Nela está o embrião do fracionamento mais contundente do movimento comunista no 

Brasil e da quebra do monopólio do PC sobre o marxismo no país.  

         Com a declaração de 1958 e as posteriores resoluções do V Congresso (1960), o 

partido redefine sua política, com base numa crítica limitada às orientações anteriores. 

A partir de então o PC busca articular uma frente nacionalista que vai desembocar nos 

movimentos de massa pelas Reformas de Base, acontecidos até o Golpe Militar de 

1964. 

         Tal abordagem foi necessária, pois focaliza o partido político, não apenas como 

organizador dos intelectuais nascidos no seu seio ou sob sua influência, mas, 

igualmente, daqueles que, oriundos do bloco histórico conservador, aderem ao bloco 

histórico que propõe a mudança social. 

 

1.4. Contextualizando Jaboatão. 

         Como já comentamos no tópico anterior, com o final do Estado Novo, em 1945, o 

país entra num período de relativa democracia, principalmente com a nova Constituição 

de 1946, que outorgava liberdade de expressão e dava fim à ilegalidade dos partidos, 

inclusive o Partido Comunista Brasileiro.  

         Com o fantasma da guerra fria rondando os países ditos democráticos, o Partido 

Comunista volta à ilegalidade, porém com o intuito de eleger prefeitos e vereadores nas 
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eleições de 1947, como estratégia de guerra de posição, faz coligações com pequenos 

partidos em todo Brasil.3  

         Em 9 de outubro de 1947, os comunistas paulistas de Santo André, importante 

parque industrial, sob a legenda do Partido Social Trabalhista, elegeram uma bancada de 

13 vereadores em uma câmara que  possuía 31 cadeiras; e Arnaldo Mazzo se elegeu 

prefeito com 6.483 votos, representando 33% da votação geral. No dia 1º de novembro, 

os comunistas receberam os diplomas legais que certificavam a vitória eleitoral.  

         Os eleitores conservadores, através dos diretórios do Partido Democrata Cristão e 

do Partido Social Progressista, entraram com novo recurso no Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo, argumentando ser inconcebível que o governo coração do 

parque industrial paulista fosse entregue aos comunistas. 

         O Tribunal Regional Eleitoral novamente reconheceu a vitória dos comunistas, 

mas a decisão final coube ao Tribunal Superior Eleitoral.  

         Menos de 24 horas antes da posse do novo prefeito e da Câmara, o Tribunal 

Superior Eleitoral enviava um telegrama ao Tribunal Regional Eleitoral paulista 

comunicando sua decisão de anular todos os votos conseguidos pelo Partido Social 

Trabalhista. O mesmo fato ocorreria com os vereadores comunistas de São Paulo e 

Santos.  

         Em Pernambuco os comunistas lançaram a candidatura de Gregório Bezerra para 

prefeito do Recife, mas a Câmara dos Deputados vota apressadamente uma lei que 

acabava com a autonomia de algumas cidades, como Recife, São Paulo, Santos e 

Distrito Federal. Cidades que passariam a ter seus prefeitos indicados pelo governador 
                                                 
3 Procurando superar o caráter militarista que podem sugerir as categorias gramscianas das guerras, uma 
vez que o termo "guerra" está vinculado à idéia de conflito entre nações, optamos pelo enfoque da luta de 
classes em seus momentos de recondicionamento, de deslocamento e de enfrentamento. A guerra de 
posição não pode ser identificada a uma revolução passiva. A luta da classe dominada para construir a sua 
hegemonia e tornar-se dominante apresenta-se, no plano concreto, como atividade de contra-hegemonia.  
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ou o presidente da República, evitando assim que se elegessem comunistas em cidades 

estratégicas.  

         No entanto, os comunistas do Recife elegeram 12 vereadores pelo Partido Social 

Brasileiro, numa câmara de 25 assentos e Olinda elegeu a maior bancada de vereadores 

comunistas da cidade, num total de oito vereadores.  

         Porém, foi na cidade de Jaboatão, centro ferroviário pernambucano, que o médico 

comunista Manoel Rodrigues da Silva Calheiros se elegeu como o primeiro prefeito 

comunista do Brasil. Com ele, elegeram-se também quatro vereadores comunistas pela 

legenda do Partido Social Democrático, que perderam seus mandatos antes do término 

legal.  

         De acordo com Veloso4, não se encontram nos livros de atas os registros das 

eleições no período de 1919 a 1944 em Jaboatão. Em seu livro, o referido autor informa 

que Manoel Calheiros foi eleito com 1.829 votos e como era de se esperar teve um 

governo bastante atribulado, conseguindo, porém, ir até o final do mandato. 

         Jaboatão, lócus do nosso estudo, sustenta o apelido de Moscouzinha até hoje, 

dado pela imprensa recifense em tom de chacota, para desespero de alguns 

jaboatonenses.  

         Uma das primeiras reações do prefeito Manoel Calheiros à crescente ofensiva da 

oposição, que no fim das eleições entrou com pedido ao Tribunal Regional Eleitoral 

para a anulação do pleito, sem sucesso, foi apresentar à Câmara dos Vereadores uma 

primeira prestação de contas de qual era o estado das contas da prefeitura ao ser 

empossado. 

                                                 
4 VELOSO, Van-hoeven Ferreira. Jaboatão dos meus avós. Recife: Centro de Estudos de História 
Municipal, 1982. 2 ed. p.206. 
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         A tônica desse documento está na constatação do estado crítico do movimento 

financeiro e da dificuldade do novo governo em administrar o déficit econômico.  E 

cabe aqui um espaço para conhecermos um pouco da elite que se sucedia no poder em 

Jaboatão e como estava acostumada a agir.5 

         Até então, grande parte dos prefeitos da história de Jaboatão foi proprietária de 

engenhos ou estiveram intimamente ligados àqueles que estavam à frente da indústria 

açucareira. Nesse contexto, durante muito tempo, o resultado das eleições representava 

os interesses daqueles que estavam á frente dessa mesma indústria.   

         Com o advento da República, percebe-se a formação de uma administração de 

caráter altamente clientelista. Esta relação entre atores políticos que envolvem 

concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, 

em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto.  

         O golpe de 30, em Jaboatão, pode ser considerado como uma reorganização das 

oligarquias no poder, “com objetivos modernizadores”. Nesse ínterim, Carlos de Lima 

Cavalcanti, usineiro, foi nomeado o interventor de Getúlio em Jaboatão.  

         Esta retrospectiva nasce com o intuito de relembrar que todo ato administrativo 

estava ligado à posse da terra. O município de Jaboatão freqüentemente mostrou-se 

como um local de tensões políticas, agravadas com o aumento da população da zona 

urbana e a luta dos trabalhadores rurais.  

         O aumento populacional em Jaboatão foi bastante expressivo. Estima-se que no 

início do século XX, em 1908, a população jaboatonense fosse de 30 mil habitantes. Em 

                                                 
5 REZENDE, Antônio Paulo de Morais. Jaboatão: histórias, memórias e imagens. Recife: Companhia 
Editora de Pernambuco; Jaboatão dos Guararapes: Fundação Yapoatan, 1996. 
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1960, a população chegava a 105.261 habitantes. Vale ressaltar que esse crescimento foi 

basicamente na cidade.6  

         A cidade de Jaboatão recebeu o título de distrito do município na data de 12 de 

dezembro de 1901. Sendo o município formado pelos três distritos: Prazeres, Cavaleiro 

(elevado a distrito em 16 de dezembro de 1948, já sob governo de Manoel Calheiros) e 

a cidade de Jaboatão.  

         No entanto, 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.   

         Entre outros pontos, 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 vislumbrava uma promessa de crescimento turístico e 

alternativa de crescimento econômico.  

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.7  

         Como na imagem da Praça Nossa Senhora do Rosário, em Jaboatão Centro, 

percebemos que a urbanização sempre foi um problema para o município. Tal praça era 

sede de várias festas da cidade e nem assim recebia a devida atenção quanto à estrutura. 

Nesse período, o litoral do município era totalmente esquecido, apenas com a presença 

de pescadores na área.   

                                                 
6 Ibid., p. 45. 
7 Ata de 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.  
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         A idéia de fomentar o turismo foi inédita na cidade, porém, o pedido do prefeito 

não foi bem aceito na Câmara, que considerou haver outras destinos para a verba do 

município, como pudemos observar nos documentos de comunicação das casas 

administrativas e legislativa. 

         A situação do parque escolar não era diferente. As 24 escolas, entre municipais e 

estaduais, estavam em estado bastante deteriorado, precisando de reformas urgentes. 

Durante os cinco anos de mandato de Calheiros, apenas duas escolas estaduais foram 

construídas em Jaboatão8, sendo que a liberação de verbas para o município do prefeito 

comunista era sempre acompanhada de extensos debates na Assembléia Legislativa de 

Pernambuco. 

         É preciso deixar bastante claro que Calheiros tinha que lidar com aspectos 

extremamente difíceis no comando do município de Jaboatão, desde o caráter 

oligárquico da política local, a pouca disposição dos políticos tradicionais para a 

mudança e modernização e o boicote de verbas do Governo do Estado. 

         Toda essa dificuldade repousava no fato do Estado de Pernambuco ter 

desenvolvido uma campanha sistemática, organizada em todos os setores sociais, e em 

especial no âmbito educacional, no intuito de apresentar a figura do comunista de forma 

extremamente negativa durante o Estado Novo. 

         Interessante notar, no que se refere à educação, esta passou por um momento 

crítico, no período histórico que engloba o Estado Novo. Compreendida como veículo 

de reprodução ideológica pela ditadura de Vargas, a educação, na interventoria de 

Agamenon Magalhães, foi colocada a serviço do regime.  

         Em total desacordo com as novidades trazidas pela Escola Nova, considerada 

extremamente “internacional” pelo regime, os defensores do nacionalismo anteviam 

                                                 
8 Leis do estado de Pernambuco, 1951, p. 102. 
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nestes novos paradigmas educacionais, brechas a uma aproximação com os 

ensinamentos comunistas.  

