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RESUMO 

Este estudo procura analisar o papel social do Ginásio Manoel Borba - GMB -, 

instituição particular de ensino secundário, existente na cidade de Goiana, em 

Pernambuco, no período de 1947 a 1974; destacando a importância dessa 

instituição, como única alternativa local para os jovens do sexo masculino. Na 

reconstituição da implantação desse ginásio e do processo de sua organização e 

funcionamento, o estudo privilegia como referencial de análise a legislação 

educacional vigente, destacando o Decreto-Lei n°4.244/42, relativo ao ensino 

secundário, então voltado para a “formação das elites condutoras do país”. A 

pesquisa vale-se também das informações contidas na imprensa local e da capital 

do Estado, sobre a situação deste segmento de ensino, confrontando tais fontes 

com depoimentos de ex-alunos e ex-professores do GMB. Valoriza os fragmentos do 

cotidiano escolar mais presentes na memória dos entrevistados, bem como as 

relações que as falas evidenciam, entre a instituição e a sociedade local, interagindo 

com as transformações que a cidade experimentou em seu processo de 

modernização. Verifica que o GMB desempenhou um papel importante nessas 

mudanças, sobretudo pela atuação dos seus egressos; muitos dos quais alcançando 

projeção em nível estadual e nacional. Daí porque, ouvir essas pessoas constituiu o 

principal caminho para melhor escrever a história do GMB, representativa de uma 

realidade mais ampla. Isso porque, considerando o caráter adverso da expansão da 

escola secundária pública - demanda e oferta - no Brasil e em Pernambuco, entre 

1947 e 1961, o estudo credita aos colégios particulares, como o GMB, um papel 

significativo na formação dos jovens brasileiros. Dando uma visão da dinâmica do 

relacionamento da educação secundária com a sociedade, o texto espera contribuir 

para estudos mais profundos e abrangentes sobre o tema, e, conseqüentemente, 

para o enriquecimento da História da Educação em Pernambuco e no Brasil. 
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ABSTRACT 
 
This study seeks to analyze the social role of the “Ginasio Manoel Borba - GMB-”, 

private institution of secondary education existing in the city of Goiana (state of 

Pernambuco, in Brazil), in the time span ranging from 1947 to 1974; emphasizing its 

importance as the only local educational option for the young males. During the 

reconstitution of its foundation, organization and functioning, the study points to the 

current educational legislation as a reference, highlighting the law enactment 

#4.244/42, regarding the secondary education, then aimed to the “formation of the 

national elites”. The research is also based on information from the local and state 

capital’s press, about the situation of that segment, challenging such sources with 

opinions of prior students and teachers of GMB. It highlights the scholar quotidian still 

alive in their memories, as well as the relations that the talks realize between the 

institution and the local society, interacting with the changes the city experienced 

during its modernization. Asserts that GMB had an important role in such changes, 

especially by its results; many of them reaching a state and national position. 

Because of that, to interview those people was the main way to write the history of 

GMB, which represents a more complex reality because taking the adverse character 

of expansion of the public secondary education – demand and offer – in Brazil and in 

the state of Pernambuco, between 1947 and 1961, the study gives credit to the 

private schools, as was GMB, a important role in the formation of young brazilian 

males. Giving a perspective of the dynamic relationship of secondary education and 

society, the text hopes to help for deeper studies about the theme, and therefore for 

the improvement of the Education History in the state of Pernambuco and Brazil. 
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A presente pesquisa situa-se no campo da História da Educação e trata de 

uma instituição particular de ensino secundário, o Ginásio Manoel Borba – GMB1 - 

criado em Goiana/PE, no ano de 1947. Vivia-se, então o início do processo de 

redemocratização do país após o fim da ditadura do Estado Novo. 

Propõe-se a contextualizar aspectos significativos da criação e da trajetória do 

GMB, até 1961, período que corresponde à vigência da Reforma de Ensino 

Secundário, do então ministro da educação Gustavo Capanema, que estabelecia 

como finalidade para esse nível de ensino a formação das elites condutoras do país. 

Ocorria também nesse período a longa tramitação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 4.024/61 -, marcada por um longo debate 

entre defensores da escola pública e da escola privada. A época também é marcada 

pela fase de maior expansão do ensino secundário particular em Pernambuco, em 

meio a mudanças econômicas, políticas e sócio-culturais.  

Em Goiana, interior do Estado, o quadro político local se renovava, com 

repercussões importantes na vida da cidade, ensejando novas aspirações de 

mudança. Segundo Rezende (1997, p. 21), toda a cidade “é feita de sonhos e de 

desejos. Sonhos e desejos que, um dia, se tornarão recordações, se incorporarão 

aos inúmeros labirintos da memória, revelarão as faces escuras do passado ou 

deixarão que elas permaneçam desconhecidas para sempre”.  

                                                
1 Daqui por diante, utilizar-se-á a sigla GMB para denominar o Ginásio Manoel Borba. 
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Naquele momento, um dos sonhos dos habitantes de Goiana era a criação de 

um curso secundário para os jovens do sexo masculino, para os quais a cidade só 

oferecia o curso primário.  

Vindo ao encontro de tal necessidade essa instituição - Ginásio Manoel Borba 

- torna-se um exemplo do trabalho educacional desenvolvido por iniciativa de 

particulares, também presente em outras cidades do interior e na capital do Estado – 

Recife, onde havia apenas uma opção de ensino secundário público: o Ginásio 

Pernambucano.   

A falta de estudos sobre escolas particulares evidencia o preconceito, o 

desinteresse e o pouco caso que se tem feito da contribuição de tais instituições na 

promoção social de tantos jovens. Como o GMB outros colégios que surgiram na 

época, também eram movidos pelo idealismo de seus fundadores, não estando 

presos a interesses unicamente econômico-financeiros, mas também a objetivos 

sócio-culturais. 

Um problema foi se desenhando, na orientação de nossa pesquisa, 

suscitando algumas questões. A principal refere-se ao fato do Ginásio Manoel Borba 

ter sido uma escola de ensino secundário - nível de escolaridade historicamente 

propedêutico e legalmente destinado à formação das elites. Diante disso, vem a 

questão: que aspectos de sua organização e funcionamento poderiam caracterizá-lo 

como uma instituição que teve um importante papel social em Goiana, como afirmam 

os historiadores da cidade e os jornais da época? 

Bem contar a história do GMB em Goiana, uma cidade do interior do Estado 

de Pernambuco, tornou-se um desafio, por ser uma temática fora dos grandes 

centros urbanos. Assim, tentou-se penetrar no cotidiano da escola e nas suas 

relações com a cidade, percorrendo-a por várias vezes, em busca dos vestígios que 
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falam do seu cotidiano e de suas pulsações na vida dos ex-alunos do GMB. Tentou-

se enfocar como eles interagiram com essa cidade, como participaram dela, como 

compartilharam da sua vida e como contribuíram para suas mudanças. 

Começou-se, então a pensar a modernidade nesse contexto que 

evidentemente não teria a complexidade dos grandes centros, mas que não se pode 

negar a sua existência. Verificou-se que o Ginásio foi uma fonte de formação e 

preparação de muitos dos novos trabalhadores que enfrentaram as necessidades 

econômicas, culturais e sociais do município. No processo histórico municipal tal 

instituição ofereceu muitos líderes que ocuparam espaços políticos, em altos cargos 

do governo municipal, a exemplo do atual prefeito, ex-aluno do ginásio. 

 A pertinência do estudo, enfocando o GMB e buscando caracterizá-lo, no 

contexto de sua existência, tem respaldo em Nunes (1992, BV Anísio Teixeira) 

quando afirma que esse tipo de abordagem vem “mostrar a possibilidade de 

recriação de um dos objetos mais focalizados e paradoxalmente pouco conhecidos 

da história da educação brasileira: a instituição escolar”. Ela acrescenta que “este 

velho objeto de investigação pode tornar-se novo aos nossos olhos na medida em 

que soubermos trazer à tona, na travessia da pesquisa, aspectos antes ignorados 

ou secundarizados”.  

Penetrando de forma contextualizada no discurso da época sobre o ensino 

secundário, então em expansão, bem como as dificuldades e limitações para se 

cursar este segmento de ensino no interior do Brasil, além dos problemas que 

envolviam a abertura de uma escola desse nível de escolaridade,  

outras questões foram surgindo. As respostas encontradas como explicativas de tais 

questões, compõem os capítulos desse estudo. Nele, tentou-se responder sobre o 

que acontecia no Brasil e em Pernambuco sob o ponto de vista educacional nesse 
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período? Que escolas existiam em Goiana e de onde proveio a idéia de fundar uma 

escola de ensino secundário para os rapazes, naquela cidade? Sob que condições o 

Ginásio funcionou? Como era o seu cotidiano? Quem eram os seus alunos e os 

seus professores? O que acontecia na vida social, cultural, econômica e política da 

cidade? Que influência tinha a cidade na vida destes jovens? Que influências o GMB 

exerceu sobre a cidade? Que rumos tomaram estes jovens depois de passarem pelo 

ensino secundário e onde eles estão hoje? 

Para respondê-las muito contribuíram os caminhos teórico-metodológicos da 

Nova História, que alarga as possibilidades para novos estudos historiográficos, para 

o enfoque de novos objetos, por meio de novas abordagens e, conseqüentemente, 

com a utilização de novas fontes.  

Quanto às fontes historiográficas, sabe-se que o tempo e as pessoas, 

sobretudo as poderosas, já fizeram uma seleção dos materiais que poderão contar 

sua história. Em muitos casos, a sociedade só toma conhecimento daquilo que o 

passado quis que fosse lembrado; havendo ainda a dúvida quanto à confiabilidade 

das fontes, considerando-se todos os fatores acima citados, na manipulação das 

mesmas. Cabe ao pesquisador, consciente de tais limitações, valer-se de novas 

fontes, que incluem todos os vestígios da trajetória dos homens em cada momento. 

Eles estão em tudo que lhes pertenceu ou que lhes diz respeito. As informações 

obtidas, em todas as fontes consideradas, devem ser cruzadas, na tentativa de 

reconstruir aspectos significativos da história que o pesquisador se propõe a contar. 

Conforme Lopes (2001, p. 77), as fontes constituem a “matéria-prima básica 

do historiador”, selecionadas a partir do tema e do problema. A partir disso inicia-se 

a corrida árdua para montar o quebra-cabeça da reconstrução de uma história. Aí 

está a grande “operação historiográfica” da qual fala Michel de Certeau (1982, p. 65) 
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- a tentativa de compreender a história relacionando um lugar, uma prática e uma 

escrita. 

A história de Goiana vem sendo registrada sob vários enfoques e níveis de 

abrangência. Palmilhando os diversos centros bibliográficos, percebeu-se que há 

temas, relativos à cidade, que são tratados de forma exaustiva, porém há outros que 

se encontram em total abandono como a questão dos fenômenos educativos que 

permeiam o seu processo histórico. Na Biblioteca Pública Municipal e na Biblioteca 

da Faculdade de Formação de Professores, que ora funciona no antigo prédio do 

GMB, foram encontrados alguns trabalhos escolares e monografias que se referem 

apenas à história superficial de alguns colégios. 

Diante desse quadro, a relevância desta pesquisa se evidencia, 

considerando-se que há poucos estudos sobre a história do ensino secundário no 

interior do Brasil, especificamente no Estado de Pernambuco, no tempo/espaço 

enfocados no presente estudo. A falta de abordagens que privilegiem o papel social 

que estas escolas secundárias desempenharam em cidades do interior do país é 

mais uma razão que justifica a realização deste trabalho que se propõe a preencher, 

em parte, esta lacuna. 

Além disso, o estudo é importante pela atualidade do tema. Muitas questões 

como o papel do Estado no processo de escolarização da sociedade e a 

privatização do ensino são problemas atuais que vêm remetendo historiadores da 

educação para o passado. Assim, ao tentar responder ao para quê contar esta 

história, pode-se afirmar que há por trás de todo esse esforço o desejo de 

compreensão que melhor fundamenta as ações. Como diz Marc Bloch (1974, p. 17): 

“não é verdade que para agir avisadamente é necessário primeiro, compreender?” 



 

 

18 

No período estudado, havia um estímulo para a oferta e para a demanda de 

escolas secundárias. A omissão do Estado nesse nível e os incentivos e isenções 

garantidos a iniciativa particular concorriam para essa expansão, para a qual havia 

uma demanda, sobretudo nas cidades do interior do Estado, que se ressentiam da 

falta de atendimento escolar para os egressos do ensino primário.  

Atentando-se para tais fatos, tentou-se reconstituir o processo histórico que 

possibilitou a criação do Ginásio Manoel Borba no interior de Pernambuco, 

inicialmente com ênfase na legislação vigente, que direcionou a educação 

secundária. Segundo Garcia (1980, p. 206), no Brasil, a legislação é “a expressão 

ideológica que as camadas dominantes, na sociedade dependente, revelam a 

respeito da educação”. Para ele, essa legislação consolida orientações emanadas 

dos grupos dominantes, politicamente e institucionalmente, em um tipo de sociedade 

como a brasileira. Inspirado em Wallace2, Garcia considera que o período de 1930 a 

1961, no qual se insere o presente estudo, é marcado por uma Visão Conservadora 

– decorrente, em parte, de sua situação de dependência em relação aos países 

hegemônicos. 

Nesse estudo, mesmo dentro desta Visão Conservadora, é possível constatar 

o papel social do GMB – instituição particular, sujeita a legislação supracitada, mas 

que representou para os jovens de Goiana e do seu entorno a única alternativa local 

de ensino secundário masculino, contribuindo para a ascensão social de muitos 

jovens, em meio a uma clientela de classe média e média baixa. 

Quanto ao uso da história oral, sabe-se que existem muitas discussões, 

acompanhando sua utilização cada vez maior na história recente. Para Alberti (1989, 
                                                
2 Para Wallace, segundo Garcia (1980, p. 207) “as sociedades humanas, em seu processo histórico, 

experimentam basicamente um impulso de conservar os padrões atingidos (conservação) (...)”. In: 
Wallace, Anthony F. C.., As Escolas nas Sociedades Revolucionárias e Conservadoras, in: 
GIUBER, Frederick C. (coord), Antropologia e Educação. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1963. 
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p. 1-2) “a história oral é um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica 

etc) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram ou 

testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões, como forma de se aproximar 

do objeto de estudo.” 

Por ser o tema desta pesquisa contemporâneo, privilegiou-se a biografia 

(história de vida) e a entrevista semi-estruturada, como caminhos para obter-se dos 

atores informações valiosas para uma maior aproximação com o objeto de estudo. 

Organizou-se até certo ponto, as questões da entrevista, selecionou-se as pessoas, 

entre aquelas que participaram e testemunharam a existência do GMB, na tentativa 

de registrar e analisar o vivido conforme foi lembrado e interpretado por quem o 

viveu. Foram realizadas 33 entrevistas, por meio das quais alguns ex-alunos e ex-

professores do GMB falaram de suas origens, do seu percurso de vida escolar e 

profissional, finalizando com a sua situação atual em suas relações com o passado 

escolar e com a cidade onde viveram. Vale ressaltar que os relatos da vivência com 

a cidade foram também privilegiados na entrevista, com o objetivo de caracterizar as 

relações da instituição com a sociedade local em suas influências recíprocas. 

 Após a coleta dos dados analisou-se as respostas que envolviam o cotidiano 

escola e a vida na cidade, tentando-se caracterizar a experiência vivenciada no GMB 

em suas relações na situação ocupada por essas pessoas na sociedade local e, 

posteriormente, na sua vida profissional, considerando-se a origem dessas pessoas 

e o que objetivamente foi alcançado por elas, em termos de suas aspirações e 

realizações. 

Na tentativa de reconstrução desse período, tais relatos foram confrontados 

com outras fontes. Tomou-se como referencial de análise a legislação educacional, 

pela qual se pautava o ensino secundário e artigos publicados na imprensa da 
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época. Utilizou-se outros documentos, oficiais e oficiosos, literatura, correspondência 

e fotografias.  

Inspirado numa nova forma de escrever a história, pode-se afirmar como 

Nunes (1996, BV Anísio Teixeira), que “Em todos os momentos deste percurso a 

bússola que o norteou apontou sempre a mesma direção: re-visitar o passado 

enquanto possibilidade de germinação, de inauguração, de um novo começo”. 

A organização do estudo resultou em quatro capítulos. No primeiro, 

caracterizou-se: a visão conservadora da educação e as questões que envolviam a 

legislação vigente no período enfocado; a demanda e a oferta do ensino secundário 

em Pernambuco; e a situação educacional da cidade de Goiana.  

No segundo capítulo, centrou-se a atenção: na criação do Ginásio Manoel 

Borba; na sua clientela potencial; na preparação e acesso dos alunos; no cotidiano 

escolar; e no seu corpo docente. 

No terceiro capítulo contou-se um pouco da história de Goiana: sua 

organização a partir da redemocratização; as ações modernizadoras; e como os 

alunos do GMB participaram desse momento.  

No quarto capítulo são ressaltadas as influências recíprocas entre o GMB e a 

cidade, por meio das (re) ações dos seus egressos; dos quais tenta-se mostrar, 

também, a situação atual.  

Embora com lacunas e falhas decorrentes, sobretudo das dificuldades 

enfrentadas pela autora no exercício desta construção, pela difícil relação entre o 

falar e escrever e os percalços no entrelaçamento dos tempos, espera-se que este 

estudo, possibilite uma melhor compreensão do papel social desempenhado por 

instituições particulares como o GMB. Essa história, representativa do que ocorria 
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em outros locais, pelo interior de Pernambuco, poderá contribuir para estudos mais 

profundos e abrangentes que terminem por inserir a contribuição dos colégios 

particulares na formação e promoção social dos jovens residentes no interior do 

país, na História da Educação Brasileira. 
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A expansão do ensino secundário,  

preponderantemente promovida pela iniciativa privada,  

realizou-se com ausência de uma política educacional positiva,  

claramente definida pelos poderes públicos.  

A iniciativa privada prestou uma contribuição pioneira  

à expansão do ensino secundário,  

a qual até 1964 não foi superada pela da iniciativa pública, 

embora já estejamos bem distanciados da situação  

de alguns anos atrás,quando em 1940, por exemplo,  

o ensino particular compreendia 73,3% do total das matrículas. (...)  

Seria de grande interesse termos um conhecimento pormenorizado  

da situação do ensino secundário sob esse ponto de vista, 

 não só quanto ao número de estabelecimentos  

como também a respeito das matrículas oferecidas  

pelas diversas categorias de entidades (...) 