         Diante da situação exposta, um novo projeto pedagógico foi estruturado. Como 

salienta Almeida9, o termo “Ordem” tornou-se palavra chave. Assim, é implementado 

um Seminário Pedagógico que exercia função de controle e fiscalização do ensino no 

Estado e, claro, na legislação educacional, forte instrumento ideológico.  

         Nesse contexto, o professor era visto como figura importante na disseminação 

desses conceitos, na distinção entre ordem e desordem. Moldar o pensamento da 

população era uma necessidade. Nem é preciso mencionar que os docentes que se 

opuseram ao projeto ordenador foram exonerados ou precocemente aposentados.  

         Com a deposição de Vargas, em 29 de outubro de 1945, houve um retorno às 

idéias democráticas. Os regimes autoritários da Alemanha e da Itália foram derrotados 

na Segunda Guerra Mundial e a pressão social aumentava, pedindo uma constituição 

democrática. Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Quinta Constituição 

brasileira. 

         A luta pela escola pública passou a ganhar força a partir de 1930, com influências 

da Escola Nova. Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros exigia as mudanças que julgavam 

necessárias, principalmente a necessidade de se elaborar e por em prática um programa 

de reconstrução educacional de âmbito nacional.  

         O decreto-lei nº. 8.529, promulgado em 2 de janeiro de 1946, estruturara o ensino 

primário, com profunda influência do Manifesto dos Pioneiros, principalmente nos 

quesitos obrigatoriedade, gratuidade e descentralização.  

                                                 
9 ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde de. A construção da verdade autoritária. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p.48.  
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         Na Lei Orgânica do município de Jaboatão de 1950, encontramos a marca dessa 

abertura, no que concerne ao ensino primário e pré-primário. Antes de ser transformada 

em decreto-lei “praticamente, não recebera qualquer atenção do Governo Central”10, 

não havia uma política comprometida com esse segmento.  

         Cada município legislava como lhe aprouvesse nesse campo, e quase sempre a 

construção e manutenção das escolas de nível primário eram relegadas a segundo plano. 

  

         Ao assumir o poder em Jaboatão, Manoel Calheiros encontrou 24 escolas em 

péssimo estado de conservação. Escolas que se tornaram motivo de reiterados pedidos 

de construção de mais três instituições de ensino à Câmara dos Vereadores.  

         Sempre que nos deparamos com estudos históricos que envolvam o partido 

comunista e seus militantes estamos caminhando sobre o contexto da ilegalidade 

política. 

         Um comunista na administração de um município, é algo novo e nos permite uma 

série de questionamentos. Como esse governante pensou a educação? Sua vivência 

como comunista influenciou seu projeto educacional ou manteve uma posição neutra 

frente à educação no município que governou e como responderam seus opositores à 

gestão Calheiros? 

         São estas e outras questões que trataremos nas páginas seguintes, por meio da 

imprensa pernambucana.  

 

 

                                                 
10 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 178. 
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2.1. IMPRENSA: Um Instrumento Político 

         No Capítulo anterior, buscamos vislumbrar o contexto na qual o município de Jaboatão 

dos Guararapes estava inserido no período de 1947-1951. Período este, marcado pela intensa 

caça ao comunismo, com forte influência do conflito bipolar, a guerra fria.  

         Anunciado como sendo um período de retomada da democracia e dos direitos políticos, 

o período estudado caracterizou-se, na verdade, como uma época que primou pelo desrespeito 

aos direitos individuas, retenção das liberdades democráticas, exemplificadas pelas inúmeras 

prisões, cassação de mandatos de políticos eleitos legitimamente e de um variado leque de 

perseguições políticas.   

         É indiscutível, a importância da imprensa como portadora e disseminadora de múltiplas 

propagandas. Seja para os regimes dominantes ou para aqueles que os combatem, a imprensa 

tem se mostrado um rico instrumento, formador da opinião pública.  

         De conteúdo relativamente, fácil de ser absorvido pelas diversas camadas sociais e com 

preço razoavelmente acessível, a imprensa escrita, na forma de jornais, foi e é sem duvida um 

grande e rápido veiculador de idéias.  

         Em Pernambuco, encontramos forte exemplo dessa rapidez em veicular idéias. A 

estratégia de doutrinamento pela imprensa foi largamente utilizada pelo Estado Novo, na 

pessoa do interventor Agamenon Magalhães, que por sua vez, criou o periódico Folha da 

Manhã, com o a única finalidade de disseminar o ideário estadonovista de Getúlio Vargas. 1 

         Agamenon Magalhães acreditava na força da imprensa e em sua capacidade de deixar 

claro para a população a “verdade” sobre determinado fato, influenciando, assim, seu 

julgamento. Para tanto, a Folha da Manhã tinhas duas tiragens diárias, reforçando sua missão 

incansavelmente.  Com efeito, a manutenção do regime, o anti-semitismo e combate maciço 

aos comunistas eram a tônica no jornal. 

                                                 
1ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde. A construção da verdade autoritária. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2001. 
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         Tratando de forma semelhante os três assuntos citados anteriormente, os grandes jornais 

pernambucanos, conservadores, apoiavam os atos do governo vigente e normalmente estavam 

de acordo com as atitudes que este utilizavam para dissolver os conflitos, fossem grevistas ou 

não. Entretanto, a postura dos dois jornais não era completamente idêntica.  

         O Diário de Pernambuco portava-se de maneira aparentemente imparcial. Enquanto isso, 

o Jornal do Commércio demonstrava um apoio mais explícito ao governo. Era nas crônicas e 

editais desses jornais, escritos por intelectuais orgânicos, que encontramos o verdadeiro 

posicionamento do periódico. Como exemplo, observamos o Jornal do Commércio, que se 

apresentava como jornal moderno à frente de seu tempo. Com rica diagramação, esse jornal 

trazia uma ampla cobertura de fatos do exterior, dando extrema atenção ao conflito bipolar da 

guerra fria.  

         Após a Segunda Guerra, vemos nas repetidas matérias contra os governos comunistas a 

mesma sistemática persuasão utilizada na campanha anti-semita. Nas colunas de Assis 

Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, é que encontramos realmente a opinião 

ideológica do jornal. Como intelectual orgânico, Chateaubriand trabalhava em favor do 

sistema político, deixava bem claro a aversão ao comunismo e aos países que propagavam 

essa forma de governo. 

         Estes intelectuais, apoiando o governo, eram os seus principais divulgadores, ou seja, 

trabalhadores culturais ou educacionais, experts em legitimação, mediando a unidade política 

e ideológica da hegemonia existente. E são eles também, os responsáveis por uma eventual 

mudança de posicionamento, caso o regime que esteja no poder  precise refazer sua imagem 

diante da população. 

         A massa de intelectuais à disposição do Estado, para o exercício da função hegemônica, 

cumpria papéis burocráticos, alguns deles meramente manuais, correia de transmissão das 
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decisões da cúpula de governo aos cidadãos. Nesse sentido apenas uma pequena porção 

exercia uma função intelectual plena, identificando-se com os mandatários. 

         Os intelectuais, nessa perspectiva, são os “vendedores” do grupo no poder para o 

exercício das funções subalternas da hegemonia social e do regime político, porque trabalham 

pelo consenso “espontâneo” das grandes massas da população à orientação impressa pelo 

grupo fundamental dominante. Consenso que nasce 'historicamente' do prestígio (e portanto 

da confiança) que deriva, para o grupo dominante, da sua posição e de sua função no mundo 

da produção. 

         Igualmente, apóiam e legitimam, 

o aparato de coerção estatal, que assegura 'legalmente' a disciplina daqueles 
grupos que não 'consentem' nem ativa nem passivamente, mas é constituído 
por toda a sociedade em previsão dos momentos de crise no comando e na 
direção em que o consenso espontâneo vem a fazer falta.2 

 
         Tomemos como exemplo a entrada do Brasil na Segunda guerra Mundial. Neste caso, 

dois discursos básicos da imprensa foram modificados: a simpatia do presidente pelos regimes 

nazi-fascistas e a perseguição anti-semita nos jornais, graças à revelação das atrocidades do 

nazismo sobre a população judia.  

         No entanto, mesmo com o fim do estado novo, o combate ao comunismo nas páginas 

dos jornais e na rádio continuou vigoroso em todo o Brasil. No Estado Pernambuco, incluindo 

aí o município de Jaboatão, não foi diferente. 

         O Partido Comunista encontrava-se na ilegalidade, embora seus membros 

desenvolvessem várias atividades no estado de Pernambuco. Em Jaboatão, vários membros do 

partido participaram dos movimentos sindicais, organizados pelos trabalhadores da empresa 

ferroviária inglesa “Great Westen”, localizada no município. Essas agitações foram 

apresentadas por jornais do estado num tom um tanto distante e desaprovador. 

                                                 
2 GRAMSCI, Antônio. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. 
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         Parte dos recortes de jornais pesquisados nos dão a indicação que o governo do médico 

Manoel Calheiros sofreu sérios conflitos que denotavam desorganização. Conflitos que 

ameaçavam a paz dos moradores jaboatonenses nos fins da década ao tempo que esteve no 

poder.  

         Impressões deixadas numa pequena parte da população do município (da pouca que 

conhece sua existência, dado que a preservação da historia da localidade não é uma 

prioridade) não podem ser conferidas diretamente. Buscamos assim outros tipos de fontes que 

podem nos dar se não explicações diretas, uma idéia, fragmentos da percepção daqueles que 

viveram aquela determinada época. 

         A busca em jornais da época, juntamente com documentos oficiais da Câmara de 

Vereadores, tinha intuito de encontrar subsídios que nos possibilitassem construir um quadro, 

mesmo que incompleto, de como a população via essa figura histórica e seu mandato, 

principalmente no que concerne à educação. 

         Um dos nossos objetivos foi o de perceber como a imprensa veiculou a idéia de um 

comunista no poder; como a mesma tratou esse fato e que imagem transmitiu ao público que 

efetivamente lia o jornal, lembrando que não de tratava da maioria da população. 