(SILVA, 1969, p. 329-333) 

 

1.1 A visão conservadora da educação. 

O ensino secundário no Brasil, até a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases n°4.024/61, foi um curso de cultura geral e humanística, com um rígido 

sistema de provas e exames que mantinha a sua seletividade. Esta seria colocada 

em xeque pela demanda social por educação, sobretudo nas décadas de 50 e 60 do 

século XX. 

Quanto à base legal para a organização do ensino no Brasil, Garcia (1980, p. 

207) afirma que as leis promulgadas entre 1930 e 1961, na sua visão, eram 

conservadoras, pois tiveram um caráter formativo de cunho humanístico/literário com 

Francisco Campos, primeiro ministro da educação, do Ministério de Educação e 
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Saúde (1930), e “um papel de formador das “individualidades condutoras”, com 

Gustavo Capanema, ministro da educação durante e após o período do Estado 

Novo. Assim, a Visão Conservadora atinge o período histórico denominado 

República Populista3 no qual se enquadra este estudo, período este que envolveu 

mudanças relevantes nos planos econômico, social e político caracterizando-se 

como um período de transição de uma sociedade agrária para uma sociedade 

marcada pelas relações de produção capitalistas. 

Nesse contexto ressalta Garcia que a educação como bem individual separa 

a escola acadêmica da escola do trabalho. Nessa perspectiva, os educadores atuam 

como agentes de modernização de uma educação de elite e a criação de cursos 

profissionalizantes procura institucionalizar, sob novos moldes, a separação real 

entre escola popular e escola da classe dominante. A legislação educacional no 

período conservador está voltada para controlar a atividade educativa, ao invés de 

estimular uma nova visão de educação; donde ele conclui que, a legislação que 

realmente inova não penetra na estrutura do sistema educacional. A visão 

conservadora, por não surgir de movimento político revolucionário, apenas 

atualizaria a visão da velha ordem (GARCIA, 1980, p. 208-217).  

Essa seria uma rápida caracterização da visão conservadora da educação 

que visa mostrar os aspectos importantes para esse estudo. Referindo-se à 

transição da velha ordem social, estremecida desde a Primeira República, Nunes 

(1999, p. 95) afirma que “o início da quarta década do século XX marca o auge de 

desarticulação entre a infra-estrutura e a superestrutura brasileira”. De um lado as 

conseqüências trazidas pelo pânico de outubro de 1929 que prejudicou as 

                                                
3 Em seu estudo sobre Legislação e Inovação Educacional a partir de 1930, tratando sobre a 

dependência que o país mantém em relação ao exterior, este autor faz uma análise da legislação 
educacional dividindo-a em três momentos os quais denominou de Visão Conservadora 
(1930/1961), Revolução Pressentida (1961/1964) e Reação Ordenada (1964/1978).  
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exportações, por outro, um ano depois os resultados dessa situação possibilitaram o 

triunfo dos ideais revolucionários que desde 1922 tentavam se firmar. A libertação da 

mão-de-obra do setor primário para os setores secundário e terciário, na opinião da 

mesma, foi uma das conseqüências do desenvolvimento “com implicações diretas 

com o problema educacional” (idem, ibidem, p. 107).  

Dois aspectos que caracterizam esta Visão Conservadora são importantes 

para este estudo: ser um período de transição de uma sociedade agrária para uma 

sociedade marcada pelas relações de produção capitalistas, mas que atualiza a 

visão da velha ordem social; e na legislação do ensino, o Decreto-Lei referente ao 

ensino secundário que a partir de 1942 passa a ser a diretriz da escola secundária, 

através do qual o Estado objetiva oferecer “um papel de formador das 

“individualidades condutoras”. 

Quanto à velha ordem social, esta, desde a Primeira República já estava 

estremecida. Para Nunes (1999, p. 95), “o início da quarta década do século XX 

marca o auge de desarticulação entre a infra-estrutura e a superestrutura brasileira”. 

De um lado as conseqüências trazidas pelo pânico de outubro de 1929 que 

prejudicou as exportações, por outro, um ano depois os resultados dessa situação 

possibilitaram o triunfo dos ideais revolucionários que desde 1922 tentavam se 

firmar. A libertação da mão-de-obra do setor primário para os setores secundário e 

terciário, na opinião da mesma, foi uma das conseqüências do desenvolvimento 

“com implicações diretas com o problema educacional” (idem, ibidem, p. 107).  

Em relação ao Decreto Lei 4.244, de 09 de abril de 1942, alguns autores 

analisam a distância do seu teor da realidade social. 
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1.2 A lei orgânica do ensino secundário – 1942 

 
Em 1942, Gustavo Capanema, então ministro da educação do governo 

Vargas, reformou os vários ramos de ensino por meio das Leis Orgânicas, das quais 

interessa especialmente o Decreto-lei 4.244, de 09 de abril de 1942 que se refere ao 

ensino secundário.  

O referido Decreto em vigor no período referente a este estudo modificou a 

organização estabelecida na Lei de Francisco Campos: de um ciclo de 5 anos de 

formação básica e 2 anos pré-vocacionais, propedêuticos, para um outro ciclo de 

estudos, no ensino secundário, de 4 e 3 anos; o primeiro de 4 anos correspondendo 

ao chamado curso ginasial seguido pelo colegial de 3 anos. 

 A concepção de ensino de Gustavo Capanema foi analisada por Maria Tetis 

Nunes (1999, p. 102) mostrando com nitidez o seu pronunciamento na exposição de 

motivos pela promulgação do decreto-lei 4244: 

 
o que constitui o caráter específico do ensino secundário é a sua 
função de formar nos adolescentes uma sólida cultura geral e, bem 
assim, de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a 
consciência humanística. O ensino secundário deve ser visto, por isto, 
um ensino patriótico por excelência, e patriótico no sentido mais alto 
da palavra, isto é, um ensino capaz de dar ao adolescente a 
compreensão dos problemas e das necessidades, da missão, e dos 
ideais da nação, e bem assim dos perigos que o acompanhem, 
cerquem ou ameacem, um ensino capaz, além disso, de criar, no 
espírito das gerações novas a consciência da responsabilidade diante 
dos valores maiores da pátria, a sua independência, a sua ordem, e 
seu destino. 

 

 Esta legislação, como as outras, expressava ideologicamente as camadas 

dominantes no campo educacional lutando pela permanência de privilégios, estando 

a Igreja inserida entre eles.  
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A sociedade brasileira do ponto de vista de Ribeiro (2000, p.128) teve em seu 

processo de crescimento um período de ditadura (1937-1945), devido a 

circunstâncias externas e internas. Isso ocorreu por conta do modelo de seu 

desenvolvimento capitalista-industrial, embora ainda dependente. As mudanças 

ocorrem de modo mais evidente onde o processo de industrialização se estabelece 

mais fortemente. Nos últimos anos do Estado Novo e com o final da II Guerra 

Mundial e a redemocratização do país, já era visível a distância entre a Reforma de 

Capanema e a realidade sócio-econômica em diversos pontos do país. Na opinião 

de Nunes (1999, p. 106), “já em 1948 era evidente a não identificação da reforma 

Capanema a realidade nacional”.  

 Essa reforma, nas palavras de Ribeiro (2000, p. 131), estava “refletindo o 

transplante da ideologia nazi-fascista já agora na organização escolar brasileira”. 

Para Romanelli (2000, p. 159), a lei de Capanema “refletia o momento político pelo 

qual passava a sociedade brasileira em pleno Estado Novo, vivendo, portanto um 

regime autoritário e populista”.  

  Como finalidade deste ensino, a lei, em seu artigo 1º , estabelecia: formar a 

personalidade integral dos adolescentes em prosseguimento ao ensino primário; 

acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência humanística, na formação 

espiritual dos adolescentes; preparar intelectualmente com uma base de cultura 

geral que fundamentasse estudos mais elevados de formação especial.  

 Acrescenta que no art. 25 estava disposta a seguinte citação: “Os 

responsáveis pela educação moral e cívica da adolescência terão ainda em mira que 

é finalidade do ensino secundário formar as individualidades condutoras“. Segundo 

Romanelli, a julgar pelo texto da lei, o ensino secundário deveria: 

a) proporcionar cultura geral e humanística; 
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b) alimentar uma ideologia política definida em termos de 
patriotismos e nacionalismos de caráter fascista; 
(antidemocrático, antiliberal, imperialista); 
c) proporcionar condições para ingresso no curso superior; 
d) possibilitar a formação de lideranças. 

 

 Ressalta ainda que, com exceção do item b, a lei nada mais fazia do que 

acentuar a velha tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e 

aristocrático, ratificando assim a Visão Conservadora de Garcia. 

 A evidência da distância da Reforma Capanema e a realidade social é 

também notada em Pernambuco. Em Recife, uma matéria, intitulada “Vida Escolar” 

publicada em um dos seus jornais, criticava a reforma do ensino secundário feita 

pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema por esquecer “a realidade sócio 

econômica pela qual atravessava o país em vertiginoso processo de 

industrialização” (Jornal A Folha da Manhã, nº 2042, de 01.06.1944). 

 Com o término do conflito mundial, no qual os princípios democráticos vão se 

expandindo há re-direcionamentos e mudanças políticas. Com a queda de Getúlio 

Vargas, em 1945, as mudanças se aceleram. Neste momento as discussões entre 

as forças que se debatiam na área educacional ressurgiram com a Constituinte, 

considerada por Boaventura (1996, p. 196) como a “mais melancólicas das 

Assembléias Constituintes que já se reuniram no Brasil, segundo Aliomar Baleeiro”.  

 

1.3 A Constituição de 1946 e a educação. 

 
Na década de 1940, embora a maior parte da população brasileira ainda 

vivesse no campo, o agrarismo transformara-se numa coisa do passado e as forças 

representativas da sociedade defendiam a industrialização. A aceleração do 
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processo de industrialização e urbanização fazia novas exigências à educação 

contribuindo também para o fim da ditadura. 

 Vários são os fatos que assinalam o desejo das liberdades democráticas em 

nosso país e o fim do Estado Novo: no âmbito internacional e nacional. Entre os 

fatos internacionais destaca-se a Segunda Guerra Mundial quando o nazismo e o 

fascismo seriam derrotados. A Europa, após os acordos de Teerã (1943), Yalta e 

Potsdan (1945), que reuniu os dirigentes aliados, sofreu modificações no seu mapa 

político, onde as áreas de influência entre russos e americanos foram divididas 

(OLIVEIRA, 1996, p. 153). No âmbito nacional, em 1943, começou a luta contra a 

ditadura. A iniciativa partiu de Minas Gerais quando um grupo de mineiros lançou o 

Manifesto Mineiro, que exigia a democratização do país. Crescia a necessidade de 

se colocar um ponto final na ditadura, a sociedade exigindo o retorno das liberdades 

e das garantias do cidadão. Assim, vários movimentos se fizeram conhecidos, como 

o Primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, onde se exigiram eleições livres e 

liberdade de expressão. 

Em 1944, os pracinhas da FEB foram para a Europa lutar ao lado dos Aliados 

contra os países do Eixo. A vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial 

significou o fim das ditaduras fascistas da Itália e da Alemanha, a vitória das 

democracias. Os militares brasileiros compreenderam, então, que não tinha mais 

sentido apoiar a ditadura de Vargas tendo início o processo de democratização. 

Em 1945 Vargas concedeu anistia ampla, mandou libertar os comunistas, 

permitiu a volta dos exilados e decretou um Ato Adicional, que marcava eleições 

diretas e livres em todo o país. Surgiram novos partidos. Campanha eleitoral agitada. 

Getúlio foi deposto. Era o fim da ditadura. Após as eleições, o Congresso 
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transformou-se em Assembléia Constituinte que foi responsável pela elaboração de 

uma nova Constituição, promulgada em setembro de 1946. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932) foi a carta de princípios que 

caracterizou os movimentos existentes com as idéias renovadoras voltadas para os 

problemas mais cruciais da educação nacional, proclamando a educação como um 

direito individual que deve ser assegurado a todos pelo Estado. Estas lutas que 

tinham sido interrompidas durante o Estado Novo foram reiniciadas em torno do 

projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Do lado do Estado “existiu uma grande responsabilidade na orientação da 

escolha do tipo de educação feita pela demanda” diz Romanelli (2000, p. 153), ao 

analisar as Constituições. Pernambuco esteve presente na Comissão encarregada 

de redigir um Projeto de Constituição através de Agamenom Magalhães (PSD) e 

Arruda Câmara (PDC), as correntes conservadoras da educação, que 

representavam os interesses da Igreja Católica e dos particulares. 

Os debates educacionais que constituíram as polêmicas na Constituinte, em 

1946, tiveram vários vieses, atravessados pela luta social em curso, de acordo com 

Oliveira (1996, p. 162). Era de tolerância a relação do governo e dos partidos 

conservadores com o Partido Comunista.  

 O consenso ideológico percorreu os debates e permitiu dependendo de 

condições políticas, sociais ou ideológicas do período, a aplicação dos dispositivos 

legais. Apresentam-se aqui os principais problemas educacionais vinculados à 

religião e à escola particular, no período recortado para o estudo. Oliveira (1996, p. 

176) destaca a questão em torno do ensino religioso de matrícula facultativa nos 

estabelecimentos oficiais, que extrapola o âmbito educacional e se insere na relação 

Estado – Igreja Católica”.  
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 Os conservadores investiam contra a ação do Estado, que se separara da 

Igreja, com a Proclamação da República, em 1891, porém a Constituição de 1946, 

em seu artigo 167 assegurava a estes que “O ensino dos diferentes ramos será 

ministrado pelos poderes públicos e é livre a iniciativa privada, respeitadas as leis 

que o regulem”. 

  Os itens aí discutidos na Constituinte giravam em torno do retrocesso em 

relação ao lema republicano (1891) da “Igreja Livre num Estado Livre”. A oposição 

se manifestava alegando que houve, na história brasileira, escravidão do Estado à 

Igreja embora esta pregasse a União em sua doutrina; a tarefa seria dos templos e 

da família; era difícil o atendimento a várias crenças; haveria o privilegiamento de 

uma crença; haveria interferência nas disciplinas fundamentais; o ônus para os 

cofres públicos; a garantia para os professores oficiais não ministrarem o ensino 

religioso obrigatório. Os conservadores insistiam nos benefícios do ensino religioso 

visando junto com o Estado a felicidade dos brasileiros. Desse debate a decisão 

definiria se a freqüência ou matrícula seria obrigatória e se a religião faria parte ou 

não do currículo. 

 Para Oliveira (1996, p. 186), porém o que se pode afirmar é que “o debate em 1946, 

privilegiou o debate público-privado, e mais especificamente, o da relação Estado – 

Igreja e seus desdobramentos na esfera educacional”. Um outra questão que possui 

suas particularidades em matéria de educação é sobre o direito/dever de educar, ou 

de outra forma, a polarização Estado-Família (Idem, p. 175). 

 Defendia-se que a Nova Carta, possuindo um caráter democrático deveria 

ensejar que a educação fosse de competência da família, não procurando modelar a 

infância, mas sim acudir os pais, substituindo-os supletiva e subsidiariamente no que 

diz respeito à instrução. Analisava-se o Art. 166 que dizia: “A educação é direito de 
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todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana”. 

 A discussão girava em torno da regulação do pátrio poder da educação, ora 

se contestando a favor da família, ora a favor do educando, ora se contestando essa 

possibilidade. Para alguns, o debate negava a competência subsidiária ou supletiva 

do Estado que deveria ocupar o papel da família que não se encontrava aparelhada 

para fornecer este ensino e esta educação. Acusava-se o Estado de uma “ação 

tentacular” na organização do ensino chegando a abolir as iniciativas e a liberdade 

de particulares (OLIVEIRA, 1996, p. 175- 176). 

 Outro tema que interessa a este estudo é a liberdade de ensino sem o 

controle ou fiscalização do governo até a 2° série ginasial, momento em que o aluno 

prestaria exame numa escola oficial. Essa discussão não se incorporou no Projeto. 

Decorrente desse tema discutiu-se o subsídio estatal à escola particular da escolha 

do indivíduo ou de sua família. Na Assembléia Constituinte ninguém se manifestou 

contra tal subsídio. (OLIVEIRA, 1996, p. 178).  

 Se cabia à União, ao Estado e ao Município subvencionar os 

estabelecimentos particulares foi alegado que esta matéria não era constitucional 

por ser prática corrente, não sendo questionado que as verbas públicas estavam 

sendo divididas com a rede privada. A subvenção era considerada uma matéria que 

dependia de lei ordinária e de fiscalização, que não existia. 

No art. 168-II, da Constituição de 1946, lê-se o seguinte: “O ensino primário 

oficial é gratuito para todos: o ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos 

provarem falta ou insuficiência de recursos”. Este artigo, sobre a gratuidade, propõe 

a tendência à gratuidade para os demais níveis apenas para aqueles que provarem 

insuficiência de recursos, como era definido na Constituição de 1934, definindo os 
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princípios do Plano Nacional de Educação e pela de 1937 que não excluiu o dever 

da solidariedade (OLIVEIRA, 1996, p. 180). 

 Alegavam que a pretensão da Constituinte era elaborar uma Constituição 

democrática, e para tal não poderia haver democracia onde os alunos pobres não 

dispunham de meios para freqüentarem cursos secundários e, também, as escolas 

superiores, onde, além de poderem aprimorar o espírito com os mesmos direitos dos 

que possuíam riqueza, seriam subvencionados, progressivamente em 

estabelecimentos particulares que deveriam dispor do maior número de matrículas 

em favor destes alunos desprovidos de recursos. (OLIVEIRA, 1996, p. 182). 

 As discussões sobre o financiamento da educação propunham um imposto 

que recaísse sobre a sociedade, ou, uma vinculação de recursos, cujas análises do 

valor a ser vinculado não se sustentavam nas necessidades da educação nacional, 

nem na distribuição desse montante entre os diferentes níveis de ensino. 

O texto do art.169/46 diz: Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por 

cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por 

cento da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

 Os conservadores, em parte, estavam preocupados com a perda de espaço 

que poderia ocasionar a queda de matrícula, amedrontados com a laicidade, a 

regulação do pátrio poder, liberdade de ensino, e o subsídio estatal à escola 

particular embora não houvesse manifestações contra tal subsídio. 

 Como se vê, o texto constitucional é um documento político sem maiores 

inovações. Volta-se de certa forma a 1934. Oliveira (1996, p. 164) comenta: “O Texto 

de 1946 é limitado em relação a uma série de questões fundamentais para construir 
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uma sociedade democrática, mas é preciso reconhecer que foi sob sua vigência que 

vivemos quase vinte anos de democracia”. 

Para dar cumprimento aos dispositivos constitucionais de 1946, uma 

comissão de educadores, nomeada pelo governo, elaborou um anteprojeto de lei, 

que, transformado em projeto em 1948, deu, após demorar quase 13 anos no 

Congresso Nacional, origem à conhecida LDB 4024/61 (GARCIA, 1980, p. 132). 

 

1.4 O confli to entre o público e o privado na tramitação da LDB 4.024/61 

 
Um debate nunca visto sobre o público e o privado na educação tem como 

pano de fundo a discussão do anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases que levou 13 

anos para entrar em vigor. O conflito que remonta aos primórdios dos anos 30, do 

século XX, emerge com a disputa entre a escola pública e a escola privada pela 

hegemonia no campo do ensino. Para Vieira (1977, p. 66), “A ausência do público no 

passado revela a presença do privado na educação brasileira desde nossas 

origens”. 

As lutas ideológicas em torno dos problemas educacionais permearam as 

relações entre a educação e o desenvolvimento brasileiro no século XX. Para 

Romanelli (2000, p. 127-191) apesar dos imensos progressos alcançados, 

distinguiram-se por uma crescente distância entre as necessidades do segundo e a 

forma como se expandiu a primeira, tentando fundamentar a sua hipótese de que 

desde 1930 a defasagem entre estes dois setores cresceu. A autora refere-se às 

contradições políticas causadas pela luta entre as várias facções das camadas 

dominantes na estrutura do poder. Utilizando-se da legislação para sua análise, 

afirma que as correntes conservadoras da educação (lideranças religiosas e donos 
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de escolas particulares) foram favorecidas pelo controle das elites no poder quanto à 

expansão do sistema escolar. 

Em outubro de 1948, na rede privada acontecia o III Congresso Nacional dos 

Estabelecimentos Particulares de Ensino gerando conclusões que delinearam o 

documento que seria apresentado à Câmara, em 1959, pelo deputado da UDN, 

Carlos Lacerda. Em 1956, irrompera abertamente o conflito escola particular - escola 

pública com o que se chamou de o “episódio Anísio Teixeira”, ferrenho defensor da 

democratização da educação, sob os princípios da Escola Nova. O debate já dava 

mostras de que se desencadearia uma verdadeira guerra ideológica na sociedade 

civil (BUFFA, 1979, p. 21). Em setembro de 1959, a Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Federal iniciou seu último trabalho apresentando um substitutivo, 

que teve redação final a 10 de dezembro desse ano (idem, ibidem, p. 46). 

As primeiras divergências surgem com a crítica que os defensores da Escola 

Nova sempre fizeram à descentralização do ensino. Porém o auge do acirramento 

dos ânimos se dá quando o Deputado Carlos Lacerda, político de discurso inflamado 

e que representava os interesses conservadores, desloca a discussão para o 

aspecto da “liberdade de ensino”. Em 1959, Lacerda apresenta um substitutivo 

vetando o monopólio do ensino estatal e defendendo a iniciativa privada, por 

considerar competência do Estado o suprimento de recursos técnicos e financeiros e 

a igualdade de condições das escolas oficiais e particulares. 

Ora, a maioria das escolas particulares de grau secundário pertencia 

tradicionalmente às congregações religiosas, e o ensino aí ministrado sempre 

favoreceu a classe privilegiada. Por isso os religiosos católicos assumem o debate, 

retomando o argumento de que a escola leiga não educa, apenas instrui. Opondo-se 

a um pretenso monopólio do Estado – já que este nunca teve condições de assumir 
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a educação de fato – defendem a “liberdade” das famílias de escolher a melhor 

educação para seus filhos. Representam as forças conservadoras, que defendem o 

ensino elitista (BUFFA, 1979, p. 36-54). 

Em 1960, acontece um episódio significativo em termos do conflito. Foi a 

organização de um movimento que, de São Paulo se irradiou para outras regiões do 

País, e que se propunha a defender intransigentemente a escola pública. Esse 

movimento, congregando professores, jornalistas, estudantes, intelectuais, 

operários, escritores, organizou uma resistência sistemática e incansável ao projeto 

aprovado pela Câmara Federal. Para isso, estudou o projeto de lei em todos os seus 

ângulos, escreveu, fez conferências, realizou comícios, reuniu-se em convenções, 

exercendo pressão no sentido de modificá-lo. O movimento culminou com a 

apresentação das reivindicações através de um substitutivo que incluía todas as 

emendas apresentadas pela Comissão Estadual de Defesa da Escola Pública e pela 

I Convenção Operária de Defesa da Escola Pública ao Projeto 2222-C aprovado 

pela Câmara Federal dos Deputados (conforme BUFFA, 1979, p. 55-75). Finalmente 

o projeto de Diretrizes e Bases da Educação Nacional converteu-se em Lei nº 4024 

de 20/12/1961. Poucos estudos foram publicados após a aprovação da lei, pois o 

que podia ser dito e feito o foi antes que o projeto de diretrizes e bases se 

transformasse na Lei. (Idem, p. 54). 

Quando a Lei 4024 foi publicada, já se encontrava ultrapassada. Embora 

fosse uma proposta avançada na época da apresentação do anteprojeto, 

envelhecera no correr dos debates e do confronto de interesses. Estudiosos afirmam 

que não houve alteração na estrutura do ensino, a mesma da reforma Capanema. 

As vantagens foram permitir a equivalência dos cursos tornando possível a 

mobilidade entre eles, quebrando assim a rigidez do sistema. 
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1.4.1 Novos espaços para o ensino secundário particular 

A expansão do ensino secundário, preponderantemente promovida pela 

iniciativa privada, realizou-se com ausência de uma política educacional positiva, 

claramente definida pelos poderes públicos, mas com o aval constitucional. A 

Constituição de 1946, Capítulo II, do Título VI, consagrado à educação e à cultura, 

propôs no Art. 167: “O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes 

públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem.” 

Em sua análise sobre o assunto, Silva (1969, p. 301) conclui que mesmo não 

havendo uma política de expansão desse nível de ensino, a demanda e a oferta 

aumentaram: 

Se estabelecermos a relação entre a matrícula do ensino secundário e 
a população oficialmente estimada de acordo com os Anuários 
Estatísticos, segundo Liberato Barroso e Paulino de Sousa nas 
décadas de 1940, 1950, 1960 e 1965, tendo por base dados de 
matrícula e de população certamente mais exatos, os coeficientes 
respectivos para cada 1000 habitantes são 3,9 - 7,9 - 12,2 e 18,9 
expressivos da tendência a uma acelerada expansão que caracteriza 
o ensino secundário nos últimos trinta anos, crescimento 
verdadeiramente explosivo, pois que ultrapassou o aumento da 
população e se verificou espontaneamente, sem que houvesse uma 
firme política de estímulo e promoção deliberada. 

 

Relação entre matrícula do ensino secundário e pop ulação o ficialmente 

estimada. 

N° Habitantes 1940 1950 1960 1965 

P/ cada 1000 hab. 3,9 7,9 12,2 18,9 

Fonte: Anuários Estatísticos – Liberto Barroso e Paulino de Sousa 

 Na opinião de Silva (1969, p. 330), a iniciativa privada prestou uma 

contribuição pioneira à expansão do ensino secundário, a qual até 1964 não foi 

superada pela da iniciativa pública, embora, diz ele, “já estejamos bem distanciados 
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da situação de alguns anos atrás, quando em 1940, por exemplo, o ensino particular 

compreendia 73,3% do total das matrículas”. 

 A iniciativa privada no período desse estudo possuía igualdade de direitos em 

relação à escola pública, tanto no que tange à representatividade nos órgãos de 

direção do ensino, quanto no que se refere aos recursos para a educação. Na 

verdade, desde 1944 o Departamento Nacional de Educação cuidava da concessão 

de reconhecimento a estabelecimentos de ensino secundário, o que significava uma 

porta aberta para a iniciativa privada ocupar o espaço não ocupado pelo governo4. 

Ao preencher o vazio da iniciativa pública que apenas asseguraria à 

juventude a educação àqueles que faltassem recursos necessários, os ginásios 

particulares proliferaram sem que o governo federal tivesse pulso para disciplinar 

esse crescimento, fixando seu controle em níveis apenas formais. 

Vale ressaltar que não foi ainda com esta Constituição de 1946 que as 

preocupações do Estado se centralizaram no nível secundário, e que quando isto 

aconteceu em 1959, através da implantação das classes secundárias constata-se 

que a maior parte as escolas envolvidas nas experiências foram escolas particulares 

católicas, com uma clientela feminina e pertencente à elite. (GARCIA, 1980, p. 213-

214). Este fato assegura a afirmação de que os cursos secundários estabelecidos no 

interior de todo este Brasil, resultaram de uma luta pioneira de particulares ou grupos 

políticos interessados na solução desta questão. 

 

                                                
4 Essa concessão encontra-se na Portaria número 156, de 10.03.1944, de acordo com matéria 

publicada no jornal pernambucano Folha da Manhã de 28.03.1944, em sua página 08. 
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1.5 Demanda e oferta do Ensino Secundário: o caso de Pernambuco 

Alguns estudiosos da educação, analisando a expansão do ensino 

secundário, constataram que a crescente demanda por esse nível de ensino foi 

atendida, embora em parte, pela iniciativa particular. Nunes (2000, p. 46) diz que 

“num estudo sobre a educação secundária no Brasil, publicado em 1955, Jayme 

Abreu (...) verificava que o crescimento de matrículas do curso em questão, no 

período de 1933 a 1954, atingira 490%” (INEP, 1955a, p. 14). 

Em muitas cidades brasileiras, sentia-se a necessidade de implantar o ensino 

secundário e/ou de ampliar a sua oferta. No caso de Goiana foram duas instituições 

particulares que absorveram parte da demanda: o Colégio Sagrada Família para 

meninas; e o Ginásio Manuel Borba, para meninos. Embora tais iniciativas tenham 

resultado de alguns fatores comuns há motivações e circunstâncias em torno das 

duas iniciativas. O colégio confessional católico, que já funcionava com um curso 

primário misto apenas ampliou seu campo de atuação quando criou o ginásio 

feminino. Além da vantagem de já contar com uma larga experiência educacional, o 

Colégio Sagrada Família teve, como os demais colégios católicos, todo o respaldo 

do Estado durante a ditadura. Nesse período a Igreja católica torna-se a grande 

aliada do Governo de Agamenon Magalhães, em Pernambuco, com forte atuação no 

combate ao comunismo, usando, entre outros meios, a educação. Além de retomar 

seus espaços políticos, minimizados pela proclamação da República laica, em 1891, 

a Igreja era então prestigiada de várias formas, tendo seus religiosos ocupados 

importantes cargos políticos no governo do Estado durante a ditadura. Mesmo com 

todos esses privilégios não se pode negar o papel social exercido por esta instituição 

católica. 
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No caso do Ginásio Manuel Borba, embora sua organização não tenha 

resultado de uma luta popular, em meio ao operariado, e muito mais como fruto da 

consciência de alguns intelectuais da cidade sensíveis aos problemas dos jovens 

estudantes que queriam prosseguir em seus estudos, percebe-se um mérito ainda 

maior em relação ao Sagrada Família, por não gozar o GMB dos privilégios do 

ensino confessional católico, naquele momento. 

Quanto ao operariado goianense, naquele momento, algumas de suas 

necessidades básicas, como moradia e diversão, estavam sendo objetos de 

preocupação dos industriais locais, o que, de certo modo, contribuía para uma certa 

acomodação em relação a outras necessidades. 

Havia uma certa apatia na sociedade, fato que foi observado pelo idealizador 

do GMB, o Dr. Clovis Guimarães. Exemplo disso é o fato do movimento do 

Ginasiano Pobre, depois ampliado na grande Campanha de Escolas da Comunidade 

– CNEC - só ter-se expandido a partir de 53.  

O fato é que, ricos e pobres, residentes em Goiana, puderam se beneficiar da 

criação do GMB. Naquele período a cidade estava carente de um impulso 

educacional naqueles jovens. Os interessados foram aqueles que ali estavam, que 

se dispuseram a enfrentar toda sorte de dificuldades e abriram mão do seu conforto 

pessoal em prol da comunidade. Não se pode negar este feito. Considera-se, ainda, 

que não se pensava em lucro com a sede que a sociedade ou a economia hoje 

exige.  

 Percebe-se que em Pernambuco, na década de 40 e 50, a demanda foi maior 

que a oferta de ensino secundário o que configura uma defasagem de caráter 

quantitativo. Mas, pode-se dizer que havia também uma defasagem qualitativa; pois 

embora as camadas médias preferissem o ensino secundário propedêutico para o 
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superior, a economia demandava um profissional qualificado a esse nível de 

escolaridade, para o exercício das várias profissões decorrentes da industrialização 

e urbanização. 

Havia sem dúvida uma preferência da demanda escolar pelo ensino 

secundário. Jayme Abreu, segundo Nunes (2000, p. 45), justificava a preferência 

dessa demanda dizendo: 

 
- era o ramo que desfrutava de maior prestígio como agência de 
ascensão social, pois, conforme dispunham as Leis Orgânicas, era 
destinado às individualidades condutoras, enquanto os demais 
destinavam-se às massas; 
- era a mais acreditada agência de preparo para uma série de 
atividades em empregos e serviços semiqualificados;  
- era o melhor caminho de acesso ao ensino superior; era, ao lado do 

ensino comercial, o menos exigente em custos. 
 
 

Na opinião de Bastos Silva (1969, p. 301-307), o crescimento acelerado do 

ensino secundário teve a ver com as modificações na vida nacional a partir de 1930 

com mudanças “na fisionomia social, econômica e demográfica do país”, o 

desenvolvimento brasileiro da industrialização, particularmente sobre a área urbana 

exigindo maior escolarização, além do ensino primário apresentando problemas de 

crescimento e articulação. 

Para Nunes (1979, p. 48), “o ensino secundário crescia desigualmente em 

todo o país, sendo conduzido, no seu alargamento, pela iniciativa particular. A ação 

privada, no que diz respeito à generalização do ensino secundário, foi 

preponderante até meados dos anos 60, embora de modo já não tão marcante como 

nos anos 40 (...)”. 

 O crescimento dos ginásios particulares naquele contexto da década de 1940 

trouxe privilégios para as escolas particulares, que defendiam seu espaço 

defendendo o pátrio poder. Em Recife, o Diário de Pernambuco publica: 
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Somente a família resolverá sobre a educação dos filhos - II 
Congresso de Diretores de estabelecimento de ensino particulares ao 
qual compareceram representantes de todos os Estados. De volta do 
Congresso chegou, o Sr. Merval Jurema, diretor do Ginásio da 
Madalena, que nos falou sobre os resultados do conclave. De início 
destacou a cooperação que os diretores dos colégios do Recife 
receberam do interventor José Domingues que ofereceu passagens 
de avião aos congressistas e agradeceu, em nome dos seus colegas, 
as atenções que lhe foram dispensadas pelo governo de Minas Gerais 
(DP, 04/07/1946). 
 

 

 Silva (1969, p. 309) apresenta uma tabela que reforça a idéia deste privilégio 

e demonstra a escassez desse nível de ensino: 

 

Ensino Médio po r Município - 1954, 1958, 1962 

Especificações 1954 1958 1962 

Número de municípios no país 2.232 2.469 3.144 

Possuíam ginásios secundários 501 787 1.105 

% do total 22,4 31,9 35,1 

Fonte: Serviço de Estatística da Educação e Cultura 

 

A expansão do ensino particular se explica em grande parte pela ausência do 

Estado. A nova Carta de 1946 manteve a gratuidade do ensino primário para todos, 

presente nas diferentes constituições que a antecederam, mas não estendeu ao 

secundário, como está no dispositivo legal, art. 168-II, já citado. 

Esta questão é tratada por Oliveira (1996, p. 168) com muita propriedade 

quando diz que “passando pela quase-omissão da Constituição do Estado Novo, em 

1937, na Constituição neo-liberal de 1946 começa a ocorrer um recuo em relação 
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aos recursos financeiros”, ao aprovar a gratuidade “para os filhos de pais pobres” 

nos níveis posteriores ao ensino primário.  

Em 1957, para se ter uma idéia, diz Nunes (2000, p. 47-48), mais de 50% da 

população brasileira correspondia às classes populares. De cada 100 alunos que 

conseguia freqüentar o nível primário, 14 chegavam ao nível subseqüente; 1% 

destes era oriundo destas classes. Afirma que as taxas de ingresso no ensino 

secundário nas regiões nordeste e sul eram baixas e nas regiões norte e centro-

oeste eram baixíssimas. 

A incorporação das classes populares numa escola cujos princípios eram 

voltados para a elite (como era o caso do Ginásio Pernambucano) explica, em parte, 

os altos índices de reprovação e evasão. Tanto nos grandes centros como no interior 

a exclusão existia, porém no interior o problema maior era a inexistência de escolas. 

Assim, no país como um todo, a defasagem de educação era de ordem quantitativa 

e qualitativa, em menor ou maior escala, dependendo da região. 

A Constituição de Pernambuco de 1947 assegurava o Ensino Secundário 

mantido pelo Estado e inteiramente gratuito. Isentava de qualquer imposto os 

estabelecimentos de ensino secundário, considerados idôneos. Só admitia a criação 

de estabelecimentos oficiais de ensino secundário em cidades de população 

superior a 15.000 habitantes, subvencionando os estabelecimentos particulares de 

ensino e proteção à infância e à adolescência, estatuindo preferência para os 

sediados no interior. Aos estudantes pobres indicados pelas associações estudantis 

à matrícula gratuita, rezava a Constituição/47- PE, para não cobrar emolumentos e 

taxas. 

A questão da competência do Estado era levantada pela Imprensa uma vez 

que não havia oferta de ensino secundário público no interior de Pernambuco. As 
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duas únicas escolas secundárias do Estado ficavam na capital do Estado. Barroso 

(1999, p. 71-72) confirma: “...até o final dos anos 40, o ensino público secundário em 

Pernambuco se resumia aos dois colégios tradicionais do Recife, o Ginásio 

Pernambucano (GP) e o Instituto de Educação (IEP): o primeiro, de freqüência 

exclusivamente masculina; o outro, restrito a moças“. E acrescenta que “o marco 

simbólico da expansão do ensino público secundário em Pernambuco é o ano de 

1949, quando começam a funcionar – instituídas pela Lei n. 406 de 28/12/48 – as 

primeiras turmas noturnas do Ginásio Pernambucano (que tinha, então, por força da 

de lei, a denominação oficial de Colégio Estadual de Pernambuco / CEP)”. 