         Embora, primeiramente, busquemos observar os discursos desses grandes jornais, não 

poderíamos deixar de lado a observação de um jornal como a Folha do Povo, de linha 

comunista, que igualmente ao partido ao qual estava veiculado sofreu várias sanções, ficando 

sem circular por vários períodos de tempo. E ainda, o “Jaboatão Jornal”, periódico mensal 

criado no penúltimo ano do governo de Manoel Calheiros e que bem reflete a posição da elite 

jaboatonense quanto ao governo do médico comunista. 

         Os jornais nos ensinam tanto pelo que dizem como pelo que silenciam. Observamos nos 

grandes jornais, certo silêncio quanto ao município jaboatonense. Encontramos uma ou outra 

pequena nota, principalmente sobre fatos policiais. Quase nenhuma noticia quanto à 
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campanha eleitoral e a conseqüente vitória comunista, tímido até mesmo na divulgação sobre 

a vitória do Partido Social Democrata, na figura de Calheiros.  

         Nos dois jornais, o município de Jaboatão passa a ser noticia mais freqüente quando 

ocorrem dois fatos bastante conhecidos. Um é a cassação do mandato do prefeito, em 1948, 

quando este se retira por quinze dias para sua terra natal em Alagoas. Ao saber na noticia o 

prefeito retorna a cidade e retoma o poder, sendo esse fato bastante comentado.  

         Embora não pareçam apoiar os atos da Câmara Jaboatonense, a impressão que os jornais 

buscam difundir é a de um município completamente desorganizado e desprovido de uma 

administração de pulso firme.  

         Outro fato é a cassação dos vereadores comunistas, que também foram eleitos sob a 

legenda do Partido Social Democrata, fato aguardado até com uma grande expectativa pelos 

jornais conservadores, e muito comemorado quando foi efetuado. Tal fato foi acompanhado 

passo a passo pelos jornais, paralelamente a processos de cassação idênticos em outros 

estados brasileiros. 

         Essa posição de quase ignorar o município de Jaboatão antes das eleições parece 

também ser seguido pelo jornal de cunho comunista a “Folha do Povo”. Entretanto ao se 

aproximarem as eleições, esse quadro sofre extrema mudança, principalmente pela coligação 

já formada e pela a apresentação de um candidato com forte probabilidade de vencer as 

eleições no município.  
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2.2. OS PROBLEMAS DO POVO DE JABOATÃO E AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

Candidatos comunistas que concorreram ás eleições em Jaboatão:  

Para prefeito:  

Dr. Manoel Rodrigues Calheiros com 691 votos; (o que difere do número apresentado por 

Veloso, em seu livro, Jaboatão dos nossos avós). 

Para vereadores:  

Abimael santos Nascimento, com 124 votos; 

Rivaldo de Oliveira, com 121 votos; 

Elias Manoel da Silva, com 129 votos; 

José Francisco de Almeida, não foi eleito. 

Para deputado estadual: 

Cassimiro Pereira, com 484 votos. 

         Nas eleições de 1947, a vice-prefeitura também concorria às urnas, assim, o candidato a 

vice-prefeito na coligação de Manoel Calheiros, o Dr.Aníbal Ribeiro Varejão, ganhou as 

eleições com 654 votos. 

         Os candidatos que ficaram em segundo lugar foram: Portela (352 votos) e Absalão (322 

votos), ambos do da UDN (União Democrática Nacional). 
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         É interessante a estratégia que o jornal “Folha do Povo” utilizou para apresentar Manuel 

Calheiros como candidato as próximas eleições a prefeito de Jaboatão. Observamos em 

primeiro lugar vários comentários acerca das atividades do prefeito Aníbal Varejão, político 

do Partido Social Democrata que faria coligação com o Partido Comunista nas eleições 1947. 

Pernambuco garantiu a elegitibilidade dos candidatos comunistas dessa maneira. 

         Em decorrência, temos a divulgação de palestras sobre saúde, ministradas pelo médico 

ginecologista Dr. Manoel Rodrigues Calheiros em vários locais no município de Jaboatão.  

         Cabe aqui notar, a estratégia do Partido Comunista e do jornal que o apoiava, ao 

apresentar a figura do médico, sempre confiável em detrimento da tão divulgada figura do 

comunista, “mal encarado” e desagregador da sociedade e da religião. 

         Paulatinamente, como observamos em nossos recortes de jornais, Calheiros vai surgindo 

aos poucos, sendo apresentado à população em reuniões com o atual prefeito Aníbal Varejão, 

sendo em ocasião posterior, apresentado como candidato a prefeito tendo o mesmo Aníbal 

Varejão como candidato ao cargo de vice-prefeito.  

“Candidatos do povo apoiados pelos comunistas e registrados pela legenda do 
P.S.D.” Ao centro a foto de Manoel Calheiros. In: Folha do Povo, 22.10.47, p. 
4. 
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         Nesse período, como já foi anteriormente citado, a eleição de prefeito e vice era 

independente, podendo ocorrer do prefeito ser eleito com o vice do partido contrário. 

         Todo esse processo, desenvolvido pelo periódico Folha do Povo, revela a própria 

estratégia do Partido Comunista como forma de preparar o povo para um governante de 

esquerda. Um candidato confiável, médico de senhoras, que se preocupava em dar palestras 

por cuidado com a saúde da população. 

         Certamente, muito diferente da figura que se tinha de um comunista na época, veiculada 

pela igreja, pelo governo e pelos jornais de cunho conservador. O partido o apresenta aos 

poucos, tentando fazer com que a população se acostumasse com a idéia do prefeito 

comunista, não como arruaceiro e inimigo da democracia, mas como homem confiável. 

         Jaboatão, nesse período, sofria com grandes problemas estruturais. A falta de água, 

moradia e emprego, sofridos pela população jaboatonense foram largamente explorados pela 

Folha do Povo. No artigo intitulado “Os Problemas do Povo de Jaboatão e as Eleições”, o 

periódico faz um longo diagnóstico da situação do município. Segundo o jornal,   

[...] Para uma população de 38 mil habitantes, existem ali mil e quinhentas 
casas de alvenaria. Tendo-se como base de 6 habitantes por casa, segue-se 
que quase 30 mil pessoas habitam em mocambos infectos, em casebres 
desconfortáveis, imundos, resultando dessa também a falta de 
desenvolvimento dos meios de produção e comércio. [...]3 

         Também, segundo o jornal, parte da população jaboatonense ocupava-se, na época, com 

o comércio local, onde cerca de 400 mil habitantes eram operários da fábrica de papel (que 

existe até hoje no município), cujos salários iam de 10 cruzeiros a 80 centavos, vivendo em 

conseqüência disso um verdadeiro regime de fome. 

                                                 
3 TAVARES, Cláudio. “Os Problemas do Povo de Jaboatão e as Eleições”. A Folha do Povo. Recife, 24 de 
setembro de 1947, p. 4. 
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         A maior necessidade, segundo o jornal, e a mais urgente era o abastecimento de água, 

“essa é a primeira reivindicação que os candidatos do povo a serem eleitos em 26 de outubro 

levarão à prática e a qual já se deu grande impulso na Assembléia Legislativa”.4 

         O jornal afirmava que os deputados, que se encontravam na Assembléia Legislativa, 

preocupados com o bem estar do povo trabalhador, já acenavam com o apoio ao possível 

governo do candidato Calheiros. 

                     

 

 

         Após extenso levantamento dos problemas do município e grande divulgação dos dados, 

o jornal publica o plano mínimo do governo de Calheiros para o município de Jaboatão. Aliás, 

foi prática desse periódico, apresentar o plano mínimo de governo de todos os candidatos do 

Partido Comunista nos municípios. 

         Nos recortes pesquisados, observamos que o periódico A Folha do Povo elaborou uma 

pequena pesquisa de opinião entre os moradores de Jaboatão sobre sua intenção de voto. As 

opiniões divulgadas são, certamente, de apoio ao candidato Calheiros: 

                                                 
4 TAVARES, 1947, p. 4. 
 

“Os problemas do povo de Jaboatão e as eleições municipais.” In: Folha do 
Povo, 24.09.47, p. 4. 
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[...] Um prefeito eleito pelo povo deve tratar de cuidar, imediatamente, dos 
problemas da iluminação pública, da água, de educação e da saúde. E creio 
que o candidato a prefeito de Jaboatão, Dr. Rodrigues Calheiros empregará 
seus esforços, uma vez eleito, no sentido de solucionar esses problemas. 
Essa é a opinião da senhorita Dulce Viana de Carvalho [...] 5  

         O relato desse morador é bastante importante porque toca no ponto que nos interessa 

particularmente, o que foi reservado a educação do município. Por qual razão esses relatos da 

Folha do Povo são tão interessantes?  Porque trazem dados importantes para a análise 

histórica que não foram preservados nas instituições que deveriam ser responsáveis por essa 

tarefa em Jaboatão.  

         Tratando-se de um instrumento ideológico que servia ao Partido Comunista, cabe ao 

pesquisador o devido cuidado quanto à observação dos posicionamentos contidos no 

periódico, dado que também apresenta uma visão parcial do real. Porém não deixa de 

representar uma interessante fonte de informação sobre o município jaboatonense. 

         Guardado esse devido cuidado, observemos o plano para a administração municipal, 

ponto que mais nos interessa, onde é apresentada uma proposta mínima para as mais variadas 

áreas de atuação do governo.  

         No âmbito educacional, uma primeira proposta divulgada pela “Folha do Povo”, 

constava a construção de duas escolas no município.  

PROGRAMA MÍNIMO DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO  

I – PRINCÍPIO POLÍTICO  

Defesa intransigente da Constituição [Federal e Estadual] 

 
II – PRINCÍPIOS ADMINISTRATÍVOS 

1.º) Intensificar a iluminação pública nas zonas ainda não iluminadas e nos distritos. 

2.º) Melhoramentos do Matadouro Público. 

                                                 
5 A Folha do Povo. Recife, 21 de outubro de 1947, p. 01. 
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3.º) Aproveitamento da barragem situada na Vila Militar de propriedade de Guilherme 

Pimentel, para o abastecimento de água da cidade. 

4.º) reconstrução das pontes existentes nas ruas Câmaras Lima, Desembargador  Henrique 

Capitulino e 6 de Março. 

5º) Calçamento das ruas Câmara Lima, Floriano Peixoto, Entre Rios, Duas Unas, Estrada da 

Luz e conclusão do calçamento da rua 13 de Maio. 