Ele informa ainda que 

o passo seguinte desse processo é a instituição, em 1954, de um 
ginásio estadual em Jaboatão, município vizinho do Recife. Essa será 
a primeira opção de ensino ginasial público alternativo ao GP e IEP e, 
mesmo assim, na região metropolitana do Recife. No ano seguinte 
serão instituídos os primeiros ‘colégios de subúrbio’. O Ginásio 
Estadual de Beberibe (GEB) (...) e o Ginásio D. Vital, no bairro de 
Casa Amarela (...). 

 

O trecho da matéria abaixo se refere à criação do Instituto de Educação e 

mostra o envolvimento do Diário de Pernambuco com a situação do ensino público 

no interior do Estado, em 1948: 

 
O Colégio Estadual no Interior: “As moças pobres do interior ficavam 
sem ter onde estudar ou não podiam nos estabelecimentos 
particulares, por simples caprichos, o governo fechou os ouvidos a 
reclamações e sugestões do Diário de Pernambuco (...), e logo mais 
veio o decreto da criação do curso colégio no hoje Instituto de 
Educação” (DP, Ano 123, N° 68, p. 04, domingo, 21 de março de 
1948). 

 

Outra justificativa apresentada para a necessidade de interiorização do ensino 

secundário era a exaltação dessa iniciativa como fator de fixação do homem do 

campo no seu local de origem. Além disso, havia a necessidade de acabar com a 
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preocupação das famílias de enviar os filhos para estudar longe. O autor da matéria 

reforça o pleito com alusões aos E.E.U.U.: 

 

Além do mais devemos estimular a vida no interior, de sorte que se 
acabe com essa preocupação que não existe, por exemplo, no EUA, 
porque em toda parte há as condições de vida essenciais e em toda 
parte encontramos Universidades, Escolas, estrada e diversão (DP, 
Ano 123, N. 68, P. 04, 21/03/1948). 
 

 

Mesmo para aqueles jovens que vinham para a capital, a situação era 

extremamente difícil e muitos recorriam à Casa do Estudante, em Recife, em busca 

de condições para cursar o ensino secundário e superior como se lê nesta outra 

matéria: 

 
A casa do estudante não atende apenas os alunos das escolas 
superiores; mas aos dos cursos de colégios, que vêm do interior e dos 
Estados vizinhos. Aqui chegando, esses rapazes procuram a Casa. 
Não havendo acomodações, inscrevem-se como contribuintes 
externos, ou seja, pagam apenas a quota da refeição. Para a dormida, 
buscam aboletar-se em qualquer parte onde encontrem um quarto 
para alugar (DP, 02/04/1946. Ano 121, N° 77, p. 04). 

 

1.5.1 A Campanha do Ginasiano Pobre 

 

Diante deste quadro o curso secundário foi motivo de luta dos estudantes de 

direito5 residentes na Casa dos Estudantes de Pernambuco que se uniram e criaram 

                                                
5 Um desses estudantes foi Alcides Rodrigues de Sena, um líder político em Goiana que tinha amor à 

educação, sendo esta uma das suas bandeiras de luta, na Câmara Municipal. Goianense, 
advogado, ex-professor, ex-vereador, hoje com 82 anos contribuiu com este estudo concedendo 
algumas entrevistas. Escritor, em seu livro Um Pouco de Mim e Muito dos Outros (2001) 
transcreveu o nome dos sete moços pensando nos anais da história, na posteridade: Carlos Luís de 
Andrade, Alcides Rodrigues de Sena, Felipe Tiago Gomes e Cadeng, estudantes do 2° ano pré-
jurídico do Colégio Estadual de Pernambuco, este último oficial da reserva das forças armadas. 
José Rafael de Meneses, aluno do Colégio Osvaldo Cruz, do mesmo curso e ano; Everardo Luna 
cursava o 1 ° ano de Direito. 
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a Campanha do Ginasiano Pobre facilitando ou pressionando os poderes públicos e 

a sociedade no sentido da democratização do acesso a esse nível de escolaridade. 

Com o desenvolvimento dessa Campanha, os estudantes exerceram um 

papel social bastante significativo na história da escola secundária pernambucana. 

Surgido em 1943, em Pernambuco, o movimento se expandiu e hoje é considerado 

e respeitado no Brasil inteiro. Não foi um movimento da rede privada e sim dos 

estudantes. Desde os anos 40 pode-se perceber que a luta em Pernambuco pela 

expansão da escola secundária emerge no seio das classes populares. 

Esse fato corrobora a afirmativa de Nunes (2000, p. 49) quando diz que a 

expansão da escola secundária não foi simples resultado da concessão dos poderes 

públicos, mas fruto da luta das classes populares – quer de modo difuso, quer de 

modo organizado nos movimentos sociais, indicando que nos anos 50 e 60 esses 

movimentos já constituíam forças novas a serem levadas em conta. 

Na opinião de Barroso (1999, p. 45), “a iniciativa da Campanha de 

Educandários Gratuitos (depois Campanha Nacional de Escolas da Comunidade) - 

C.G.P. é apenas um dos episódios de um elenco de tentativas de aproximar as 

camadas populares da escola média e secundária”. 

Vale ressaltar que fez parte nos momentos iniciais desta campanha o 

goianense e ex-professor do Ginásio Manoel Borba - GMB, Alcides Rodrigues de 

Sena que era um dos residentes da Casa do Estudante e participante dos primeiros 

momentos do movimento. Os primeiros Relatórios dessa campanha estão no livro de 

Sena (2001, p. 20), no qual ele afirma que o movimento 

Era uma grande lição de civismo, de solidariedade humana e de 
compreensão social, aquela que a mocidade estava dando aos 
burgueses, aos apatacados, aos ricos indiferentes e, sobretudo, aos 
que pensam exclusivamente em sua barriga e no próprio ego, num 
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criminoso individualismo e repudiante indiferença aos que nasceram 
sob a égide da miséria. 

 

Agora, no ano 2004, foi o próprio Sena, convidado pelo Governo Federal para 

receber uma homenagem em nome do grupo fundador, sendo ele o único ainda 

vivo. Numa das entrevistas concedidas a autora ele contou ter feito um discurso 

inflamado no Congresso Nacional ultrapassando o tempo limite estabelecido pela 

organização do evento, tentando um justo reconhecimento aquela causa.  

Este movimento cresceu a ponto de em 1945 já possuir a sua sede como 

registrou o Diário de Pernambuco: 

 
Campanha do Ginásio Pobre - O conselho deliberativo da Campanha 
do Ginásio Pobre está convidando todos os membros desta 
organização e demais interessados no movimento de Ginásios 
populares gratuitos e noturnos, para uma reunião em sua sede à Av. 
Rosa e Silva, 627 (Instituto Pernambucano) amanhã às 15h (DP-
10/11/1945). 

 

Em 1946, o Diário de Pernambuco publicava uma matéria intitulada 

“Campanha dos ginásios populares” ressaltando o empenho dos estudantes Felipe 

Gomes, Caubi de Oliveira e Edgar Ataíde na campanha dos Ginásios Populares “um 

prolongamento da Campanha do Ginásio Pobre, fundada no Recife em 1943, por 

aquele grupo de estudantes das escolas superiores e colégios desta cidade” (DP, p. 

03, 13/03/ 1946). 

Sobre o público alvo da campanha a reportagem explica: “Segundo nos 

afirmaram os referidos estudantes a finalidade da Campanha dos Ginásios 

Populares é dar instrução secundária gratuita, fundando ginásios onde as classes 

pobres possam educar seus filhos, livres de qualquer ônus”. Era um movimento em 

favor das classes populares, no qual o grupo de estudantes pretendia, como relata a 
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notícia abaixo, envolver todas as instâncias, numa ação que extrapolava o âmbito 

educacional. 

 
(...) Pretendemos conseguir subvenção federal, estadual e municipal; 
dar gratuidade, assistência médico-dentária aos alunos, oferecer uma 
merenda àqueles que tenham de freqüentar as aulas sem poder ir à 
casa fazer a devida refeição, bem como fundar outros ginásios nos 
arrabaldes do Recife e interior de Pernambuco” ( Grifo meu). 
 

E conseguiram que a idéia fosse implantada. Segundo Niskier (1989, p. 357), 

a Campanha dos Ginasianos Pobres 

 
transformou-se num amplo movimento que se estendeu por outras 
regiões do país, com aceitação imediata das comunidades e do 
governo, sob o título Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos.Passou a ser conhecida como CNEC (Campanha Nacional 
de Escolas da Comunidade), somente quando já tinha instalado pelo 
menos uma escola em cada Estado do Brasil. 

 

Em 1954, informa ele, foram reconhecidas como de utilidade pública, além de 

receber do Conselho Nacional de Serviço Social o certificado de entidade de fins 

filantrópicos. Hoje, as escolas do CENC estão presentes em mais de 300 municípios 

e são consideradas como o maior movimento nacional de sentido comunitário e a 

maior organização de ensino abrangendo da educação básica ao ensino superior-

graduação e pós-graduação. 

 

1.5.2 Mob ili zação do s alunos sec undaristas 

 
 Em 1945, ano que marca o fim da II Guerra Mundial grandes acontecimentos 

ocorreriam, no mundo e no Brasil. Destaca-se a queda do Estado Novo e 

conseqüentemente do poder de Getúlio Vargas bem como a luta pela 

redemocratização. 
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 Conforme já foi mencionado tem início o longo processo de tramitação da 

LDB sem que as questões referentes a demanda social da educação fossem de fato 

consideradas. A legislação não contava com a demanda social da educação que 

pressionou o sistema a abrir suas portas tanto à classe média emergente quanto às 

camadas populares que viam no ensino secundário uma forma de ascender 

socialmente e acrescentar prestígio ao seu status (ROMANELLI, 2000, p. 158). 

 A situação era delicada em Pernambuco, provocando até mesmo greve dos 

alunos secundaristas, ocupando a manchete dos jornais: “Terminou a greve dos 

estudantes secundários com enfrentamento da polícia” (Diário de Pernambuco de 

03/06/1945). A greve, além de protestar contra a majoração dos preços do ensino, 

também tinha como pleito a gratuidade do ensino secundário, uniformidade dos 

livros para que fossem reaproveitados e limitação das reformas que geravam 

confusão no ensino ministrado nas escolas. 

 A fala do ex-professor Sena6 demonstra bem o que ele passou nessa época 

como aluno interiorano e pobre: 

eu fui estudar no Colégio Salesiano... Colégio particular. Depois de 
procurar todos os outros colégios, Marista, Nóbrega... ninguém queria 
me aceitar porque eu era um rapaz pobre, cabelo assanhado, roupa 
preta, meu pai tinha morrido, aquele ar de tristeza. O Salesiano me 
aceitou. Até a maneira de se comportar na mesa, mastigar, o colégio 
ensinava. E com a pressão de linha religiosa fabulosa. Eu assisti 
tantas missas, no Salesiano, no ano que eu passei interno, que eu 
ainda tenho saldos de missas capitalizadas. Por isso que eu vou 
pouco a missa, porque já e .... eu passo um cheque ... O Ginásio tinha 
cuidado com o aluno, porque ele conhecia o aluno. 

 

 Aproveitou a entrevista para manifestar a sua mágoa com o Ginásio 

Pernambucano, registrada em seu diário desde os anos 40: 

 

                                                
6 Quadro com a relação dos entrevistados encontra-se no Anexo 01 
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O Ginásio Pernambucano ensinava assim, sem se preocupar com 
mais nada. Conhecimento. Se você soubesse você passava, se não 
soubesse ia embora, não tinha atenção com pai, mãe, queixa... nada. 
O negócio era esse. Tanto é que no meu diário, eu escrevi: Quando 
fui ao ginásio ele me recebeu como todo bom funcionário público, com 
indiferença, não recebia Alcides. 
 

 

Foi este um período de muita efervescência no Estado em torno da expansão 

dos cursos ginasiais. Além dos estudantes criadores da Campanha do Ginasiano 

Pobre em 1943, outro grupo de estudantes, em 1948, também tentou se organizar. 

Criou o Conselho da União dos Estudantes Secundários de Pernambuco, o qual 

deliberou instalar o Congresso Anual de Estudantes Secundários cujo objetivo era 

defender os interesses da classe e eleger a nova diretoria daquele órgão, atribuições 

que lhe conferem os estudantes (Diário de Pernambuco, Ano 123, N. 68, P. 04, 

21/03/1948). 

Constituída por Egídio Ferreira Lima, presidente; Domingos Dias Martins, 1o 

vice-presidente; Expedito José Correia de Oliveira, 2o vice-diretor; Arthur Maciel, 1o 

secretário; Severino Pontual, 2o secretário; escolheu como orador oficial Sady 

Torres. Destes, dois goianenses fizeram parte desta nova diretoria, o 2o vice-diretor 

e o orador oficial. 

 Como se percebe, a defasagem da educação em relação ao desenvolvimento 

econômico e social é um fato. As greves, as insatisfações pessoais, a falta de 

acesso de candidatos com o perfil de Alcides Rodrigues de Sena demonstram a 

realidade. O Estado permanecia surdo ao clamor da demanda social de educação 

que iria pressionar o sistema a abrir suas portas tanto à classe média emergente 

quanto às camadas populares que viam no ensino secundário uma forma de 

ascender socialmente. 
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1.5.3 Papel da Imprensa no aumento da demanda e da oferta de educação 

também no interior do  Estado. 

 
 Não somente na capital, mas em todo o interior do Estado detectou-se a 

tomada de consciência do valor da educação. A formação desta consciência do 

valor teve nos jornais um valor de peso, especificamente pela presença marcante do 

Diário de Pernambuco, nas lutas pela redemocratização, publicando matérias sobre 

as necessidades educacionais da escola secundária em todo o Estado. Naquela 

época a demanda incidia sobre a necessidade da escola secundária, diferentemente 

de hoje, cinqüenta anos depois quando se luta pelo nível superior. 

 Ressalta-se que, naquele tempo, a herança histórica unida à legislação 

vigente garantia a existência de escolas secundárias com o perfil acadêmico e 

aristocrático, sob a liderança da rede privada, distanciando-se do modelo atual que 

oferece um outro espaço às camadas populares através do serviço público. A 

educação era motivo de preocupação e muitos jornalistas direcionavam a sua crítica 

para o Estado. Getúlio Vargas era responsabilizado pela situação educacional. As 

aspirações democráticas se exacerbavam. Em Recife-PE, a não expansão do ensino 

público era criticada por Aderbal Torres como mostra a matéria intitulada “A 

educação no regime atual” em um jornal local: 

 
(...) Só mesmo dentro de um regime de irresponsabilidade como o 
fundado pelo Sr. Getúlio Vargas e seu Ministro da Guerra, no Brasil, 
poderia se conceber tamanha anarquia num dos setores de maior 
importância para a vida da nação. Um dos princípios sociológicos 
sobre a educação é aquele em que a expansão desta só é possível 
dentro de um regime democrático. (...) (Jornal “O Pequeno”, 
19/07/1945). 
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 O mesmo jornal publicava no mês seguinte outra crítica (sem autor) com o 

seguinte ponto de vista: 

 
No Brasil, no entanto, graças ao Senhor Getúlio Vargas, a situação 
está às avessas. O ensino secundário de iniciativa privada está em 
cerca de 90 % do total de escolas desse grau. O Estado só mantém 
10%. No Rio, como vimos ontem, só funciona um ginásio do Estado, 
fundado em 1837 (...) (Jornal “O Pequeno”, 11/08/ 1945). 
 

A Revolução Industrial teve a sua influência na educação. Trouxe a luta de 

classes que afetou a expansão escolar. Ressalta Romanelli (2000, p. 61) que 

 

Essa luta assumiu no terreno educacional características assaz 
contraditórias, uma vez que o sistema escolar, a contar de então, 
passou a sofrer, de um lado, a pressão social de educação, cada vez 
mais crescente e cada vez mais exigente, em matéria de 
democratização do ensino, e, de outro lado, o controle das elites 
mantidas no poder, que buscavam, por todos os meios disponíveis, 
conter a pressão popular, pela distribuição limitada de escolas, e, 
através da legislação do ensino, manter o seu caráter “elitizante”. 

 

 

 Nos anos 40 e 50 do século XX, sabe-se que não só Pernambuco como todo 

o Brasil vivia a crise caracterizada pela desintegração de fatores sociais como 

herança cultural, evolução econômica e estruturação do poder político. O 

descompasso entre tais fatores iria caracterizar a escola brasileira e provocar o 

impasse quase total dos anos 60, conforme destaca Romanelli (2000, p. 19). 

No Rio de Janeiro, a crise no ensino secundário é exposta nos jornais, de 

acordo com esta notícia que o Diário de Pernambuco transcreveu de um jornal 

carioca. O texto faz uma análise da situação do ensino secundário na época: 

 

A crise no ensino secundário - Rio 10 (Pelo aéreo)- Publica o Diário 
Carioca-(...) Péssima situação escolar no Brasil, fechar ou melhorar os 
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estabelecimentos secundários. A propósito da situação do Ensino 
Secundário o Ministério da Educação declarou à imprensa o seguinte: 
O Ministério da Educação defronta-se com uma situação tal a respeito 
dos estabelecimentos de Ensino Secundário que ou eles terão de ser 
fechados ou modificados radicalmente. Os gráficos demonstram que a 
situação escolar no Brasil é a pior possível. A maioria dos ginásios 
brasileiros, são instalações deficientes, inclusive as que pertencem ao 
Governo Federal e Estatais. O ideal seria que o Governo 
providenciasse melhores instalações (DP-08/06/1946). 

 

Os jornais mostravam não só a crise, mas também a necessidade de 

interiorização do ensino secundário. A democracia era questionada: “Dar ensino 

secundário gratuito ao povo não é favor, é obrigação do Estado, é função do poder 

público, que assim se desobriga de um postulado democrático” (Diário de 

Pernambuco, Ano 123, N. 68, P. 04, 21/03/1948). 

E em defesa da aspiração pernambucana de expandir este nível de ensino 

para o interior, o autor da matéria até apontava algumas cidades localizadas em 

regiões mais distantes da capital. Impossível neste contexto encontrar referência a 

Goiana ali vizinha do Recife: 

 
O interior do Estado precisa de um colégio, mande-o examinar as 
condições das diferentes cidades: Limoeiro, Garanhuns, Caruaru, 
qualquer desses centros pelos quais não temos preferências 
particulares, porque todos estão na terra pernambucana a que 
servimos e depois delibere, para libertar o Estado da verdadeira 
humilhação que se encontra. Nem se diga que não há pessoal 
habilitado o interior (DP, Ano 123, N. 68, P. 04, 21/03/1948). 
 

Em julho do mesmo ano por conta dos acordos firmados entre o MEC e o 

governo, o qual prometia a construção de um ginásio no interior, duas alas políticas 

se confrontavam sobre a localização do primeiro ginásio oficial no interior do Estado. 

Um ala propugnava pelo agreste, mas a maioria dos deputados disputava para 

localizar na zona sertaneja o ginásio oficial. As preferências gerais se inclinavam 

pelo sertão: Sertânia ou Serra Talhada (DP- P. 03, 10/07/1948.) 
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Em 1948, o Secretário da Educação e Cultura do Estado vai à Capital 

Federal. O Diário da Noite publicou uma notícia sobre “A Instrução em Pernambuco” 

tratando da entrevista que o professor Silvio Rabelo havia concedido aos jornais, na 

qual informava que entre outros benefícios, os convênios assinados para ampliação 

da rede escolar em Pernambuco tinham previsto um ginásio no interior, e pelo 

comentário do jornalista que redigiu a matéria esta viagem do professor ao Rio de 

Janeiro trouxe vantagens para Pernambuco (Diário da Noite, p. 03, 21/09/1948). 

Em Goiana, pelo fato da cidade localizar-se na Zona da Mata, a 64km de 

Recife, não se cogitava naquele contexto político uma disputa por um ginásio público 

tão perto da capital. Um jornal local publicou, então: 

Acaba de chegar do Rio, o sr. Sylvio Rabelo digníssimo Secretário da 
Educação e Cultura do Estado. Homem simples e culto, cuja 
capacidade de trabalho nós todos admiramos, foi à Capital Federal a 
negócio da Secretaria que dirige. A sua viagem pelo que podemos ler 
na imprensa, coroou-se de grandes triunfos em benefício de 
Pernambuco. Velho professor no Recife, o dr. Sylvio Rabelo é 
incontestavelmente, trabalhador seguro, sincero pela divulgação do 
ensino aqui no nordeste (A Cidade, Ano I, N° 06, P 8, 01/10/1949). 

 

 

A defesa pela interiorização da instrução secundária tornava-se cada vez 

mais forte. A necessidade crescia e as reivindicações passavam para o patamar de 

imposição: 

 

Mas agora o que se impõe é criar um colégio no interior. Não é 
possível que um Estado como Pernambuco continue nas mesmas 
condições de a mais de um século atrás, quando o Padre Lopes 
Gama dirigiu o Liceu Provincial. A mocidade no interior também tem 
direito a instrução no Recife, há muitos colégios sendo justo que agora 
se voltem às vistas os centros mais afastados e onde centenas de 
jovens não podem seguir o seu curso secundário completo. (A Cidade, 
Ano I, N° 06, P 8, 01/10/1949). 
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Várias eram as cidades no interior do Estado que já possuíam o seu ginásio 

particular. Estes eram mantidos por uma diversidade de ordens religiosas, 

particulares ou mesmo pelo próprio governo do município. Os jornais a partir de 

1949 explicitam muito bem esse fato retratando a expansão do ensino secundário 

com suas limitações e dificuldades, conforme se vê em matérias publicadas em 

jornais, no período de 1949 a 1956: 

 

Petrolina, (...) Cidade que é um milagre de progresso, servida por 
hospitais, ginásios e escola normal (...) (JC, Ano XXXI, N° 274, 
22/11/1949.) 

 
Timbaúba e seus Grupos Escolares/José - Nossa terra (Timbaúba), 
possue dois educandários que muito a recomendam. Trata-se da 
“Escola Normal Rural de Santa Maria”, dirigida proficientemente pelas 
irmãs Franciscanas e o “Externato Timbaubense”, cujo Diretor é o 
Professor José Mendes da Silva. A Diretora do “Santa Maria” no 
sentido de ampliar cada vez mais suas instalações, acaba de adquirir, 
por compra, o palacete de D. Sinhá Moura.O Externato acaba de 
receber do Governo Federal uma vultuosa quantia parte da qual será 
empregada em adaptar suas instalações para o curso ginasial (DP, 
08/03/1950). 
 

Nazaré da Mata - Ginásio de São José e Santa Cristina – Já se 
reiniciaram as aulas desses estabelecimentos educacionais, os quais 
possuem centenas de alunos, entre internos e externos (JC, Notícias 
do Interior, N°191, P.9, 15/08/1951). 

 

 

A escassez do ensino secundário somava-se a outros problemas tais como 

falta de energia, altos custos de transportes e gêneros alimentícios. Na época, 

década de 1940, havia um espaço no jornal Diário de Pernambuco intitulado, “Pelos 

Municípios”, mostrando a realidade no interior do estado, 

 

 
Palmares - “o ginásio de Palmares, velho sonho do povo desta terra, 
até hoje tem ficado na sacola do esquecimento, apesar de já possuir 
material pedagógico” (DP, Ano 121, N. 77, P. 07, 10/05/1946). 
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 Percebe-se que havia disputa entre deputados para localizar um ginásio 

oficial no interior, enquanto a política de expansão do ensino secundário em mãos 

da rede privada ampliava o seu leque. Nunes (2000, p. 46) informa que as 

populações urbanas das classes médias e urbanas pressionavam os líderes políticos 

populistas obrigando-os a institucionalizar os movimentos reivindicatórios o que 

transformava a abertura de ginásios públicos em bandeira de luta nas câmaras 

estaduais e municipais. 

O Estado continuava ausente cumprindo apenas o seu papel supletivo de 

acordo com a Constituição, mas não interiorizava este nível de ensino. Enquanto 

isso, a iniciativa privada e as municipalidades continuavam a encontrar meios para 

oferecer o nível secundário gratuito nos municípios, como foi o caso de Palmares, 

Vitória de Santo Antão: 

 

Palmares - Ginásio Municipal- O prefeito Pinto Ribeiro dirigiu um longo 
telegrama ao governador Agamenon Magalhães, em que solicita um 
auxílio do estado para que o ginásio municipal amplie os seus 
serviços e proporcione ensino secundário absolutamente gratuito. 
Argumenta o prefeito que a Constituição do Estado determina que 
sejam fundados no interior estabelecimentos de ensino secundário 
pelo estado com o auxílio dos municípios, cuja população seja 
superior a 15.000 habitantes. O município de Palmares se adiantou 
fundando o seu ginásio que funciona há 3 anos, despendendo com o 
mesmo uma verba anual de cerca de 100.000,000 (JC, Notícias do 
Interior, N°75, P. 10, 03/04/1951). 

Em 1951 o Ginásio Municipal Três de Agosto, em Vitória de Santo 
Antão matriculava seus alunos (JC, n° 41, p. 7 de 21/02/1951). 

 

Em reconhecimento a estas iniciativas o Diário de Pernambuco publicou uma 

matéria intitulada “O Ensino Secundário em São Paulo“ redigida por Mário G. 

Tavares, mostrando que em 1953, Pernambuco ainda se encontrava com um único 

colégio oficial na capital – o Ginásio Pernambucano. O sr. Mário aproveitando umas 
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férias em São Paulo visitou algumas escolas de ensino secundário. A partir do que 

comentou: 

 

o que nos surpreendeu foi a organização do ensino secundário, 
radicalmente diferente de Pernambuco. Temos um único colégio 
oficial na capital, e o interior completamente abandonado, se não 
fosse a iniciativa heróica de alguns bispos e sacerdotes, ou algum 
prefeito de visão mais larga (DP - Ano 128, n° 40, p. 04, 01/03/1953). 

 

Alguns parlamentares se mobilizavam. Em maio de 1953 o deputado Tabosa 

de Almeida apresentou um projeto sobre a gratuidade do ensino ministrado no 

Colégio de Caruaru assim regido: 

 

Art:- Fica o Poder Executivo autorizado a assinar um contrato, com a 
duração de cinco anos, com o Colégio de Caruaru, a fim de tornar 
inteiramente gratuitos os cursos ginasial (diurno e noturno) colegial, 
pedagógico e técnico de contabilidade, mantidos naquele 
estabelecimento de ensino (DP- Ano 128, N° 101, p. 03, 07/05/1953). 

 

Quando Getúlio Vargas voltou à Presidência, eleito pelo povo, sob o seu 

governo (1951-1954), tendo como Ministro de Estado da Educação e Cultura 

Antônio Balbino, várias iniciativas nacionais começaram a redirecionar o ensino 

secundário. Entre elas destaca-se o reconhecimento das escolas da Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade - CENC, em 1954. Esta foi uma grande 

conquista, iniciativa de Pernambuco e que garantiu o seu espaço na História da 

Educação Brasileira. As escolas do CNEC foram consideradas um bem de utilidade 

pública, portadoras do certificado de entidades de fins filantrópicos. Com isso, a 

expansão dos cursos ginasiais tomou um impulso em Pernambuco, em direção ao 

interior do Estado como os jornais registraram. 
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Dando continuidade ao movimento expansionista, Etelvino Lins de 

Albuquerque, Governador do Estado em Pernambuco, autorizou7, em 1955, o 

funcionamento de cursos de ensino secundário, gratuito, do primeiro ciclo, na capital 

e no Interior, subordinados à Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e 

Cultura, com a finalidade de prover o Estado de uma vasta rede de educandários 

que ministrassem gratuitamente o ensino secundário.  

As escolas do CNEC, agora reconhecidas legalmente, foram se expandindo 

no Estado. O Diário de Pernambuco, no ano de 1956, registrou essa expansão no 

editorial “Pelos Municípios” que traz inúmeras reportagens sobre o assunto. Entre 

elas a matéria intitulada “Canhotinho – Ginásio Jerônimo Gueiros” escrita por Eli 

Pereira Sales da qual seguem-se alguns trechos: 

 

Elogiável, sob todos os aspectos, o trabalho de um punhado de 
idealistas, dotando Canhotinho de um Ginásio. O trabalho foi 
verdadeiramente insano. As incompreensões várias e outros fatores 
adversos, não conseguiram abater o ânimo deste grupo idealista, obra 
que se torna elogiável. (...) O ginásio pertence à campanha nacional 
de educandários gratuitos, que destina uma pequena verba; o estado 
prometeu uma ajuda mais eficiente e a prefeitura do município, 
através de suas possibilidades, vem auxiliando também com uma 
pequena verba. Mas ainda não é suficiente. (...) (DP-28/03/1956). 

 

O Jornal do Comércio, datado de 03 de junho de 1956, em sua reportagem 

“Notícias do Interior” informa a inauguração solene do ginásio gratuito em Bom 

Jardim com a presença do deputado Paulo Viana, presidente da Campanha de 

Educandários Gratuitos no Estado de Pernambuco. Outras cidades se filiam a esta 

campanha, como fez Bezerros, filiando o seu ginásio para poupar o município da 

                                                
7 Decreto nº 263, de 21 de janeiro de 1955, que o autorizou. Pelos artigos 2º , 3º e 4º outras 

providências ficam regulamentadas, em proveito do ensino médio gratuito (Relatório, p. 88). 
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totalidade das despesas estando com toda expectativa de que ele passaria a 

funcionar em 1957 (DP - 19/08/1956, p. 07). 

Outros municípios lutam pela implantação do seu ginásio. Os jornais publicam 

estas iniciativas: 

 

Pelos Municípios- Cabo- Um ginásio para a cidade - sancionada a lei 
municipal - Carmencita Ramos Cavalcanti. Cabo 11 de julho- Ginásio 
Santo Agostinho- Pelo sr. Vicente Mendes Silva, prefeito deste 
município, vem ser sancionada a Lei sob o número 320, que refere-se 
a ajuda do município, para a construção e instalação de um ginásio 
nesta cidade(...) (DP- Ano 131, N° 168, 24/07/1956, p. 09). 

O prefeito de Paudalho também trabalhando para dotar o município de 
um ginásio (DP, Ano 131, N° 176, 02/08/1956, P. 09). 

 

Neste mesmo ano de 1956, o DP publica uma matéria falando sobre o recém-

criado Ginásio Municipal de Aliança como um ato merecedor de todos os estímulos 

(DP -23/09/1956, p. 04, Ano 131, N°...). 

Em 1957 é instalado o Ginásio Municipal de Correntes por iniciativa da 

administração municipal que passou a funcionar no Grupo Escolar Djalma Dutra 

ampliado para esse fim como consta na matéria redigida por Antenor Pedrosa no DP 

(DP- 13/04/1957, p. 09, Ano 132). 

Barroso (1999, p. 77) chama a atenção para o fato de que a escola particular 

absorvia a matrícula em cursos secundários como um privilégio para aqueles que 

tinham condições de pagar mensalidades. Ressalta o Centro dos Estudantes 

Secundários de Pernambuco que, em 1958, em nota oficial convidava os estudantes 

a reagir contra a 
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tentativa criminosa do Sindicato dos Proprietários dos 
Estabelecimentos de Ensino Secundário de Pernambuco, em querer 
(...) aumentar as anuidades escolares e conseqüentemente forçar 
centenas de alunos a abandonarem os seus educandários por não 
poderem pagar tão altas taxas” (Jornal do Comercio, 26/10/58, p. 16). 
 
 

A essa altura da mobilização da campanha o autor realça que “as 

manifestações indignadas contra o mercantilismo das escolas particulares não 

desaguavam necessariamente em campanhas pela popularização da escola pública; 

não havia um consenso sobre a democratização da educação escolar“ (BARROSO, 

1999, p. 78). 

 

1.5.4 Situação Educac ional de Goiana – PE. 

 Goiana também tem a sua história na luta pelos seus direitos sociais como 

co-participante da expansão do ensino secundário no país. Em 1919, a cidade já 

anunciava sua instituição de ensino secundário, o Atheneu Goyannense, dirigida por 

Ângelo Jordão Filho, que se afastou para ir trabalhar em Salgueiro, em 1922, 

nomeado pelo governador Sergio Loreto. 

 

A T H E N E U    G O Y A N N E N S E 

PATEO DO CARMO - GOYANNA - PERNAMBUCO 

DIRECTOR. Bdo Ângelo Jordão Filho 

Este estabelecimento educandário recentemente fundado nesta cidade acha-se apto 

para ministrar a educação primaria e secundaria. O seu director affeito ao magistério 

não poupa esforços afim de que seus alumnos obtenham um grande 

aproveitamento. O curso primeiro obedece ao methodo adoptado pelos collegios do 

Recife, achando-se dividido em quatro series. O ensino secundário é feito por 
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preparatórios seguindo o programma do “ Gimnasio Pernambucano”. E este o seu 

corpo docente: 

Padre Sylvino Guedes – Portuguez e Religião 

Dr. Antonio Raposo – Geometria 

Dr. José Carlos – Arithmetica e Álgebra. 

Dr. Edmundo Jordão - Historia do Brazil e Geographia. 

Dr. Eduardo Corrêa – Inglez. 

Bdo. Ângelo Jordão Filho – Francez, Corographia e H.Universal 

Dr. Eduardo Corrêa – Inglez. 

Bdo. Ângelo Jordão Filho – Francez, Corographia e H. Universal 

FONTE: Jornal “O Município” - Publicação Semanal – Redactores Diversos. Anno 1 – Num. 
1 – Goyanna, 21 de Setembro de 1919. 

 

O Atheneu Goyannense, antes de 1930, estava inserido totalmente na 

situação da escola secundária existente, a qual trabalhava no sistema de 

preparatórios equiparando o seu currículo ao Ginásio Pernambucano como uma 

forma de atrair alunos.  

A outra instituição de ensino secundário criada nos anos 30 em Goiana foi o 

Colégio Maciel Pinheiro. Era uma instituição para ambos os sexos, atendendo às 

famílias privilegiadas. O Jornal O Goyannense, de 31/01/1932, registrou a seguinte 

notícia: 

 

Podemos informar com segurança que já se acha convenientemente 
instalado em confortável edifício à Rua Nunes Machado, o Colégio 
Maciel Pinheiro. Este conceituado educandário que é de propriedade 
do Sr. João Leite, funcionou regularmente em Timbaúba durante 7 
anos, tendo conseguido do governo federal reconhecimento dos seus 
exames, que são legalmente fiscalizados. Mantém internato e prepara 
alunos de curso primário (para o sexo masculino) secundário e 
comercial (para ambos os sexos). Possue um bom corpo docente e 
um tiro de guerra, cuja transferência para esta cidade já foi 
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devidamente legalizada. Amanhã terão início todos os cursos do 
colégio. 

 

 A propaganda abaixo inscreve este colégio, em Goiana, em 1932 entre os 

colégios equiparados ao Colégio Pedro II, submetendo-se à inspeção federal, 

obedecendo rigorosamente o programa oficial de acordo com a nova lei do ensino, 

Decreto Federal nº 19.890 de 13 de abril de 1931. Esta era a propaganda veiculada 

no jornal local: 

C O L E G I O     M A C I E L     P I N H E I R O 

FUNDADO EM 1925 

Diretor Proprietário - J. Pereira Leite 

Diretor Técnico - Professor Miguel. J. A. Freitas 

Cursos Primário, Ginasial, Secundário e Comercial. 

Habilita alunos para exames de Seleção e Escola Normal do Estado e mantém um 

bem organizado curso secundário e comercial destinado ao sexo feminino com 

horários especiais. 

O Colégio Maciel Pinheiro, com bem organizado corpo docente, composto de 

professores de reconhecida competência e obedecendo rigorosamente o programa 

official de Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, de acordo com a nova lei do ensino 

decreto federal 19 890 de 13 de abril de 1931, abrirá as suas aulas no dia 1 de 

fevereiro. As matrículas acham-se abertas desde já. 

Os estatutos poderão ser encontrados na Secretaria do Colégio. 

Instrução Militar facultativa aos alunos, maiores de 16 anos, com direito a caderneta 

de reservista do Exército. 

               GOIANA                                                                     PERNAMBUCO 

FONTE: Jornal “O GOYANNENSE” - Publicação Semanal – Num. 72 – Goyanna, 24 de 
janeiro de 1932. 
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 O Colégio Maciel Pinheiro8 oferecia o primeiro ciclo ou ciclo-geral de formação 

básica (fundamental de cinco anos) que era obrigatório para todas as escolas 

superiores como foi estabelecido pelo decreto n° 21241, de 4 de abril de 1932 que 

consolidou o decreto anterior de 1931.  