6.º) Reconstrução da Praça 4 de Outubro. 

7.º) Intensificação do calçamento de Cavaleiro. 

8.º) Construção de uma Usina Elétrica. 

9.º) Pelo aumento de salários dos empregados públicos em 50% para os que ganham menos de 

600 cruzeiros. 

10.º) Barateamento dos preços das casas tendo como base o valor locativo lançado na 

Prefeitura. 

11.º) Construção da Estrada de Rodagem de Piedade à sede municipal. 

III - PRINCÌPIOS ECONÔMICOS  

1.º) Desapropriação pela Prefeitura de acordo com os Arts. 102 e 155 da Constituição Federal, 

de uma faixa de terra no Engenho Duas Unas, e à margem da Estrada de Ferro em Prazeres 

para ser loteada e vendida à prestações módicas aos pequenos agricultores que a queiram 

cultivar. 

2.º) Revisão do contrato lesivo entre a fábrica de papel e o Município. 

IV - EDUCAÇÃO E SAÙDE 

1..º) Criação de escolas e nas propriedades onde existem mais de 200 habitantes. 

2.º) Criar um hospital – maternidade ampliar o lactário em posto ambulatório. 

3.º) Proibir os despejos de caldas nos rios pelas Usinas Jaboatão e Bulhões. 

4.º) Construir um pavilhão sanitário na Praça Dantas Barreto. 
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         Na segunda publicação, o plano mínimo para a educação aumenta o número de 

propostas, passando a constar a criação de pelo menos uma escola primária em engenhos, cuja 

a população atinja a 250 habitantes e a restauração da Biblioteca Pública “Humberto Campos. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                   
 
. 

 

  

         Observamos na documentação, que um ano após ter assumido o cargo de prefeito, 

Calheiros cumpriu esse tópico do plano mínimo de governo com a construção das escolas 

contidas na proposta de governo.  

         Uma das escolas construídas, localizou-se em Candeias, onde, segundo o prefeito, o 

veraneio tinha valorizado as casas em mais de 300%, dificultando a compra de um prédio para 

o fim educacional, outra escola seria na localidade de Barra de Jangada.  

         Em 1949, o prefeito decide ainda que serão abertas mais oito salas de aula em 

localidades com  carência absoluta de casas, e, segundo o próprio, mesmo não tendo em mãos 

“Programa Mínimo de Jaboatão”. Folha do Povo, 
Recife, 21 de outubro de 1947, p.1. 
 



49 
Cap. II - A Imprensa Pernambucana e a Gestão Calheiros 

 

  

estatísticas rigorosas dos menores em época escolar, sabia ser grande  a gravidade do número 

de crianças fora da sala de aula.  

         Sobre as novas escolas criadas, informou o prefeito à Câmara que resolveu preenchê-las 

mediante provas públicas de competência, concurso esse presidido pela inspetora de Ensino e 

da Diretora do Grupo Escolar local.  

         Interessante notar, que entre as novas escolas figuraria uma de trabalhos manuais, que 

veio a funcionar na ainda Vila de Cavaleiro, passando a Distrito de Cavaleiro em 1948, no 

governo Calheiros.  

         Durante a administração do prefeito Calheiros, o governo do estado autoriza a 

construção de duas escolas no município de Jaboatão: uma escola no então povoado de São 

Salvador, em 1949, e outra no Sítio de Sucupira, Cavaleiro, em 1951.6 

         ART. 1º. O Governo do Estado fica autorizado a criar no ano de 1949, oito escolas 

primárias, sendo cinco no município de Bezerros, uma em Panelas, outra em Vitória do Santo 

Antão e a última em Jaboatão  

         ART. 2º. As escolas de que trata o artigo 1.º serão localizadas respectivamente, na sede 

e nas localidades e povoados seguintes: Boa Nova, Insurreição, Cajazeiras e Sítio dos 

Remédios, do município dos Bezerros, do povoado de São José das Panelas, do município do 

mesmo nome; no Engenho Serra, do Município de Vitória de Santo Antão e no povoado São 

Salvador, no município de Jaboatão. 

         Esta lei contempla municípios menores que Jaboatão com um número muito menor de 

habitantes com um quantitativo maior de escolas. E, dentro dos cinco anos de governo do 

prefeito Calheiros apenas mais uma escola estadual será construída no município de Jaboatão. 

 

 

                                                 
6 Leis do estado de Pernambuco, 1951, p. 102. 
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Lei do estado autorizando a construção de escola no município de Jaboatão em 1948. 
 

Lei do estado autorizando a construção de mais uma escola em Jaboatão em 1951. 
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         O número pequeno de escolas construído pelo governo do estado em Jaboatão, dentre 

outros subsídios que não chegaram ao município, no governo do prefeito comunista, é 

explicado pelo historiador Orlando Breno7, em seu livro sobre a história jaboatonense.   

         Neste livro, o autor expõe que, durante o governo de Manuel Calheiros, nada foi feito 

pelo governo do estado pelo município de Jaboatão, pela veiculação do prefeito com o credo 

comunista. 

         Bueno afirma, entretanto, que a relação do município com o governo do estado, nunca 

foi muito amistosa. Isso porque, Jaboatão tinha por hábito eleger prefeitos que não caiam no 

gosto do governo estadual, acontecendo até, de prefeitos jaboatonenses não serem recebidos 

no palácio do governo.  

O eleitorado jaboatonense sempre foi voltado pela oposição, elegendo 
prefeitos que não “rezavam pela cartilha do governo”. Isso prejudicava 
enormemente o município uma vez que seus prefeitos ficaram sem 
condições de pleitearem junto aos governadores, as mais simples e modestas 
aspirações do seu município.8 

 
         Continuando no texto de Bueno, encontramos a afirmação de que Calheiros, durante o 

seu governo, fez uma grande melhoria nas escolas do município. Essa informação, no texto do 

historiador jaboatonense, pode ser confirmada em outros documentos encontrados. Um em 

especial, quando o prefeito faz uma comunicação à Câmara Municipal de 

Vereadores,descrevendo como encontrou o parque escolar municipal e como seria seu plano 

de recuperação do mesmo.  

         Eram, no período, vinte e duas escolas, que segundo o prefeito estavam em péssimo 

estado de conservação. Nesse documento, Calheiros afirma ter visitado todas essas escolas 

para melhor inteirar-se de suas dificuldades físico-estruturais. 

 

 

                                                 
7 BRENO, Orlando. Jaboatão: nossa terra, nossa gente. Recife: Luzes. 1989. p. 175. 
8 Ibid. 
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Funcionaram normalmente as vinte e duas escolas primárias mantidas pelo 
município, além da supletiva noturna sediada no Grupo Leão Coroado. 
Apesar dos reparos que autorizamos em muitos dos prédios onde tais escolas 
funcionam, continuam a s mesmas, na maioria acanhadas e impróprias a tão 
elevados misteres quais sejam os referentes à instrução e educação dos filhos 
do nosso povo.9 

         Em outro documento, enviado à Câmara de Vereadores, o prefeito afirma ter visitado as 

escolas, acompanhado do diretor estadual de ensino, com o objetivo de que o governo 

estadual tivesse ciência do estado calamitoso das escolas municipais e estaduais em Jaboatão 

dos Guararapes. 10 

         Com certeza, o número reduzido de escolas não dava conta do quantitativo da clientela 

discente, já que encontramos diversos pedidos de verba feitos pelo prefeito à Câmara de 

Vereadores, para nomeação de professores particulares em localidades, onde não houve 

condições de construir novas escolas, pedidos esses sempre atendidos pela Câmara.  

         Percebemos, no texto de Bueno, que a educação municipal foi foco de bastante interesse 

no governo do prefeito comunista. A reforma nas escolas parece ter caído nas graças da 

população, a abertura de várias salas de aulas com professores contratados e a inaugurarão de 

mais duas escolas municipais na orla marítima, tinha deixado o município com mais opções 

de estudo para as crianças, além da abertura de uma escola de artes manuais para moças. 

         No trecho, transcrito logo abaixo, de uma reportagem do jornal Folha do Povo, 

observamos um raro quadro da situação educacional no município em 1948. Raro porque não 

foi encontrado durante nossa coleta de fontes nenhum dado estatístico de Jaboatão no  período 

de 1947 a 1951. O órgão encarregado de preservar estes dados, nos encaminhou para a 

secretaria de educação de Jaboatão, que, no entanto, não possuía nenhuma informação .  

 

                                                 
9 Ata de 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. 8. 
10 Ata da reunião da Câmara Municipal de Jaboatão. 03 de março de 1948. Arquivo da Câmara Municipal de 
Jaboatão dos Guararapes. Pacote 1947 a 1949, p. 03. 
 



53 
Cap. II - A Imprensa Pernambucana e a Gestão Calheiros 

 

  

JABOATÃO, 30 (Do enviado especial da Folha do Povo) – A educação e a 
saúde públicas tem preocupado seriamente a atenção do prefeito Rodrigues 
Calheiros. Em 30 escolas do município aprendem nada menos de 1.200 
crianças: é verdade que o numero de crianças em idade escolar é três vezes 
maior, e que, segundo o recenseamento geral de 1940, dos 19.597 
jaboatonenses de mais de 18 anos apenas 7.884 sabem ler e escrever. O 
analfabetismo como vemos é enorme ali. E não poderia ser de outra maneira 
num município onde predomina o latifúndio, onde vive uma população 
miserável, que não pode freqüentar escolas. Podemos assistir na visita que 
fizemos á usina Muribeca, criancinhas de 4 ou 5 anos de idade, maltrapilhas, 
de barriga inchada ajudando os pais, camponeses, velhos na lida da roça. É 
evidente que nem o prefeito Calheiros, nem o seu dinâmico secretario, José 
Leite Filho, tem a ilusão de vencer, nas atuais condições, o analfabetismo. 
Contudo vão fazendo o que podem: a atual administração dotou Muribeca e 
Prazeres, com uma escola, subvencionou varias cadeiras particulares, 
algumas como a instituição religiosa, Vila Medalha Milagrosa, de Socorro, 
dirigidas por freiras. Quando o prefeito Calheiros assumiu a municipalidade 
investia com educação pública117. 267,80. em 48, Calheiros  destinava para 
esse fim – 2600,15.00. Para 1949, serão investidos 370.980,00 que 
representam 13,65% do orçamento. Somente um município pernambucano – 
dentre os 90 - o supera, Garanhuns. [...] 11 

         Neste recorte jornalístico, encontramos o nome de José Leite Filho12, secretário de 

educação do período e também um numero de crianças que freqüentavam às escolas do 

município.  