Confirma-se na existência deste colégio a teoria de que a expansão do ensino 

secundário ocorreu na rede particular mantendo a elitização como uma forte 

característica social nesse período histórico. 

Ainda nos anos 30, mais uma instituição goianense é mencionada – o Colégio 

Santo Alberto que funcionava no Convento do Carmo9. Existia ali o regime de 

internato oferecendo o curso primário e o preparatório para o admissão. Neste 

colégio estudou Antônio Correia de Oliveira, nascido em 1927, filho de senhor de 

engenho que assim se refere ao seu tempo de estudante: 

 
Como eu disse, fiz o primário na Sagrada Família e por não ter a 
idade para fazer o exame de admissão, que naquela época tinha que 
ser 11 anos, eu passei um ano no Colégio Santo Alberto de Goiana, 
dos frades carmelitas. Guardo boas recordações, tanto da Sagrada 
Família quanto do Colégio Santo Alberto. Do Colégio Santo Alberto eu 
fiz admissão no Salesiano, lá passei 4 anos como aluno interno. 

 

 

Outro aluno desta instituição foi Francisco Lira Filho, nascido em 1928. Em 

sua fala expõe a situação do colégio: 

 
No Colégio Santo Alberto eu estudei até a quinta série, que 
chamavam admissão. Era curso primário. O colégio não era 
registrado. Quer dizer, não adiantava fazer primeiro, segundo, 

                                                
8 O período correto da existência do Colégio Maciel está impreciso, embora no momento se considere 

importante a informação do registro desse estabelecimento de ensino secundário. 
9 Os frades carmelitas se instalaram em Goiana desde 1681 e deram durante toda a sua existência 

uma grande contribuição à educação e cultura goianense. Em 1932, Fr. José Maria Casanova 
trouxe para Goiana a Escola Apostólica dos Carmelitas Nacionais. Dela saíram muitos sacerdotes. 
Em 1942 o Marianato continuava no Convento do Carmo, depois se transferindo para Camocim de 
São Félix. 
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terceiro, quarto ano ginasial, porque tornava-se sem efeito, para ir 
para outro colégio, repetia. 

 

 O período que compreende o final de 1930 e início de 1940 foi marcado pela 

ausência de colégios que atendessem os rapazes. Francisco registra este fato 

dizendo: 

 

Depois, eu fui para o Instituto10 Humberto de Campos de Hiran 
Correia, irmão de Durval Correia. Aí fiz primeiro e segundo ano, 
chamava-se ginasial. Depois Hiran que era o diretor foi para Recife. O 
professor Elias, que era um ex-padre, também foi para a aeronáutica 
ser funcionário de lá, e fechou o Instituto. E nessa época ficamos 
vagabundando. 

 

 

A família goianense sofreu sem este segmento de ensino até 1949 quando foi 

então fundado o Ginásio Manoel Borba-GMB, objeto deste estudo. Sabe-se que a 

idéia da Arcádia Goianense Frei Caneca de fundar a Sociedade Ginásio Manoel 

Borba foi uma resposta a esta lacuna provocada pela ausência do Estado. Na 

verdade, a consciência da necessidade de educação, em vários níveis, não era um 

fato novo, em Goiana. 

Em janeiro de 1920, numa matéria sem autoria intitulada “Nova Cruzada”, o 

editorial do jornal goianense “O Município” defendia a campanha iniciada na capital 

do Estado para dar combate decisivo ao analfabetismo. Instigava Goiana a 

participar, a sair do indiferentismo, alegando que “uma estatística cuidadosamente 

feita marcará Goyanna com o assombroso número de 80 por cento de indivíduos 

que não sabem ler”. 

Explicava que “O nosso povo sente falta de escolas – as que temos são 

poucas e mal localizadas - e não comprehende ainda a necessidade que tem de se 

                                                
10 As informações sobre o Instituto Humberto de Campos são incipientes. 
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instruir”. Finalizava fazendo um convite: “Organizemos a nossa liga contra o 

analphabetismo e estendamos a sua acção pelo interior do município” (Jornal “O 

Município”, Anno II, N. 17, p. 01, 25 de janeiro de 1920). 

Trinta anos depois a situação dos adolescentes rapazes era precária! O 

quadro abaixo mostra a situação do município sob o ponto de vista da instrução 

através de fontes seguras. 

 

Recenseamento Geral do Brasil - Goiana – 1940/1950 

Ano Quadro 

populacional de 

pessoas de fato 

Pessoas c/ mais de 5 

anos que sabiam ler e 

escrever 

Curso 

Médio 

Grau 

Superior 

(homens) 

1940 Total: 41.091 20,20% 1,16% 0,27% 

1950  44.962 21,84% - - 

Fontes: IBGE: Recenseamento Geral do Brasil (1° de setembro de 1940) Série Regional. 
Parte IX-Pernambuco. Tomo I. Censo demográfico - População e Habitação. Rio de Janeiro: 
Serviço Gráfico do Instituto de Geografia e Estatística - 1950; IBGE: VI Recenseamento 
Geral do Brasil - Censo demográfico (1° de julho de 1950) Estado de Pernambuco. Rio de 
Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto de Geografia e Estatística, 1952. 

 

Goiana no ano de 1940, pelo Recenseamento Geral do Brasil11, apresentou 

em seu quadro populacional um total de 41.091 pessoas de fato, das quais 20,20% 

com mais de 5 anos sabiam ler e escrever, entre elas, apenas 1,16% tinham curso 

médio e 0,27% (homens) apenas, possuíam grau superior. 

Dez anos depois no Recenseamento Geral de 195012 a população presente 

no município era de 44.962 pessoas, onde 21,84% acima de 5 anos sabiam ler e 

                                                
11 I.B.G.E., 1950, p.30 
12 I.B.G.E., 1952, p.22 
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escrever. Não há informação sobre o curso médio e superior. Habitando a cidade 

eram 13. 744 pessoas.  

Observa-se que não houve na década um grande crescimento populacional, 

tampouco do número de alfabetizados. O percentual na década de 1940 dos que 

tinham curso médio era mínimo, 1,16% da população. Com curso superior apenas 

três médicos, um dentista, três advogados, de acordo com os jornais locais.13 

Neste quadro pode-se perceber a necessidade do município melhorar o seu 

nível de instrução. A sociedade goianense era composta de 80% de pessoas 

analfabetas, e, entre os 20% que sabiam ler e escrever, é difícil aquilatar quantos 

estavam conscientes da necessidade e da importância da criação do Ginásio. 

Estes números assombrosos de analfabetos persistiram durante toda a 

primeira metade do século XX. Portanto, a situação precária da educação no 

Município, na década de 1940, foi um fator importante que contribuiu para fortalecer 

as aspirações sociais daquele grupo fundador do GMB, o qual viu a necessidade de 

se organizar para apoiar o médico Clovis Guimarães14, na sua disposição de 

modernizar a cidade, através da educação e lutar para quebrar as barreiras sociais. 

Considerando a população em idade escolar em relação ao seu Sistema 

Educacional, o município não tinha dentro do Estado uma oferta escolar significativa. 

Até 1947, só possuía duas escolas primárias estaduais (uma na sede e outra no 

distrito), 10 professores primários (na sede) e 15 professoras das escolas dos 

distritos remuneradas na Rede Municipal de Ensino, além de um colégio particular 

fundado e mantido pela Congregação da Sagrada Família que só atendia ao público 

                                                
13 Jornais: O Democrata, A Cidade.  
14 Amazonense chegado em Goiana em 1928 para chefiar o Posto de Profilaxia Rural do Município 

nomeado pelo Departamento Nacional de Saúde Publica no Serviço de Saneamento e Prophylaxia 
Rural no Estado do Pernambuco. 
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feminino e meninos até 10 anos, como já foi dito, e algumas poucas escolas 

primárias particulares. 

Por ter menos de 15.000 habitantes, na sede, Goiana não tinha direito a um 

ginásio público. Sena explica essa questão sob o ponto de vista político em seu 

depoimento justificando a iniciativa do fundador do ginásio: 

 

Dr. Clovis tinha o objetivo de realizar os seus próprios sonhos, 
conseqüentemente ele via a necessidade, Clovis era um homem de 
primeira linha, homem público não no sentido político, mas no sentido 
de traduzir as aspirações da comunidade, ele percebia perfeitamente 
que Goiana não tinha um colégio e só podia surgir..... o Estado não 
tinha a iniciativa de um colégio, o próprio Estado era indiferente, os 
políticos cuidavam da política e Clovis viu esse problema e jogou-se... 
(Alcides Rodrigues de Sena). 

 

Defendendo-se do fato de Goiana não ter um ginásio público naquele período, 

Sena, como um dos fundadores do CNEC, fala sobre a sua luta pela questão 

educacional na sua terra. Não se cogitava um ginásio público em Goiana, então, 

referindo-se aos políticos nos anos de 1950 e 1951, já depois do GMB estar em 

pleno funcionamento, diz 

 
Não havia entre os políticos nenhuma vontade de trazer colégios 
públicos para a cidade de Goiana. Nenhuma... Nenhuma.... 
Nenhuma.... porque inclusive eu me lembro perfeitamente que eu fui a 
Lauro Raposo que era prefeito da época, em 50, 51. Todo mundo 
dizia: - Está certo, ótima idéia, mas não participava, não fazia com que 
essa idéia se concretizasse. 
 
 

Em Goiana especificamente, a posição geográfica privilegiada, como cidade 

vizinha da capital, não despertava o interesse político para se fundar uma escola 

secundária pública. A consciência da necessidade de educação em vários níveis no 

município existia, porém, não havia interesse dos próprios políticos, de acordo com 
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Sena. Portanto, concluí-se que todos estes fatores geraram a criação do Ginásio 

Manoel Borba cuja história de sua criação será contada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II GINÁSIO MANOEL BORBA: INTERFERÊNCIA E PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO NA VIDA URBANA 
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“Vai assim o nosso Ginásio  

cumprindo uma missão  

de carater puramente social  

construindo uma turma de moços 

 capazes de mais tarde  

enfrentarem as arduas tarefas 

 que lhes forem confiadas. 

 Relativamente novo 

 no campo da instrução secundaria  

em nosso municipio deve o Ginasio 

 não deixar que esmoreça a sua atividade 

 porque ela é na órbita dos beneficios sociais 

 um grande marco de progresso entre nós” 
 

(Jornal “A Cidade”, Ano I, N° 2 P. 4, 25 de junho de 1949) 

 

 

 
2.1 A promoção social 
 

O município de Goiana esteve na primeira metade do século XX limitado aos 

interesses econômicos de usineiros e empresários da indústria têxtil. Boa parte de 

sua população vivia em função das atividades econômicas desses grupos, também 

responsáveis pela política local, e influentes na política estadual. A cidade foi 

sempre dividida entre duas camadas sociais: uma elite detentora do poder; e uma 

classe trabalhadora na cana de açúcar e na fábrica têxtil local. A classe trabalhadora 

tinha como uma de suas dificuldades maiores a impossibilidade de promover-se 

socialmente pela baixa oferta educacional (JORDÃO, 1977, p. 261). 

Se a oferta de educação era insuficiente no país como um todo, a situação 

das cidades interioranas do nordeste tinha um peso considerável nesse déficit. 
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Até hoje, embora o atendimento educacional tenha aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, a questão da qualidade desse atendimento 

ainda é um problema. Há pouco mais de cinqüenta anos atrás, mais precisamente 

nas décadas de 1940 e 1950, discutia-se ainda alternativas de expansão das quatro 

últimas séries desse nível de ensino (5ª a 8ª), então denominado curso ginasial. 

 Naquela ocasião, a legislação admitia o caráter classista desse segmento de 

ensino, ao considerar o curso secundário como responsável pela preparação das 

“individualidades condutoras” da sociedade, conforme Lei 4024/42. Tal 

direcionamento contribuiu para uma defasagem de ordem quantitativa e qualitativa. 

Segundo Sellaro (2000, p. 2), 

 
no Brasil, entre as muitas aspirações sociais, situa-se a organização 
de um tipo de educação que seja o fundamento de uma modernização 
capaz de quebrar barreiras sociais; visto que, na expansão observada 
na rede pública de ensino, nos últimos anos, a qualidade da educação 
encontra-se longe de corresponder a tal expectativa. 
 

Quanto a relação entre educação e sociedade, ao longo da história da 

educação brasileira, percebem-se momentos de otimismo exagerado quanto ao 

papel da educação, na promoção social, alternando-se com momentos de descrença 

quanto a suas possibilidades na construção de mudanças pretendidas. Para Sellaro 

(idem, p. 2), a conscientização do dinamismo da história tem contribuído para fazer 

crescer a esperança no papel transformador da educação, sobretudo após as duas 

grandes guerras. 

Em Goiana, essa esperança movia as ações de um grupo de intelectuais e 

profissionais liberais, empenhados na criação de um ginásio para os estudantes do 

sexo masculino. Isso foi particularmente verdadeiro no período deste estudo - 1947 a 

1961. Após a ditadura do Estado Novo (1937-1945), no início do processo de 



 

 

72 

redemocratização do país, no final da década de 40, a sociedade compartilhava 

destas aspirações sociais, lutando pela implantação de um curso ginasial masculino. 

 

2.1.1 A origem do GMB - A Arcádia Goianense Frei Caneca 

 
Para contar bem a história do GMB é preciso voltar um pouco ao início da 

década de 40, mais precisamente no ano de 1942, quando foi fundada em Goiana 

uma instituição cultural, no seio da qual nasceria a idéia de fundar o GMB. 

A idéia foi de “uma pessoa de espírito esclarecido”, Sr. Durval Correia, 

reconhecidamente vinculado ao progresso cultural da cidade, secundado pelos 

frades carmelitas e por outras representações de comprovada idoneidade no mundo 

intelectual.15  

A sociedade literária denominada Arcádia Goianense Frei Caneca, funcionou 

no Convento do Carmo. A instituição satisfazia todas as exigências protocolares: 

patronos, cadeiras numeradas, escolha por votação e discursos ou ensaios que 

dissessem respeito à vida e obra do patrono, como noticiam os jornais da época. 

  D. Guiomar Ferreira, moradora da cidade, cujos filhos estudaram no GMB, 

referiu-se à Arcádia dizendo: 

Tivemos aqui uma pequena Arcádia Goianense. Às vezes, eu digo 
assim sempre; era uma pequena Academia de Letras, como a gente 
apelidava. Naquela época os médicos, advogados gostavam de 
escrever, sabiam escrever. Todo mês eram escalados 2, 3 para 
apresentar um trabalho na Arcádia, e iniciou no Convento do Carmo. 
As primeiras reuniões foram lá. Depois passou a ser no Salão Nobre 
da Prefeitura. Todo mês tinha uma reunião. Sempre o mesmo público 
assistia, quem gostava mais de literatura, de artes. Eu gostava muito. 
Cada um escolhia o seu tema. As roupas eram comuns. Os homens 
naquele tempo andavam mais bem vestidos, mais arrumados. Ali 

                                                
15 (Jornal “Voz Operaria” do Órgão dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e 

Tecelagem de Goiana. Junho de 1942). 
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estavam os intelectuais da cidade que vinham apresentar seus 
trabalhos. 

 

 

Entre os sócios fundadores da Arcádia estava o dr. Clovis Guimarães que 

fundaria o Ginásio Manoel Borba. Como afirma Sena (2001, p. 186) referindo-se 

àquela época: “Nesse tempo havia grande movimentação cultural. Com a sua 

biblioteca a Arcádia se transformou num centro de intensa atividade cultural e ali as 

datas cívicas eram comemoradas além de acontecer grandes debates com temas de 

interesse do município”. 

 

2.1.2 Os Estatutos da sociedade civil - Sociedade Ginásio Manoel Borba. 

Em novembro de 1947, a Arcádia Goianense aprovou em Assembléia Geral 

os Estatutos16 da sociedade civil - Sociedade Ginásio Manoel Borba - ratificando a 

idéia de constituir o GMB. 

Analisando alguns dos artigos dos Estatutos, aprovados na Assembléia, para 

compreender e registrar as aspirações deste grupo, presume-se daí que os árcades 

estabeleceram o redirecionamento dos seus objetivos como sociedade, antes 

literários para fins educacionais, de acordo com o Cap. I – Da denominação e dos 

seus fins: 

Art. I - Sob a denominação de Sociedade Ginásio Manoel Borba, fica 
constituída, nesta cidade, também nesta data, uma sociedade civil, de 
duração ilimitada, com sede e foro, nesta cidade de Goiana, do estado 
de Pernambuco (grifo meu). 
 
 

Esse fato comprova que, embora originado na Arcádia, o Ginásio foi de fato 

criado pelo Dr. Clovis como afirmam os historiadores do município. Nascimento 

                                                
16 Anexo 02 –Cópia do Estatuto do GMB 
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(1996, p. 144), também ex-professor, referindo-se ao GMB confirma: “Sua criação 

deve-se ao médico da cidade Dr. Clovis Fontenelle Guimarães que era um idealista-

pluralizado. Médico competente, Clóvis antes de tudo era um educador”. Este termo 

idealista é utilizado por Bobbio (1997, p. 118) que considera como ideólogos “os que 

fornecem princípio-guia”.17  

Sena, em 2001 (2001, p. 187), publicou um trabalho sobre Goiana, no qual 

comenta: “Já pensou você goianense, o que significava um curso ginasial misto em 

Goiana nos idos de 1947? Para as moças, existia o Sagrada Família, o colégio das 

freiras, ali na Praça Duque de Caxias. E para os rapazes?” 

Pode-se dizer, a partir dos Estatutos, que houve uma preocupação evidente 

no esforço da comunidade intelectual que se unia, não só para preencher uma 

lacuna que era a falta de um ginásio que atendesse o público masculino, mas, 

sobretudo para dar um impulso na vida daqueles jovens e inseri-los no processo de 

desenvolvimento que o país vivia, incentivado pelos sonhos da democratização. A 

preocupação com a educação para rapazes no município tinha tudo a ver com as 

condições econômicas e sócio-culturais da sociedade local. (Art.2) 

Todos os cidadãos que se dispusessem a empregar seus esforços no 

trabalho pela difusão da instrução podiam ser admitidos como sócios, residentes ou 

não, no Município de Goiana. Esta possibilidade na sociedade oferece o respaldo 

para a afirmação de que aquele grupo, na sua idéia inicial, estava aberto para 

colaborar e que pretendia promover mudanças sociais, tendo a educação como 

partida para a conquista da cidadania. (Cap. II, art.3) 

                                                
17 Bobbio faz a distinção entre “ideólogos” e “expertos”. Estes últimos seriam os “que fornecem 

conhecimento-meio”. Um seria o intelectual-filósofo, e o outro o intelectual-técnico, expressões 
estas introduzidas por um outro pesquisador e utilizadas por ele para fazer a distinção no sentido 
delas (Ver Bobbio, 1997, p. 118). 
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A estes sócios, vários outros cidadãos goianenses ajuntaram-se, entre 

professores, comerciantes, empresários, religiosos, profissionais liberais e políticos 

que sonhavam com a promoção, instalação e funcionamento de escolas. O incentivo 

à educação nos níveis preliminar, primário e secundário, além do desejo de 

proporcionar a educação gratuita aos alunos reconhecidamente pobres da 

sociedade, moviam essas pessoas como demonstram os achados durante a 

pesquisa, tendo a Arcádia Goianense como ponto de partida desta luta. 

O artigo 4, ao categorizar os sócios, leva à compreensão do trabalho e do 

esforço de cada um dos que participaram e apoiaram esta sociedade através dos 

depoimentos orais dos ex-alunos. O Prof. Antônio Rufino fundou um curso 

preparatório e foi um grande colaborador trabalhando como captador de alunos para 

fazer o exame de Admissão ao Ginásio e para o próprio GMB. O artigo 5° dá 

sustentação ao Dr. Clovis Guimarães que investido de poderes inicia a luta árdua 

que lhe foi conferida. 

Foi assim que a idéia foi tomando corpo, o ginásio nascendo conforme 

retratam as palavras de Ferreira (1993, p. 25): “Idéias sociais e instituições se 

constituem historicamente e se tornam realidade mediante esforço humano. 

Respondem a determinados interesses, anseios e aspirações de grupos”. 

 

2.1.3 Formalização do GMB: os trâmites legais. 

O Sócio-Diretor - Dr. Clovis Guimarães - cumprindo o seu papel iniciou o 

processo para a legalização do Ginásio em junho/47. Entre o começo dos trabalhos 

com o curso de admissão e a aprovação dos estatutos começou a formalização do 

GMB. Enviou uma procuração nomeando o Sr. Harry de Almeida Costa, na cidade 
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do Rio de Janeiro, como seu procurador, para tratar dos seus interesses, de acordo 

com o texto abaixo: 

Eu, Dr. Clovis Fontenelle Guimarães, médico, brasileiro, maior, 
casado, residente nesta cidade de Goiana, estado de Pernambuco, 
por esta procuração de próprio punho nomeio meu procurador na 
cidade do Rio de Janeiro o Sr. Harry de Almeida Costa, brasileiro, 
maior, solteiro, comerciário, residente no Distrito Federal, para o fim 
especial de tratar dos meus interesses junto ao Departamento 
Nacional de Educação ou a qualquer outra repartição pública federal 
(...) (Procuração - Junho de 1947). 
 
 

O Sr. Harry de Almeida Costa requereu ao Ministro da Educação e Saúde18 a 

verificação prévia para efeito de concessão preliminar ao estabelecimento Ginásio 

Manoel Borba, com sede em Goiana, Estado de Pernambuco, com regime de 

externato misto. Foi designado o Inspetor Ranulpho Miguel de Oliveira Lima para 

efetuar a inspeção prévia do GMB. Este, na época, ocupava o cargo de Diretor de 

um Ginásio em João Pessoa/PB. Ele era goianense e o responsável pela inspeção 

federal que subsidiaria nos trâmites legais, junto ao MEC, a abertura e autorização 

do funcionamento do GMB, em Goiana. 

Na tramitação do processo, depois de receber uma observação por não 

cumprimento de prazos na inspeção, dirigiu-se o Sr. Ranulpho ao Departamento de 

Ensino Secundário –DES-, nos seguintes termos:: “Justificando o retardamento da 

remessa do relatório em causa, esclareço que tal irregularidade, foi a resultante de 

dificuldades várias entre as quais preponderou a demora na entrega de parte do 

material exigida pela Portaria 67”. Em seguida ressalta a intransigência das 

determinações: 

Se é verdade que como funcionário designado para proceder a 
verificação, eu devia atentar para o prazo fixado na Portaria, não é 

                                                
18 Documento encontra-se microfilmado nos Arquivos do Departamento de Normatização da 

Secretaria de Educação - DENSE- em Pernambuco, no qual só consta o mês e o ano. Microfilmes 
nº 09 e 21. A solicitação foi feita nos termos do artigo 79 da Lei Orgânica do Ensino Secundário e 
da demais legislação, como a Portaria N. 156 de 10.03.1944, baseada nos artigos 72 e 78 da Lei 
Orgânica, publicada na íntegra na Folha da Manhã de 28.03.1944, p.8 em Recife-PE. 
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menos tempo também que o rigor, a intransigência no cumprimento de 
tal determinação viria a jogar por terra e anular todos os esforços por 
mim testemunhados do diretor do ginásio hora verificado quando 
aquele cidadão professor emérito, médico de grande valor profissional 
se desdobrava no sentido de dotar o ginásio de aparelhamento 
moderno, embora o mínimo necessário para o seu funcionamento. 
Somente agora chegou procedente de São Paulo a última partida de 
material para o gabinete de física e laboratório de química de cujo 
pedido juntei uma cópia. 
 

 As palavras finais do Inspetor deixam perceber o quanto ele estava 

impregnado dos objetivos da Lei Orgânica do Ensino Secundário, de Gustavo 

Capanema. Depois de falar da discriminação sofrida no Nordeste, exalta a cidade de 

Goiana e a importância do pleito: 

Estou certo, portanto, de que esta diretoria tão sábia e esclarecida dos 
seus atos e determinações, considerando a escassez de transporte e 
a mingua de muitas outras coisas que sofremos nós, os nordestinos, 
em relação aos patrícios do sul, relevará no caso presente essa 
questão de prazo, pois, do contrário, privaria uma grande e tradicional 
cidade, de um estabelecimento de ensino secundário, de cujas 
cátedras receberá sua formação parte das futuras elites da 
inteligência do Brasil (Grifo meu). 
 

 
A cooperação dos professores que lutaram pela fundação do estabelecimento 

foi grande. Porém, na matéria “Problemas Municipais”, publicada em um jornal local, 

Clovis Guimarães, ao sentir as primeiras dificuldades mesclou a alegria e a 

preocupação em suas palavras deixando ver a reação da sociedade local como um 

fator preocupante para a criação do ginásio: 

 
Quando se ventilou a idéia de um Ginásio, não foram poucas as vezes 
em que ele (o povo)19 foi chamado a prestar o seu apoio, a sua 
atividade, o seu esforço em beneficio da causa. Marcou-se uma 
reunião na Prefeitura e convidou-se ao publico, aos interessados, aos 
pais e enfim a todos os que tivessem filhos para educar. À hora 
marcada primaram pela ausência. Apenas três pessoas 
compareceram e agora quase que podemos asseverar que não eram 
goianenses (Jornal “A Cidade, Ano I, N. 2, p. 7, 25/06/1949). 
 
 

                                                
19 O grifo é para chamar atenção que a palavra povo foi acrescentada ao texto para possibilitar um 

melhor entendimento. 
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Considerando-se o empenho e o entusiasmo desse grupo pode-se 

compreender a reação do Dr.Clovis expressa em jornal de Goiana, à apatia reinante 

na cidade: 

Custa a crer que o goianense tenha recebido o presente com a maior 
indiferença deste mundo e do outro. Pra ele tanto faz o Ginásio como 
a primeira camisa que vestiu. E tudo a mesma coisa. A questão dele é 
que a Curica e a Saboeira20 não desapareçam. Não desapareçam 
também as brigas de galo, os curiós do tanquinho ou o jogo do bicho. 
O resto pode descer na enchente que ele pouco esta ligando. (Jornal 
A Cidade, p. 1 e 7, Ano I, Nº 2, 25 de junho de 1949). 
 

Embora o Estado não oferecesse condições educacionais, havia a aspiração 

de ascensão social, via educação, mesmo onde predominavam as atividades 

agrícolas. Estas não encontravam formas de expressar esse desejo e reivindicar a 

oferta de tal oportunidade, mas essa aspiração existia, conforme demonstra um dos 

alunos da primeira turma do ginásio. 

 
Meu pai era um micro agricultor. Era Antônio Meneses. Ele gostava 
muito de agricultura, ele plantava essas culturas de subsistência e 
criava bastante gado” (...)eu mesmo saía na rua tirando leite, eu era 
exímio tirador de leite, (...)Ele era analfabeto, era desses ignorante 
mesmo; não sabia ler nem escrever. Era uma pessoa inteligente. Eu 
notava isso. Ele queria se expressar, mas não tinha palavras.(...) Não 
existia além do grupo escolar um outro meio da criança ter um 
aprendizado... Então eles achavam... “meu filho a oportunidade é 
essa”, você tem que estudar, principalmente minha mãe, vamos 
estudar, você precisa estudar, ser gente... naquela época falava isso: 
“TEM QUE SER GENTE” ... seu pai é agricultor, é analfabeto, é burro, 
não sei o quê... mas eu quero que você seja gente. Não quero você 
nessa vida atolado dentro das canas, limpando mato de bota, saindo 
de madrugada para a roça, não... quero você gente! (Gilvan 
Meneses). 

 

 

O sonho de ascender socialmente é uma realidade. As dificuldades também. 

O povo não compareceu às reuniões marcadas, mas o povo queria que os filhos 

estudassem. Outra dificuldade do diretor foi encontrar entre os goianenses pessoas 

                                                
20 Curica – Corporação Musical Curica, com mais de 150 anos de existência. Saboeira – Banda de 

música que data de 1849 e faz parte historicamente do partido liberal, na cidade. 



 

 

79 

graduadas para ensinar no ginásio. 

Só o goianense não dá um passo. A não ser a professora Waldeci 
Nunes Machado, o corpo docente não possui um goianense. Um 
cidadão chegou a perguntar-me porque eu não tinha aberto um 
ginásio para ensinar o foot-ball. Teria sido melhor. Choveriam alunos 
de todos os quadrantes e o apurado seria de estarrecer (Jornal “A 
Cidade, Ano I, N. 2, p. 7, 25/06/1949). 
 

Mas não era esta professora a única goianense; havia também o médico e 

candidato a prefeito Lauro Raposo, que ensinava no Ginásio.  

Nenhum documento que registre a proposta admissional de algum sócio-

colaborador foi encontrado, apesar do art.6 tratar da contratação dos professores. 

Os Artigos 7 e 10 tratam dos sócios Beneméritos, sendo que este último diz que os 

Sócios Beneméritos deverão prestigiar a Sociedade e dar também a sua 

colaboração pessoal aos trabalhos necessários ao desenvolvimento da Sociedade. 

Presume-se ter sido o José Albino Pimentel um desses sócios beneméritos pela sua 

atuação e envolvimento na implantação do GMB e doação do terreno para a sua 

construção. 

 Ficou sem sentido O item “b” - Promover o desenvolvimento das organizações 

educacionais mantidas pela sociedade - do Art. 8, Capítulo III, versando sobre os 

Deveres dos Sócios, a partir do instante que não houve outra organização 

educacional mantida pela sociedade além do GMB, pelas dificuldades que existiram 

para se fundar e manter o próprio ginásio.  

Quanto à prestação de contas perante a Assembléia da Sociedade, dos atos 

da sua gestão, item “c” do Art. 8, o próprio Estatuto traduz o entendimento de que o 

diretor ficou sozinho na iniciativa do GMB não tendo a quem se dirigir para o 

cumprimento de tal dever. 21 Os Estatutos motivam a suposição. 

                                                
21. Assinados só pelo diretor do GMB, reconhecido em cartório 12/1950, publicados no D. O. deste 

Estado em 10.01.1957, o registro integral em cartório foi em 12.09.1960. O documento atesta que 
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No decorrer destes 11 anos, entre 1950 e 1961, os colaboradores mudaram-

se da cidade e o Ginásio foi ficando nas mãos de Dr. Clovis que se supõe tenha 

desejado regularizar esta situação dirigindo-se ao Cartório. O Capítulo IX referente à 

Dissolução da Sociedade ficou esvaziado em seu sentido. 

O item “b” do Art. 9 deixou em aberto a possibilidade de algum sócio ter 

contribuído financeiramente para a educação gratuita de algum aluno. Além da 

colaboração desinteressada eles contribuíram com a mensalidade de alunos 

principalmente o professor Rufino segundo as afirmações dos entrevistados. Alguns 

se negaram a dar esta informação em respeito às famílias. 

 Após ler o Cap. IV que se refere ao direito dos sócios entende-se que esta 

Sociedade embora tivesse como pretensão servir à comunidade, possuía um caráter 

privado, devendo oferecer algum retorno financeiro para os que nela trabalhavam, 

embora isto não acontecesse normalmente e fosse motivo de discussões familiares 

entre o diretor e sua esposa como explicita o filho de ambos Clovis Guimarães: 

 
Foi fazer um negócio em benefício do ginásio, comprou uma bicicleta 
para rifar e botou lá em Melício22, exposta. Uma bicicleta preta, bonita 
danada, só que o que ele apurou na rifa foi menos do que o que ele 
pagou na bicicleta... Brigava com minha mãe porque ele não fazia 
questão de dinheiro... sempre ele facilitava as coisas... e mamãe era a 
Ministra da Fazenda. Papai terminou morrendo sem ter onde morar. 

 

2.1.4 Repercussão da idéia de fundar um ginásio entre os (des) interessados: 

apo ios e resistências. 

 O entusiasmo da sociedade local representado por algumas famílias mais 

conscientes da importância de um curso ginasial na cidade foi um incentivo. Geraldo 

Correia fala que o Ginásio Manoel Borba: 

                                                                                                                                                   
“Fica este registro cancelado, por determinação do Dr. Juiz de Direito da Comarca, em data de 25 
de agosto de 1961. O Oficial de Títulos e Documentos. Aluísio Jordão de Vasconcelos”.  

22 Melício da Costa Leite era o nome do dono de um dos postos de gasolina da cidade, o “Posto 
Goiana”. 
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Era a notícia do momento porque na área feminina tinha já há muito 
tempo o Colégio da Sagrada Família. As freiras vindas da França já 
tinham preparado várias turmas talvez 5, 6 ou 7 turmas de moças da 
região. Então as moças tinham uma escolaridade já mais avançada do 
que os rapazes mesmo porque a turma só fazia até o ensino primário 
e parava não tinha como vir pra Recife. Pouquíssimos vieram (...). 
 
 

O ano de 1947 foi marcado pelas eleições nacionais com mudanças no 

quadro político a nível municipal, também. O grupo que encampou a idéia da criação 

do Ginásio em Goiana aderiu à União Democrática Nacional - UDN23 - partido 

político que se opunha a Vargas e agrupava os liberais antigetulistas. Esse grupo 

apregoava a necessidade do crescimento econômico do município, realidade que já 

se impunha, provocada pelo desenvolvimento industrial e pelo espírito 

democratizante que tomava conta do país, logo após o Estado Novo. 

Havia por parte das famílias o anseio de que os filhos pudessem ter acesso 

ao curso ginasial, mas premidas pela situação financeira não dimensionavam a sua 

real importância. Conclui-se então que a consciência da necessidade do GMB se 

encontrava em maior profundidade nos seus idealizadores do que na comunidade.  

José Albino Pimentel era o proprietário da Companhia Industrial Fiação e 

Tecidos de Goiana - indústria têxtil - e como líder político municipal lançou a 

candidatura dos seus dois funcionários médicos (Lauro Raposo e Clovis Fontenelle 

Guimarães) como candidatos nas eleições de 1947 ao governo municipal. Por outro 

lado, a criação do GMB se inseria no projeto de modernização do Município ao 

mesmo tempo em que dava força ao candidato à Prefeitura Municipal – Lauro 

                                                
23 Este grupo rompeu com Agamenon Magalhães e juntou-se a UDN em 1947, apoiando o candidato 

a governador do Estado/PE, o Dr. Manoel Neto Campelo Júnior que havia sido Presidente da 
Cooperativa dos Banguezeiros, líder dos Fornecedores de Cana e Ministro da Agricultura. 
Agamenon apoiou Barbosa Lima Sobrinho.  
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Raposo - e seus correligionários, de acordo com seu Programa de Administração.24 

Um fator de peso manifestou-se após as eleições. Vencidas as eleições relata 

Alcides Rodrigues de Sena, eleito vereador na Câmara de Vereadores, pediu o 

apoio para a instituição alegando que o sentimento na cidade era de inércia e 

tristeza por não existir um espaço educacional onde os rapazes pudessem dar 

continuidade aos seus estudos primários.  

Um documento faz referência a construção de um edifício para o Ginásio. Em 

ofício25 datado em 27/08/1948 enviado à Câmara Municipal, José Albino Pimentel 

respondia a uma solicitação do Dr. Clovis Guimarães, na época presidente da 

Câmara Municipal de Goiana, onde solicitava que a Companhia Industrial Fiação e 

Tecidos de Goiana assumisse o encargo de fornecer energia elétrica à cidade. 

Esclarecia ele que pelos múltiplos encargos assumidos na cidade, entre eles o 

patrocínio da construção de um prédio destinado a um colégio de meninos, não 

podia a Companhia arcar com aquele compromisso. 

Outro documento, uma fotografia no jornal local comprovava a construção de 

um ginásio na cidade com alicerce em andamento, em junho de 1949, por iniciativa 

de José Albino Pimentel. Portanto, pode-se afirmar que um dos fatores que reforçou 

a iniciativa da fundação do ginásio foi o apoio particular deste empresário e chefe 

político da cidade quando ofereceu este terreno com a base do edifício já construída 

ao médico Dr. Clovis como consta na matéria intitulada “Uma grande iniciativa”, 

publicada em jornal local. 

 

                                                
24 Item 6 da Proposta de Governo nos assuntos relativos aos Problemas Econômicos e Sociais do 

então candidato a prefeito Lauro Raposo, em 1947. Ver Jornal “O Democrata”, Órgão oficial da 
Coligação Democrática, n. 02, P. 04, 14/09/1947. 