 

2.3. O JABOATÃO JORNAL E AS PROFESSORINHAS INCÓGNITAS 

         Não encontramos no Diário de Pernambuco, nem no Jornal do Commercio, referencias 

especificas a educação em Jaboatão. Com exceção da Folha do Povo que procurava dar o 

máximo de visibilidade à gestão Calheiros.  

         Porém, é no jornal de circulação local, o Jaboatão Jornal, que encontramos referências 

sobre a educação no município, também com as primeiras críticas ao governo. 

         O Jaboatão Jornal entrou em circulação em 26 de novembro de 1950, penúltimo ano do 

governo Calheiros, contendo quatro páginas de seis colunas. Tinha como redator-chefe o 

                                                 
11 A Folha do Povo. Recife, 30 de abril de 1949. 
12 José Leite Filho, nomeado secretário de educação, era comerciante na cidade de Jaboatão e membro ativo do 
Partido Comunista, citado nesse recorte de Jornal ficou bastante conhecido por ter dado esconderijo a duas 
figuras conhecidas: Gregório Bezerra e Abelardo da Hora, ambos fugitivos da repressão. Abelardo da Hora 
inclusive, afirma ter se aproximado ao Partido Comunista através da influência do militante Leite Filho. 
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professor Benedito Cunha Mel; redatores – Eliezer Figueiroa, Van-Hoeven Ferreira Veloso e 

Edu Bezerra de Oliveira.  

         Sua redação encontrava-se na Rua Barão de Lucena e o trabalho gráfico da oficina d’A 

Tribuna, no Recife. O exemplar custava na época Cr$ 1,00. 

         O Jaboatão Jornal apresentava-se como “De Jaboatão para Pernambuco, periódico 

Independente e apolítico”. Porém seu editorial de apresentação assim resumia-se 

[...] não ter partidarismo políticos de espécie alguma, bater-se pelas causas 
justas e nobres, no bom sentido; combater sempre que se fizer necessário, 
sem ataques pessoais, dentro da ordem e da lei, os erros da administração 
municipal [...] estar a serviço do povo, respeitando, porém, as leis 
constitucionais. 13 

 
         Embora se mostrasse numa posição apolítica, fica claro, desde o inicio, a postura 

oposicionista do Jaboatão Jornal. De cunho extremamente anticomunista, atacava com muita 

veemência a gestão do prefeito Calheiros, buscando com suas matérias, mostrar que Jaboatão 

era vítima de uma má administração, desorganizada e irresponsável.  

         O Jaboatão Jornal dizia querer ajudar a apagar e “pecha” de “Moscouzinho” que o 

município tinha recebido dos outros jornais metropolitanos por ter elegido um prefeito 

comunista “de carteirinha”.  

         Baseados nos documentos que revelam o interesse do prefeito pelas escolas do 

município e suas ações junto às mesmas, acreditamos que é com o intuito de atacar o “carro-

chefe” da administração Calheiros que o Jaboatão Jornal inaugura uma coluna intitulada 

“Considerações Pedagógicas”, tendo como responsável a professora Cecília Brandão, onde 

eram discutidos os mais variados temas educacionais. 

         Não é incomum um jornal nessa época abrir um espaço para debater temas ligados à 

Educação, o espaço estratégico garantido a essa coluna, dado o periódico ser um jornal de 

circulação que não ultrapassava as fronteiras do município.  

                                                 
13 Jaboatão Jornal. Jaboatão, 26/11/1950, p. 1. 
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         No mesmo momento da abertura da coluna pedagógica, o periódico disponibiliza um 

espaço para que as professoras municipais pudessem opinar livremente em suas páginas. No 

entanto, a primeira matéria sobre educação no Jornal, aborda o atraso dos salários das 

professoras, onde o a prefeitura é chamada a cumprir com a sua responsabilidade perante o 

professorado. 

         Talvez, o Jaboatão Jornal esperasse que as professoras fossem tecer severas críticas ao 

governo da cidade. No entanto, o que encontramos, são essas professoras, ou “professorinhas 

incógnitas”, como se auto-denominavam, divagando sobre os mais variados temas do seu 

cotidiano escolar, sem preocupar-se com a prefeitura e sua administração. 

         A seção dividia-se em duas partes: a primeira intitulada “Considerações Pedagógicas”, 

escrita pela professora Cecília Brandão, como já mencionamos e também por um espaço 

aberto às opiniões das professoras municipais, que veremos mais detalhadamente adiante. 

         Na matéria educacional de abertura da coluna, a professora Cecília Brandão discorre 

sobre a importância da educação religiosa na vida dos meninos e meninas do município.  

         Segundo a educadora, era necessário que a educação religiosa não se mantivesse presa 

às igrejas, mas que no lar e na escola fossem ensinados os princípios de piedade e honra 

cristãs.14  

         A pedagoga lembra que a Igreja católica está profundamente preocupada com o futuro 

das novas gerações e cabe aos pais uma busca mais contundente da educação ética e moral de 

seus filhos. Relata o mal que se afastar desses “caminhos do bem” pode acarretar às famílias.  

         Talvez, a preocupação da pedagoga demonstrasse que, em sua opinião, a educação 

religiosa nas escolas jaboatonenses não estava sendo diligentemente levada a cabo. 

Observando a Lei Orgânica do Município de Jaboatão de 1951, Lei Nº. 218, vimos que o 

                                                 
14 BRANDÂO, Cecília. “Considerações Pedagógicas” In: Jaboatão Jornal, 20.06.51, p.1 
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ensino religioso não foi contemplado em suas páginas, o que não é incomum dado o contexto 

educacional do país nesse período. 

         A professora Cecília Brandão se recente da ausência do ensino religioso nas escolas, 

porém desde a Lei Orgânica do Ensino primário (Decerto Lei n. 8.529 de 02/01/1946), 

primeira iniciativa concreta do governo federal para este nível de ensino, a educação religiosa 

não mais era vista como obrigatória. Nesse período, o conteúdo das aulas, se existissem, era 

definido por autoridade eclesiástica como fora previsto na Reforma Capanema. 

         A educação religiosa não mais figura entre os anseios educacionais nesse período. Há 

sim, uma preocupação com a transmissão de conhecimentos úteis para a vida em sociedade, 

com a preparação para o mundo do trabalho que se tornava mais complexo, provenientes do 

ideário escolanovista. 

         Diante desse quadro, vemos na fala da pedagoga, um crescente ressentimento quanto à 

falta de estímulo para o ensino religioso escolar, comungando com as idéias da imprensa 

religiosa dos anos 30, que se ressentia profundamente com a separação Estado/Igreja e que 

viu no golpe de 30 uma grande oportunidade de unir novamente essas duas esferas.  

         Nesse ínterim, a professora acreditava que para um país ser moderno e uma grande 

nação, não haveria a necessidade de se expulsar Deus das escolas.15 

                                                 
15 ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde. A construção da verdade autoritária. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2001. 
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         Retornando ao outro espaço dedicado à educação, foi criado um fórum onde as 

professorinhas incógnitas opinavam livremente, debatendo sobre os mais diversos assuntos 

ligados a educação e seu cotidiano: educação religiosa, festas e datas comemorativas, a 

utilidade da educação, o perfil do educando, a indisciplina dos alunos e os castigos físicos, 

etc. 

         Um dos depoimentos que chama a atenção é o de uma professora que criticava a 

imposição das teorias educacionais e dos teóricos da moda a pratica pedagógica diária.  

         Essa discussão, que a primeira vista parece tão atual, já era preocupação das professoras 

na década de 50, pois as insatisfações contidas no seu texto, muito se assemelha as que 

atualmente observamos na falas das docentes. 

         A professorinha incógnita, em seu texto enviado ao Jaboatão Jornal, defendia que as 

teorias não davam conta da multiplicidade e da complexidade dos alunos presentes em sala de 

aula, cada um com característica única e maneira diferenciada de adquirir o conhecimento. 

[...] Cada pedagogo que grite seu método de ensino, cada qual que ache o seu o melhor. Para 

“Considerações Pedagógicas” In: Jaboatão Jornal, 20.06.51, p.1. 
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cada professora, porém o melhor método é aquele que é fruto de sua própria experiência no 

lidar cotidiano com as crianças [...] 16 

         O posicionamento da professorinha foi firmemente criticado pela colunista Cecília 

Brandão, porta voz da opinião do Jornal. O questionamento à posição da professora, de forma 

pública, parece ter causado desconforto entre “as professorinhas” do município, pois daí em 

diante nenhuma professora se atreveu a revelar o seu nome, consolidando o pseudônimo de 

“professorinhas incógnitas”.  

         Tal essa é a realidade, que o Jaboatão Jornal chega a apelar que as professoras se 

identifiquem para maior veracidade dos depoimentos, no que, claro, não é atendido.   

         Uma das professoras, inclusive, afirma que gosta do anonimato, pois isso faz com que 

suas colegas de trabalho tentem descobrir quem está escrevendo para o jornal, por seu estilo 

de escrita, por suas idéias, ou seja, algumas professoras estavam achando muito interessante o 

anonimato que as fazia famosas. 

         O Jornal não percebeu que a professorinha estava sim, fazendo uma critica a 

administração educacional quando esta lhe obriga a utilizar teorias pedagógicas que a mesma 

não acredita (mesmo que no caso citado, a professora confunda método com teoria) e que não 

considera de acordo com a realidade dos seus alunos social e cognitiva de seus alunos. 

         De modo adverso, a professora é extremamente criticada pela colunista oficial do jornal 

para assuntos pedagógicos. Nos números dos periódicos que se sucederam não mais 

encontramos críticas como os da professorinha. 

         É perceptível que o jornal parece não ter ficado muito satisfeito com o conteúdo das 

opiniões das professorinhas, já que as mesmas não reclamaram sobre os salários baixos ou 

atrasados. Por outro lado elas pareceram muito satisfeitas em poder falar sobre seu cotidiano 

em sala de aula, seus problemas e suas dúvidas. Mesmo a figura da professora, nessa época, 

                                                 
16 Jaboatão Jornal. Jaboatão, 26 de agosto de 1951, p. 2 
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sendo ainda muito respeitada, já se discutia a desvalorização da sua importância como 

autoridade em detrimento de outros tempos.  

         Outro ponto muito interessante é a opinião da professora Cecília Brandão sobre o perfil 

do educando e a utilidade da educação. Vejamos o que ela diz: 

[...] A finalidade pedagógica e o emprego de meios com o fim de transmitir 
conhecimentos e corrigir falha, dando ao aluno uma educação integral. Esses 
meios variam muitas vezes, de indivíduo a indivíduo; o que serve a um, falha 
ao outro. Educar é esculpir, plasmar numa esteira moral vizinha do 
sublime, criar uma capacidade nova, tirando-a de uma natureza inculta. [...]17 

         Agora, a fala de Manoel Calheiros em documento enviado à Câmara Municipal de 

vereadores: 

[...] A escola é, inegavelmente, depois do lar, o lugar onde a criança plasma 
a sua personalidade, do que depende a sua conduta para o resto da vida. é 
na escola que a criança além das luzes da instrução recebe impressões 
poderosas no seu espírito em desenvolvimento[...]18 

         Os documentos analisados, nos indicam um discurso muito parecido entre a pedagoga 

do Jaboatão Jornal e o prefeito Manoel Calheiros, no que concerne a utilidade da educação. 

Os dois percebem a criança como uma massa informe, a ser moldada e modelada pela escola e 

pela educação culta.  

         Nesse sentido, ainda é bastante vigente a idéia do aluno como tabula rasa, que 

encontrará no espaço escolar o sumidouro de todo o conhecimento intelectual e realmente útil 

a sua vida. Palavras como esculpir e plasmar são uma boa prova dessa realidade demonstrada, 

tanto pela pedagoga e colunista de um jornal de cunho conservador, quanto do prefeito 

comunista. 

         Notamos ainda, nesse caso, uma influência dos ideais médicos e o poder das posições 

higienistas. Concepções essas que floresceram durante o século XIX, nas palavras do prefeito, 

ao continuar o texto, uma extensa preocupação com a higiene do ambiente escolar, sua 

limpeza.  

                                                 
17 BRANDÃO, Cecília. “Considerações Pedagógicas”, Jaboatão Jornal. Jaboatão, 26 de outubro de 1951, p.1 
18 Ata de 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. 8.  
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         Para Calheiros, a escola deveria ser um sitio modelar, uma espécie de templo, limpo, 

espaçoso, claro e atraente, onde os professores pudessem modelar com segurança, “a geração 

que dirigirá o futuro”19.  

         Nessa frase, podemos perceber mais claramente a diferenciação da concepção 

educacional em Calheiros e da pedagoga do Jaboatão Jornal.  Para o prefeito, a geração que 

dirigirá o futuro, é a geração dos “filhos do povo”20,dos meninos e meninas da escola pública, 

mesmo encoberto pelo discurso conservador e higienista de educação. 

         O posicionamento de Calheiros, como comunista, suas concepções de esquerda, 

pareciam não alarmar as professoras do município. Pelo menos, nada sobre esse assunto foi 

encontrado em suas opiniões expostas no Jaboatão jornal. 

         A professora aposentada, D. Maria das Dores Vilar, 89 anos, muito lúcida, que iniciou 

seu magistério em 1939, vindo a se aposentar no final da década de 80, moradora de Jaboatão, 

bairro de Santo Amaro, nos falou sobre suas lembranças do governo Calheiros. 

         Até hoje, a professora mantém um ritmo de vida muito intenso, graças à sua enorme 

atividade em diversos tipos de grupos que participa. Em sua entrevista, revela que para ela e 

suas companheiras de trabalho da época, o prefeito Calheiros não tinha nada de especial, nem 

para o mal nem para o bem (suas palavras). 

         Segundo a professora, o prefeito era uma pessoa muito calma, amistosa. “Cheguei a vê-

lo muitas vezes, aqui por perto da Igreja da Santo Amaro, não sei nem porque o chamavam 

de ateu”. Essa afirmação de dona Dodô, como é chamada pelos moradores de Jaboatão 

Centro, refere-se à campanha anticomunista do Jaboatão Jornal, que dentre os vários títulos 

                                                 
19 Ata de reunião da Câmara Municipal de Jaboatão, 1949, p. 8. 
20 Ibid. 
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pelo qual se referia ao prefeito, tal como “Garoto de recados de Stalin”21, “Demagogo 

brasileiro a serviço de Moscou” 22 estava o de “ateu”.  

         A professora aposentada, afirma que durante o mandato de Calheiros, a rotina 

educacional não foi abalada. Ela e suas colegas de profissão respondiam a Secretaria de 

Educação, faziam seus planejamentos, ministravam suas aulas sem sobressaltos. E não lembra 

de atraso de salário, “o que não acontece hoje com minha aposentadoria”, afirma irritada.  

         Notamos como a figura de Calheiros podia ser moldada às várias necessidades políticas. 

Mesmo sendo um homem com intensa participação política no campo da esquerda, militante 

assumido do Partido Comunista, participante da Aliança Nacional Libertadora, de 1935, teve 

uma votação que, para os parâmetros da época, foi muito considerável. Recebeu 691 votos 

contra 352 votos do seu adversário.  

         Por seu perfil de profissional, respeitado na área da saúde, pode ser apresentado como 

candidato seguro as eleições de 1947, representando, mesmo que indiretamente, o Partido 

Comunista, mas sem causar o desconforto que a figura dos que pertenciam ao Partido 

carregavam. 

         Embora Manoel Calheiros fosse um militante ativo nos assuntos do partido, também 

possuía o perfil do médico já familiar ao povo de Jaboatão. A figura do médico pode ser bem 

explorada pelo Partido Comunista, principalmente pela Folha do Povo, e em muito facilitou a 

aceitação pelos eleitores jaboatonenses. 

         Mesmo com todo o contexto desfavorável para o partido comunista e seus aliados no 

final década de 40 e inicio de 50, o prefeito Manoel Calheiros manteve-se no poder por todo o 

tempo regular de mandato O que não aconteceu com os vereadores comunistas, todos 

cassados.  

                                                 
21 Jaboatão Jornal, Jaboatão, 25 marçode 1951. p. 1. 
22 Jaboatão Jornal, Jaboatão, 25 de dezembro de 1950. p. 1. 
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         É interessante observar que Jaboatão, ou melhor, a gestão de Manuel Calheiros em 

Jaboatão, praticamente não é retratada nos jornais recifenses. As poucas noticias encontradas, 

resumem-se a pequenas notas, que por sua vez, caracterizavam-se pelo seu teor negativo.  

         Vale ressaltar, que os dois principais jornais em circulação na cidade de Recife, eram 

conhecidos pelo seu teor direitista. O mesmo pode ser dito do conhecido jornal jaboatonense, 

o Jaboatão Jornal. 

         Partindo do pressuposto que seu editor-chefe, Van-hoeven, era também um conhecido 

conservador, é bastante compreensível que o conteúdo desse periódico buscasse legitimar o 

mito de Calheiros como sendo o “Garoto de recados de Stalin”. Suas matérias direcionam 

suas críticas então para o ponto que parece ter se tornado o carro-chefe do governo Calheiros: 

a educação.   

         Afinal, no campo estrutural da educação formal, no âmbito administrativo, Calheiros 

trouxe grandes melhorias para o parque escolar, tendo em vista que sua administração recebeu 

pouco apoio do governo do estado. Foram vinte e duas escolas reformadas, duas construídas, 

oito salas de aulas abertas com professores concursados, uma escola de artes manuais e mais 

duas escolas estaduais. Obras estas numa época em que era impensável um comunista estar à 

frente de um cargo executivo público no Brasil.  

         Embora, anos depois, em seu livro sobre a história de Jaboatão, Van-hoeven pareça 

querer redimir sua posição em relação ao prefeito. Afirmou que, embora Calheiros 

comungasse do credo comunista, não se misturava com os “arruaceiros do partido”23 

         Observamos dois diferentes discursos apresentados nos jornais, perfis diferentes do 

mesmo homem. Perfis que representam a divisão ideológica do período. Nos dois casos, os 

jornais representam a opinião de intelectuais orgânicos que estavam envolvidos na sociedade 

de maneira intensa.  

                                                 
23 VELOSO, Van-hoeven Ferreira. Jaboatão dos meus avós. Recife: Centro de Estudos de História Municipal, 
1982 
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         Um combatendo firmemente a gestão de um elemento considerado “perigoso, 

trabalhavam em reforçar a hegemonia vigente. Como afirma Nelson Garcia:   

A partir do momento que determinadas idéias são disseminadas e 
impregnam a consciência dos membros de uma sociedade estes passam a 
reproduzi-las automaticamente, sem o intento exclusivo de persuadir. 24 

 
         Essa realidade se revela no caso dos jornais de cunho conservador, que buscavam criar o 

“consentimento” da sociedade civil.  Mediando a unidade política e ideológica. Reificando o 

discurso do bem e do mal, faziam a manutenção do da imagem do comunista, alimentando a 

aversão da população contra os mesmos.  

         Ou na outra vertente, daqueles que através da apresentação do intelectual-político, 

tentam criar um novo discurso, lutando constantemente para mudar as mentes, expandir um 

novo ideário. Como exemplo, podemos citar a Folha do povo, que representava 

ideologicamente o Partido Comunista e que procurou disseminar e apoiar as decisões do 

mesmo em Pernambuco.  Apoiou abertamente a candidatura e gestão Calheiros. 

         Na situação de intelectual orgânico, engajado numa guerra de posição que lhe permitiu 

assegurar as alianças (no caso com o Partido Social democrata) necessárias para ter sucesso.  

         Para exercer sua função dirigente, os agentes do Estado constituem-se em sociedade 

política e agem de modo distinto dos agentes da sociedade civil. Estes podem exercer sua 

função intelectual através de organismos privados, enquanto os agentes do Estado precisam 

recorrer a mecanismos públicos, dependentes do consenso da cidadania, somente possível por 

procedimentos que construam a hegemonia dos interesses codificados pelos intelectuais 

estatais sobre o todo social. 

         Neste tocante, observamos os dois intelectuais trabalhando em prol do convencimento e 

de diferentes imagens da mesma personalidade política, buscando essa consenso da 

população. 

                                                 
24 GARCIA, Nelson Jahr. Sadismo, sedução e silêncio: propaganda e controle ideológico no Brasil (1964-
1980). São Paulo: Loyola, 1990, p. 12. 
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         Dito isto, no próximo capítulo, analisaremos a legislação educacional do governo 

Calheiros para o município de Jaboatão. 
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3.1. A LEGISLAÇÃO ENQUANTO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

         A legislação educacional ocupa papel importante neste estudo, uma vez que é por meio 

dela que o poder público vai estabelecer as normas da organização e funcionamento escolar, 

ou seja, ou o grupo dominante consegue politicamente impor o modelo pedagógico na 

legislação, e por ela chegar a uma ação pedagógica, ou as discussões tornam-se estéreis. 

Assim sendo, podemos afirmar que a realidade pedagógica é decorrente de como se organiza 

o poder. 

         Embora enfoquemos a legislação, entre outros documentos oficiais, não desprezamos a 

riqueza de outras fontes não tradicionais. Até porque, estes documentos oficiais foram 

produzidos para serem lidos com intencionalidade. Portanto, merecem a devida análise crítica, 

que vai desde os sujeitos que os construíram até destino que lhes deram. Afinal, os 

documentos não têm voz em si mesmos, eles são preservadores de uma determinada visão de 

um período específico e cabe ao  historiador da educação  lhes dar voz nos diálogos com as 

evidências. Os documentos oficiais são produzidos em obediência à legislação em vigor ou 

representam a própria legislação.                                                                                                                  

3.2. NECESSIDADES EDUCACIONAIS DEFENDIDAS POR CALHEIRO  

         Ao criticar o estado físico em que se encontravam as escolas do município de Jaboatão, 

Manoel Calheiros considerava-as “acanhadas e impróprias a tão elevados misteres quais 

sejam os referentes à instrução e educação dos filhos do nosso povo” dizia ele. 

         Nesse mesmo discurso, apresenta qual é seu ideal, o que acredita ser a função da escola e 

o perfil de educando que ela deve formar, retomando o exemplo apresentado no capítulo 

anterior, conforme o texto a seguir: 

[...] A escola é, inegavelmente, depois do lar, o lugar onde a criança plasma 
a sua personalidade, do que depende a sua conduta para o resto da vida. é na 
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escola que a criança além das luzes da instrução recebe impressões 
poderosas no seu espírito em desenvolvimento[...] 1 

         Nesse contexto, a criança é vista com um ser intelectualmente inacabado, e cabe à escola 

a tarefa de, em se apropriando dela, orientá-la rumo ao que lhe é natural. A educação 

proporcionaria um ambiente que garantisse aos alunos enfrentar os desafios futuros, e, 

refinará seu espírito para ações mais elevadas. 

         Esse tipo de pensamento nos remete ao pensamento rousseaniano: na segunda natureza 

humana alguns princípios como consciência, autonomia, tolerância e liberdade são essenciais 

ao bem viver coletivo, já que, para escolher sua própria lei, é preciso então que os cidadãos 

tenham construído uma certa autonomia, uma liberdade de consciência. Portanto, é através de 

uma educação pública e de qualidade para todos, formando, assim, o homem e o cidadão. 

         Na sua proposta pedagógica, Rousseau defende a educação da criança com vistas a 

proporcionar-lhe condições para que busque um futuro melhor na vida em sociedade. É dada a 

educação um caráter salvacionista.  

         Numa formação revolucionária, deve haver uma direção dogmática para as crianças. 

Pelo menos na primeira fase da escola deve haver um certo “conformismo” dos educandos, 

para que mais tarde possam desenvolver “uma certa autonomia”, mas antes, um pouco de 

fadiga intelectual.  

         Esse controle sobre o educando vem da necessidade da preparação do adulto capaz de 

exercer a liderança. Vem da necessidade da formação do intelectual orgânico. 

         Outro ponto polêmico nesta fala do prefeito é quanto à definição do ambiente físico 

escolar descrito por Calheiros na mesma fala à Câmara: 

“a escola deveria ser portanto o sítio modelar, uma espécie de templo, limpo, 
espaçoso claro e atraente onde os mestres pudessem modelar com segurança 
a geração que dirigirá o futuro, os destinos da coletividade” 2 
 

                                                 
1 Ata de 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. 8. 
2 Ibid. 
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         Por lembrar, em muito, os cânones do movimento higienista, que se iniciou por volta do 

século XVIII 3, é criado em 19 de novembro de 1930 o Ministério da Educação e da Saúde 

Pública, órgão que assumiu várias instituições desmembradas do ministério da justiça o dos 

negócios interiores.  

         A nova estrutura resultou da fusão dos departamentos Nacional de Ensino, de Saúde 

Pública, de Assistência Pública e Medicina Experimental e passou a ser responsável por todas 

as ações voltadas à Assistência Cultural e à Assistência Médico Sanitarista. 

         A tônica do período era a contradição inerente às propostas governamentais, em que, por 

um lado reconhecia-se o dever e a importância do estado em comprometer-se com a 

ampliação e gerenciamento dos estabelecimentos direcionados ao amparo e educação, porém, 

por outro lado afirmava-se a impossibilidade das instancias governamentais (municipal, 

estadual e federal), em cumprir integralmente com essas obrigações. 

         Assim, a alternativa encontrada naquele período, foi à assistência paternalista, iniciativa 

que abriu caminho para que associações religiosas, as organizações leigas, os médicos e os 

educadores, pudessem atuar como parceiros do Estado na proteção e atendimento da infância. 

         Assim, vemos que, anteriormente a era Vargas, as políticas sociais eram fragmentadas e 

emergencialistas. Especificamente na educação, a rede escolar era bem pequena, de caráter 

elitista e acadêmico, de maneira que as reformas eram extremamente parciais e 

regionalizadas, e não faziam parte de uma política mais abrangente para a educação brasileira. 

         Com a chegada da Era Vargas, levando-se em conta as mazelas que fez permanecer e 

tantas outras que gerou, o estado mostrou-se bem mais presente, ampliou sua participação 

com relação às políticas públicas sociais. No entanto, o “ideal” higienista se mantém em 

vigor, aliado a um regime de educação pela obediência e pela construção do corpo saudável.  

                                                 
3 ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde de. A construção da verdade autoritária. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2001.. 
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         A escola possui a obrigação de “limpar” a população de seus resquícios coloniais.  

Nesse contexto, Vargas percebe como a escola poderia ser o espaço perfeito para a 

disseminação da teoria fascista, tendo no ensino primário, seu maior trunfo.  

         O ideal, no olhar varguista, era a criação de uma raça pura, por meio da nação de 

mestiços, passando a idéia de povo limpo, higienizado, ordeiro e progressista. O corpo e a 

mente da criança seriam modelados na ideologia fascista e no patriotismo. Para isso era 

necessária a intervenção de intelectuais que dessem legitimidade a esse discurso. 

         Mas seria dessa “sagrada oficina das almas” que Calheiros estava falando? 

         Inserida no meio de várias questões sociais e políticas, a infância era tomada como 

objeto principal da ação governamentista. Porém, era desconsiderada enquanto sujeito. Assim, 

o objetivo das ações sociais de Vargas, era preparar a “criança de hoje” para ser o “homem de 

amanhã”, pressuposto que ia de encontro às necessidades geradas pelo tipo de estado que se 

formava naquele momento. 

         Diferentemente de Vargas, Manoel Calheiros, como intelectual orgânico, buscava 

também a formação de outros intelectuais orgânicos, que, em suas palavras, “mestres [que] 

pudessem modelar com segurança a geração que dirigirá o futuro, os destinos da 

coletividade.” Calheiros está preocupado em formar líderes, não servos obedientes. 

         Nessa perspectivas, entendemos Calheiros como um intelectual orgânico assimilado, ou 

seja, intelectual da classe dirigente, não esquecendo que o prefeito era oriundo de influente 

família política alagoana. Neste sentido, interessa aqui a migração deste intelectual tradicional 

para a categoria dos intelectuais orgânicos e a sua participação organizada no novo bloco 

histórico4. 

                                                 
4 O bloco histórico gramsciano não se confunde com o bloco político. O bloco histórico tem maior durabilidade e 
abrangência que o bloco político e sua superação só pode ocorrer quando a supremacia social muda de uma 
classe para outra . Reordenações no interior do bloco histórico são possíveis, com a modificação dos blocos 
políticos em aliança no exercício do poder. É o seu momento afirmativo, e, este, o significado das reformas 
políticas. A negativação de um bloco histórico é o momento da revolução social. Para maiores informações sobre 
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         Como intelectual orgânico do proletariado, passa a ser consciência insurgente e 

antecipatória das possibilidades históricas do socialismo, instigador de novas circunstâncias, 

tendentes ao modo de produção e ao modo de vida comunistas. Ao pretender dizer e fazer a 

vida da cidade em nome do conjunto dos cidadãos, problematiza o cotidiano, investiga a 

realidade transformando-a e transforma a realidade investigando-a.  

         Na ação pedagógica, comprometida com a construção do novo bloco histórico, este é o 

seu limite e possibilidade. É necessária uma escola que forneça aos trabalhadores e aos seus 

filhos as condições de uma educação técnica para o desempenho profissional, nas áreas de 

produção intensivas em tecnologia, ao mesmo tempo em que trabalhe para que eles possam 

desvendar os signos ideológicos, que representam a realidade de forma invertida.  

         Assim, contribui-se para o desenvolvimento objetivo da situação social atual, enquanto 

se forja a perspectiva teórica da luta pelos interesses futuros da classe e da humanidade. 

         Dito isto, percebemos uma clara influência humanista nas palavras do prefeito. Em sua 

análise, a escola deve ser preparadora de um novo tipo de homem. Esta mesma escola, 

enfatiza, de intelectuais que sejam especialistas e ao mesmo tempo dirigentes, ou melhor, 

“especialistas em política”, que sejam capazes de unificar teoria e prática, desenvolvendo todo 

e qualquer tipo de trabalho.  

         Essa escola teria como objetivo a formação de valores fundamentais do humanismo, isto 

é, a autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias tanto para os estudos 

posteriores como para a profissão.  

         A educação das novas gerações e das gerações adultas se apresenta como um processo 

contínuo e permanente. Nenhuma profissão está privada de conteúdos e exigências 

intelectuais e culturais, além da vida moderna implicar num novo entrelaçamento entre 

ciência e trabalho. 

                                                                                                                                                         
a categoria do Bloco Histórico em Gramsci, ler GRUPPI, Luciano. O conceito de Hegemonia em Gramsci. 3. 
Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1991. 
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         Problematizar o cotidiano é realizar clivagens nas suas contingências, abrindo-o para as 

novas dimensões do desejo dos sujeitos sociais. O concreto-pensado a que se chega pela 

problematização supera a vivência do cotidiano como simples contingência, envolve-a com as 

outras dimensões do cotidiano, a informação, os sentimentos, a reflexão e a ação. 

         Outra preocupação do prefeito, era a construção de parques infantis na cidade: além dos 

melhoramentos gerais dos nossos aglomerados urbanos, esperamos construir, numas das 

praças da nossa cidade, um Parque Infantil, onde as crianças possam distrair-se com 

segurança. 5 

         A idéia de parques infantis não era nova. E é uma pena que não tenhamos encontrado 

outros documentos que nos esclareçam como foi construído esse parque infantil em Jaboatão 

e as atividades que ali foram feitas. Pois a idéia inicial do criador de um parque desta natureza 

é extremamente interessante 

         O primeiro a imaginar o parque infantil com a proposta de atender crianças com idade 

entre 3 e 12 anos fora do horário escolar foi do diretor de departamento de cultura do 

município de São Paulo em meados dos anos 30. 

A idéia de Mário de Andrade sobre a criança e o parque infantil valorizavam 
uma nova referência para a nacionalidade, com elementos do folclore, da 
produção cultural e artística, das brincadeiras e jogos infantis. 6 

 

         Mas com o tempo, os parques infantis incorporaram a ênfase na educação física e se 

alinham às políticas públicas do governo Vargas. É nos anos 40 que o parque infantil se 

expandem para o interior do estado de São Paulo, e depois para vários estados e municípios 

do país. 

 

                                                 
5 Ata da reunião da Câmara de Vereadores de Jaboatão, 10 de fevereiro de 1949, p. 7. 
6 KUHLMANN, Jr., M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto alegre: Mediação, 1998, 
p. 483. 
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         Procuramos durante toda nossa pesquisa, descobrir como se deu a educação no 

município de Jaboatão sob a destra de um prefeito comunista, num contexto completamente 

inédito na política nacional.  

         À nossa primeira indagação, se a gestão de Manoel Calheiros trouxe modificações 

significativas para a educação escolar do município, percebemos que no âmbito do campo 

físico, ou seja, quando a valorização e ampliação do parque escolar e na abertura de novas 

salas de aula, o prefeito foi muito feliz nos seus objetivos.  

         Mesmo tendo em mãos uma situação quase caótica de crianças em idade escolar fora das 

salas de aula, ele ampliou a aplicação de verbas para a educação e fez com que a mesma 

chegasse até as zonas mais distantes do município, principalmente as usinas, onde a clientela 

escolar não era sequer atendida. 

         Com seus ideais de escola limpa e saudável, reformou quase todos os estabelecimentos 

de ensino municipais. Polidez, ordem e senso estético faziam parte do seu ideal de escola. 

         Porém, no tocante às profundas modificações na maneira de pensar a educação 

municipal, quase não encontramos exemplos. A Lei Orgânica do Município não trazia em seu 

âmago, nenhuma decisão que não esteja expressa em qualquer outra proveniente de um 

governo não comunista.  

         Percebemos, até mesmo, uma grande aproximação dos pensamentos de prefeito Manoel 

Rodrigues Calheiros com ideais roussonianos de educação, tão vigentes nos anos que se 

seguiram a segunda guerra mundial. 

         Observemos ainda a criação de escolas de puericultura, com seus aportes direcionados 

as famílias. Alguns autores afirmam categoricamente que a denominação de “puericultura” 

poderia estar associada à perpetração de hábitos e costumes provindos da classe média. Disso 

viria uma grande contradição com um programa de formação de cunho comunista. 
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         No tocante a sua eleição como prefeito, Calheiros soube muito bem representar a figura 

do intelectual orgânico em ação. Desde sua atuação ANL (Aliança Nacional Libertadora) em 

1935, Calheiros construiu uma imagem que reapresentava uma figura respeitável a confiável. 

Ao se envolver com os ferroviários da Great Western, juntamente com outros comunista, 

construiu um campo fértil para a atuação do partido comunista em Jaboatão. 

         Em plena guerra de posição com seus avanços e recuos, levou a cabo os planos do 

Partido, ao se coligar com pequenos partidos para burlar a ilegalidade impingida aos 

comunista em 1947.   

         Eleito, vez grandes reformas no âmbito físico das escola. Embora nosso trabalho tenha 

sido extremamente prejudicado pela incapacidade do Jaboatão em manter preservado suas 

fontes históricas, pela Lei Orgânica do ensino Municipal, Lei nº. 218, nenhuma grande 

contribuição, ou pelo menos, nenhuma nova contribuição foi apresentada pelo governo 

Rodrigues Calheiros, representado pelo então Secretário de Educação, Vicente Barbosa da 

Silva. 

         Não podemos esquecer, porém, dos parques infantis, que constituíam uma idéia 

extremamente modernizadora para época, ainda mais para o âmbito do município de Jaboatão. 

         Quanto ao segundo questionamento, como a imprensa pernambucana tratou a gestão 

Calheiros, encontramos material dos mais interessantes, onde podemos ver o forte jogo de 

convencimento dos intelectuais à serviço de suas idéias e daquilo que acreditavam. 

         Manoel Calheiros foi quase que completamente ignorado pelos dois maiores jornais 

pernambucanos. Notícias esparsas e rápidas, como alguém que espera fazer um fato 

desaparecer, se ele não for comentado. Repetimos aqui que os jornais nos ensinam tanto pelo 

que dizem como pelo que silenciam.   

         Estes silêncios, estas lacunas, são extremamente reveladoras no mesmo sentido que as 

declarações explicitas. O jornal, na sua presumida neutralidade, confundida com 
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esquecimento, muito mais ideológico que acaso, cria a interdição do presente buscando o 

esquecimento futuro. De certa forma, esse objetivo foi conseguido, afinal, para muitos, a 

figura do prefeito comunista foi exilada da memória. 

         Se pelo convencimento e disseminação de ideologia, os jornais conservadores passavam 

uma imagem, ora de figura inexistente, ora de arruaceiro comunista, o Jornal de cunho 

comunista (A Folha do Povo), apresentava o prefeito Calheiros como representante digno e 

eleito do povo. 

         Calheiros foi um prefeito que muito se preocupou com a urbanização do município. 

Criou parques, praças, aumentou a rede elétrica, e previu o potencial turístico da Praia de 

Barra de Jangada. Por isso, seu governo ainda pode inspirar muitos outros trabalhos 

científicos, inclusive em outras áreas, como por exemplo, na área de turismo. 

         Para chegarmos a estas primeiras reflexões foi necessário um esforço gigantesco na 

busca de fontes e informações para o princípio dessa pesquisa. Isso afirmamos, dado o 

incomodo que a fama de “moscouzinho” ainda causa em partes da sociedade jaboatonense. 

Interessante notar que não são exatamente aquelas pessoas que participaram do momento 

histórico estudado, mas sim dos seus filhos e netos que preferem não ver seus familiares 

lembrados como indivíduos que no passado foram chamados de arruaceiros. Outros, no 

entanto, vêm o episódio do prefeito comunista como uma quebra no cenário pacato e 

progressivo da cidade e prefere que ele seja esquecido. 

         No entanto, percebemos um momento riquíssimo da nossa historia que poderia ser 

muito mais estudado, já que admitimos, com muita tranqüilidade, que essa pesquisa aqui 

exposta é um “ponta pé” inicial de muitas outras, principalmente na área educacional.  

         O governo de Calheiros, demonstram as fontes, de maneira ainda muito tímida, pois o 

tempo exíguo do mestrado não nos permite um aprofundamento mais intenso, deu uma 

atenção especial á educação municipal. Com passagens de verdadeira modernização, não só 
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no âmbito educacional, mas também turístico, o que de forma nenhuma foi estudado e que 

favorecem muitas outras pesquisas. 

         Suscitamos aqui, um período ainda pouco estudado, onde muito mais que lidar com a 

escassez das fontes, também observamos os silêncios e os “não-ditos” daqueles que viveram o 

momento estudado.  

         Sabemos que, na maioria das vezes, a clivagem entre a memória oficial e dominante, as 

“outras memórias”, assim como a significação do silêncio sobre o passado nos remetem à 

oposição estado dominador e sociedade civil. Entretanto, neste caso, também nos remete a 

razões muito complexas, como por exemplo a vontade dos familiares dos que viveram o 

período de apagar recordações desagradáveis e de sofrimento. 

         Reproduz-se essa fronteira do não dito dentro da memória de uma sociedade civil 

dominada, em contrapartida, a uma memória coletiva organizada à imagem de uma sociedade 

majoritária que o estado deseja passar ou impor. 

         O que mais nos chama atenção é que o período de dois anos não faz jus a uma pesquisa 

desse grau de importância. Sobre a educação jaboatonense, nesse período tão rico e inédito, 

muito há ainda a se descobrir, dadas as dificuldades que até mesmo o município oferece. 
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