25 Anexo 03 - Cópia do Ofício 13/48 – Cia. Industrial e Fiação de Tecidos de Goiana. 
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Quando ele menos esperava Jose Albino foi ao seu encontro, 
oferecendo-lhe um terreno para o educandário e mais cem mil 
cruzeiros. Prometeu ainda arranjar com os seus colegas industriais de 
Pernambuco, maiores donativos (Jornal A Cidade, p. 5, Ano I, Nº 2, 25 
de junho de 1949).26 

 

A partir daí pode-se supor que existiam dois projetos em Goiana para atender 

à necessidade de um curso secundário para os rapazes. O projeto de José Albino já 

em andamento; e o projeto da Arcádia Goianense cristalizado na iniciativa de Dr. 

Clovis de assumir a responsabilidade do Ginásio. Num dado momento tais iniciativas 

teriam convergido para uma realização única – o GMB. 

Diante de toda essa discussão na cidade para a criação do GMB, o que 

existia legalmente de acordo com o Decreto-lei Nº 40, de 05 de dezembro de 

1947/PE (p. 31), é que não havia consignações no Estado de Pernambuco para 

ensino secundário e médio como se lê no teor do decreto: “Dispõe sobre aberturas 

de créditos suplementares a várias consignações do orçamento em vigor. Atenção: 

Não há consignação para ensino secundário e médio.” 

A partir da Constituição de Pernambuco, elaborada em 1947 a iniciativa foi 

contemplada. A Constituição, em seu Titulo VI, dava sustentação à abertura dos 

ginásios particulares não cobrando nenhum imposto aos estabelecimentos 

particulares, como rezava o Art. 139 – “Nenhum imposto gravará os 

estabelecimentos particulares de ensino primário, secundário ou comercial, ou de 

assistência, considerados idôneos”, e o Art. 142 complementava: – “Será regulada 

por lei ordinária, a faculdade que tem o Estado de subvencionar os estabelecimentos 

particulares de ensino e proteção à infância e à adolescência, estatuindo preferência 

para os sediados no interior”. 

                                                
26 Não foram encontrados documentos que atestassem a doação, apenas esta notícia no jornal.  
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Recebeu, então, o diretor do GMB estímulo político, via subvenções e auxílios 

da Secretaria da Fazenda e da Prefeitura Municipal de Goiana, coisa que era prática 

corrente naquele período. 

Em Recife, também o Sr. Otávio Pinto, ex-prefeito do município, ex-árcade, 

lutava por uma subvenção para o GMB, consignada em dezembro de 1947, no valor 

de Cr$ 6.000,00, para assistência aos alunos pobres. Embora só em 24 de 

dezembro de 1948 a Lei Estadual Nº 372 estabelecesse o regime de subvenção aos 

estabelecimentos de ensino secundário e normal localizados em municípios do 

interior do Estado, o Sr. Otavio Pinto, já se mobilizava junto ao poder legislativo, 

como mostra a Lei N. 74 (Leis do estado de PE e Decretos do Poder Legislativo).27  

Políticos da Câmara de Goiana, acobertados pela Constituição Federal/1946 

(Art. 168, inciso II) e Estadual/47 que lhes possibilitavam oferecer subvenções e 

dispensa de impostos para cursos secundários (Art. 142 e 139), movimentavam-se 

em busca de atender a demanda social. 

O GMB era subvencionado pela prefeitura. Em 24 de abril de 1948 o Projeto 

de Lei Nº13, na Câmara de Vereadores de Goiana, oferece a sua contribuição como 

mostra o artigo do projeto: ART.1º - Fica o Prefeito do Município de Goiana 

autorizado a conceder uma subvenção anual de Cr$ 6000,00 ao Ginásio Manoel 

Borba. 

O GMB possuía cinco alunos bolsistas da Prefeitura, mesmo assim, através 

de ofício, o vereador Alcides Rodrigues continuava oferecendo o seu apoio, 

solicitando do governo municipal um aumento na subvenção do ginásio e a 

agregação de mais duas bolsas de estudo. O ginásio em troca concederia estas 

                                                
27 Anexo 04. Leis do estado de PE e Decretos do Poder Legislativo 
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duas matrículas para alunos reconhecidamente pobres (“O Democrata”, de 

13/09/1947, p. 3). 

Geraldo Correia foi um desses alunos como ele mesmo disse: 

Perfeito, olhe quem pagava eu não sei porque eu também fui bolsista, 
mas a minha eu me lembro que foi a Prefeitura Municipal que pagava, 
no governo de Lauro Raposo. Aí eu acho que da questão da bolsa foi 
o Município porque de qualquer maneira não era custo muito barato a 
mensalidade. 
 

O Diretor explica como conseguiu outras subvenções: 

Consegui depois mais dinheiro e fui melhorando a situação. Consegui 
da Câmara Estadual, por intermédio do Deputado Justino Alves, uma 
subvenção de quinhentos cruzeiros mensais e a recebi no correr de 
1948. Em 1949, apesar de já estar consignada a verba no orçamento, 
ainda não recebi um vintém. Do Município também consegui verba 
idêntica e como o Município filho do Estado, voa seguindo o exemplo 
do pai... também não recebi um vintém por conta de 1949 (Jornal A 
Cidade, p. 1 e 7, Ano I, Nº 2, 25 de junho de 1949). 

 

 O Art 15,Cap. V do Estatuto trata do Fundo Social. Sobre este Artigo pode-se 

apresentar algumas informações em relação às origens desse Fundo Social: 

subvenções do governo federal, do Estado e da Prefeitura, o Banco Popular de 

Goiana, o grupo político, o empresário líder político da cidade, os alunos que 

contribuíram com donativos, bens e organização de festas e a comunidade através 

de alguns serviços prestados por amizade. 

O Banco Popular deu a sua contribuição. O sócio-diretor Clovis Guimarães 

explica que: 

Bateu-se a porta de todos e o apurado passou a dois contos uma 
centena de mil reis... em toda a cidade. Houve ate quem desse 50 
centavos...(...) Enquanto o Banco Popular nos auxiliou com 2000 
cruzeiros sem que fizéssemos forca, sem petição e sem requerimento, 
sem qualquer exigência protocolar, (...) (Jornal A Cidade, p. 1 e 7, Ano 
I, Nº 2, 25 de junho de 1949). 
 
 

O Dr. Clovis continuou a sua luta. Subvenções, bolsas de estudo não eram 

suficientes para manter o ginásio. Essa foi a razão que levou Clovis e o professor 
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Alcides Rodrigues a viajarem a Aliança, saírem pelos engenhos, em busca das 

pessoas que conheciam solicitando ajuda, de acordo com o próprio Alcides. Ele foi 

também ao Banco do Brasil. Entristecido porque recebeu um “Não” deste banco 

após ter recebido contribuição do Banco Popular escreve no jornal local: “(...) o 

Banco do Brasil negou uma parcela de auxílio. Tem razão o coitadinho... ele é tão 

pobre!” (Jornal A Cidade, p. 1 e 7, Ano I, Nº 2, 25 de junho de 1949). 

Um outro incentivo foi em relação aos espaços para poder funcionar. Primeiro 

o GMB esteve na Maçonaria, depois a Prefeitura cedeu o prédio do Grupo Escolar 

Manoel Borba até construir sua sede e mudar-se em 1957. O Ginásio funcionou 

durante 8 anos nesta escola municipal. 

Absorveu o nome do Grupo Escolar Manoel Borba fundado em 1933, uma 

homenagem a Dr. Manoel Borba, governador do Estado durante a I República com 

uma larga folha de serviços prestados à Goiana.28 

O Ginásio Manoel Borba, mesmo tendo nascido no seio da Arcádia 

Goianense, firmou-se pelo empenho do Dr. Clovis Guimarães que prosseguiu 

sozinho, como afirma a matéria29 de autor desconhecido, publicada em jornal da 

cidade: “De início, teve a colaboração da Arcádia Goianense Frei Caneca, depois 

ficou sozinho mesmo, como que a caminho de Damasco, ora se desiludindo com a 

aridez ambiente, ora satisfeito e feliz com a iniciativa que abraçou”. 

Esta sociedade civil, embora prometendo duração ilimitada, teve vida 

efêmera. Em 1949 não se falava mais na Arcádia como afirma Sena (2001, p. 186): 

“Foi de pouca duração, no entanto, realizava todos os domingos sessões, ora 
                                                
28 O governador do Estado de Pernambuco - 1916 a 1919 - foi Manoel Antônio Pereira Borba, nascido 

em S. Vicente deste Estado em 1864. Deputado duas vezes, advogado em Timbaúba, um dos 
sócios fundadores da Fábrica de Tecidos de Goiana, chefiou a política de oposição ao rosismo, 
eleito deputado federal em 1912 foi reeleito em 1915. Deixando o governo foi eleito senador federal 
imbuído pelo seu espírito genuinamente republicano (O Goyannense. 01.06.1931. Anno I. N° 01 
Pg.01). 

29 Matéria intitulada “Grande Iniciativa“, sem autor, publicada no Jornal A Cidade, p. 5, Ano I, Nº 2. 25 
de junho de 1949. 



 

 

87 

particulares para os sócios, ora para quem lá aparecesse”. Portanto, o grupo 

desvaneceu-se e ele ficou sozinho nesta obra com aqueles que quiseram e puderam 

ajudá-lo durante um bom tempo. 

Os próximos artigos da Sociedade esvaziaram-se nos seus objetivos e o 

ginásio foi tomando a sua própria direção nas mãos do Dr. Clovis. O trabalho deles 

foi reconhecido. O Jornal “A Cidade” em matéria escrita por Hélio Torres, dentista no 

município, elogiava a administração de Lauro Raposo sobre a ajuda à criação do 

primeiro ginásio local: 

Quem percorrer, hoje em dia, o interior do Estado, observando o 
progresso de cada município nos últimos tempos, certamente 
demorará as suas vistas sobre Goiana, aplaudindo com sinceridade a 
administração Lauro Raposo, que a muitos tem empolgado.(...) 
Subvencionou o Ginásio Manoel Borba, gigantesca criação do espírito 
empreendedor e incansável do dr. Clovis Guimarães (...) ( A Cidade, 
Ano I, N°2, P. 7, 25/06/1949). 

 

Assim, o GMB viveu a democratização do seu acesso recebendo os subsídios 

estatais além das bolsas escolares. No decorrer do estudo, através das entrevistas, 

encontraram-se formas particulares de acesso para aqueles jovens desejosos de 

estudar, mas foi solicitado reserva, por parte desses entrevistados. 

 
2.2 A clientela po tencial do GMB: preparação e acess o 
 
 

Havia uma clientela potencial, pois a cidade só contava com o Colégio da 

Sagrada Família – uma instituição confessional católica, exclusivamente feminina, 

criada em 1905. O Colégio aceitava meninos até 10 anos depois do que as 

dificuldades eram grandes sendo imprescindível abrir oportunidades de continuidade 

de estudos para eles, por meio de uma educação que os habilitasse a romper as 

barreiras sociais existentes.  
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Para as moças cujas famílias podiam pagar seus estudos, havia o Colégio da 

Sagrada Família que, em 1948, iniciou o curso secundário, conforme recomendava a 

Lei Orgânica de 1942, no seu art 25, item I: “É recomendável que a educação 

secundária das mulheres se faça em estabelecimentos de ensino de exclusiva 

freqüência feminina”. 

Convém não esquecer que a legislação educacional em vigor fora decretada 

em 1942, durante o Estado Novo, quando a co-educação, uma das bandeiras da 

Escola Nova, ainda era duramente criticada. 

A falta de um ginásio masculino era um problema para os garotos que saíam 

do Colégio Sagrada Família. Confirmando a lacuna deste segmento de ensino em 

Goiana, Sebastião Lira que fez parte da primeira turma diz com segurança: “Quando 

eu terminei o primário não tinha o ginásio. Isso aconteceu a vários ali em Goiana. Foi 

o compasso de espera. Houve um vácuo! Vácuo porque não podia avançar, não 

tinha pra onde avançar”. 

Gilvan Meneses foi um desses alunos que ficou em compasso de espera, 

sem poder avançar. Explicou o vazio que se abria pela falta de oferta escolar para 

dar continuidade aos estudos: 

 
Estudei no Colégio da Sagrada Família até os 10 anos. Terminei a 4ª 
série primária. Somente lá. Depois, não tinha, naquela época, me 
parece que não tinha o acesso à outra escola. Eu passei, parece, que 
6 meses a 1 ano. Não tinha pra onde estudar. 
 
 

 O próprio Estatuto do GMB em seu Art. 2, ao referir-se ao esforço da 

comunidade intelectual que se unia para dar um impulso na vida daqueles jovens 

deixa subtender que ali havia uma clientela em potencial. 
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A instituição criada com o objetivo de atender os rapazes foi o GMB, objeto 

desse estudo, que surgiu como uma instituição mista embora tenha tido uma 

clientela exclusivamente masculina, até 1963. 

É dentro de um contexto de incentivos, apoio, aspirações de promoção social 

daquelas camadas sociais pobres que o GMB surge como uma resposta para uma 

demanda real de educação, por parte dos adolescentes masculinos. O Ginásio é 

criado e passa a ser a única alternativa local de ensino secundário para os rapazes 

da cidade e sua vizinhança como Itambé, Condado, Areias de São Sebastião de 

Goiana, hoje Itaquitinga e as praias, inclusive regiões próximas à divisa 

Pernambuco-Paraíba. 

Quando o ginásio foi pensado, a política nacional não contribuía para a 

existência desse nível de ensino, e as famílias, sobretudo no interior do Estado, 

preocupavam-se com o fato. Concluindo o primário, os que não tivessem condições 

de estudar em Recife ou em João Pessoa não tinham perspectivas de continuar os 

estudos e chegar ao ensino superior. 

As famílias que tinham recursos mandavam os filhos para as capitais, 

enfrentando o problema de distanciarem-se deles, ainda na adolescência. Além 

disso, embora Goiana fique próxima àqueles centros, a infra-estrutura das cidades, 

bem como o transporte e a comunicação entre elas eram bastante precários. As 

estradas não eram pavimentadas dificultando as idas e vindas dos alunos, a oferta 

de energia era restrita, bem como o esgotamento d’água e o saneamento básico.  

Para agravar esse quadro, desde 1942 o custo de vida se elevava, com 

problemas que se mantiveram, em menor ou maior escala, até hoje. O poder público 

interferia na economia das escolas particulares; famílias reclamavam do ensino em 
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relação às mensalidades; estudantes ressentiam-se dos ajustes dos preços; e 

professores reclamavam dos baixos salários. 

As famílias que não tinham condições financeiras, passavam por grandes 

privações para manter um filho em colégio pago, na capital. Assim, as dificuldades 

eram grandes e pensar em curso secundário só mesmo para uns poucos 

privilegiados. Afirma Geraldo Correia: 

 
O Ginásio Manoel Borba foi a primeira oportunidade depois de 
primário, o primeiro passo porque até então, poucas pessoas tinham 
condições de vir pra Recife a não ser os filhos dos usineiros e 
plantadores de cana, porque praticamente nem comerciante tinha. A 
turma que chegava lá já era formada. 
 

É bom lembrar que, naquela época, não faziam parte do cenário social os 

grandes meios de comunicação de que dispomos hoje, como a TV, a internet, os 

telefones residenciais, os celulares, o fax e os meios de transportes fáceis.  

Há muito a sociedade local se ressentia da falta de uma instituição de ensino 

secundário para os rapazes. Algumas mães se mobilizaram junto às professoras da 

cidade para dar aulas a seus filhos não os deixando desocupados. Outros chegaram 

a repetir a 4ª série no grupo escolar para não ficarem ociosos. Antônio Arnaldo 

Rodrigues30, ex-aluno, admirado, respeitado no município, pela sua inteligência e por 

tudo que conseguiu alcançar, apesar das condições sociais em que vivia, disse: 

Esse caso de eu estudar no GMB... eu acho que foi um acaso. Eu 
estudei no Grupo Manoel Borba... era um aluno muito aplicado... 
terminei o curso primário acredito que em 47 e não tinha mais o que 
estudar... Aí repeti o ano, o 4º· ano apesar de ter sido aprovado... 
repeti o ano. 
 

                                                
30 Em sua fala deixou sem constrangimento transparecer as suas origens dizendo: “Minha mãe 

chamava-se Maria das Dores. E só. Não tinha sobrenome. Natural de Goiana. Profissão: Lavadeira. 
Lavava para as famílias de Goiana”. Falando sobre a escolaridade dela disse: “Acredito que ela não 
sabia nem assinar o nome”. Referindo-se ao pai: “Meu pai tinha varias famílias”. Em seu percurso 
de vida Antônio Arnaldo passou a ser funcionário do Banco do Brasil, aprovado em sétimo lugar em 
todo o país, e chegou a exercer o cargo de Secretário de Finanças do município de Goiana. 
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2.2.1 O Ginásio Manuel Borba em funcionamento: os primeiros tempos. 

A partir de março de 1947, ao iniciar o GMB o curso de admissão, o município 

de Goiana enfrentou uma mudança no seu perfil social. Conforme atesta o Relatório 

dirigido ao MEC31 no qual o Inspetor Federal registra que o GMB32 iniciou realmente 

com o curso de admissão: 

Fundado no corrente ano em 25/03/47, iniciando aulas para o exame 
de admissão. A iniciativa de sua fundação partiu da Arcádia 
Goianense, sociedade literária, da qual fazem parte os elementos 
mais representativos da inteligência e da cultura locais. Esta mesma 
sociedade é responsável pela manutenção do estabelecimento. 

 
Foi o período no qual as famílias das áreas urbanas se empenhavam para 

matricular os filhos nos ginásios com os tais exames de admissão que deixavam as 

crianças nervosas, principalmente se a pretensão fosse enviar para a capital.  

O exame de admissão gerou a disseminação de cursos preparatórios. Na 

opinião de Nunes (2000, p. 45), ”o exame de admissão foi por algumas décadas a 

linha divisória entre a escola primária e a escola secundária. Funcionou como um rito 

de passagem cercado de significados e simbolismos, carregado de conflitos para os 

adolescentes ainda incapazes de lidar com fracassos”. 

 A criação do ginásio na cidade, portanto, despertou uma expectativa entre os 

rapazes e entre professoras primárias que estimulavam os bons alunos. Em Goiana 

várias forma as escolas ou professores particulares que trabalharam com este 

objetivo preparatório para o exame de admissão que gerariam outro estudo.  

                                                
31 MEC - Ministério de Educação e Cultura, naquela época sediado no Rio de Janeiro - RJ e que pela 

Lei Orgânica do Ensino Secundário concentrava as diretrizes deste nível de ensino no país. 
32 Os documentos do GMB encontram-se microfilmados no arquivo da DENSE (Departamento de 

Normalização da Secretaria de Educação), Pernambuco. 
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2.2.2 O acesso ao GMB 

Mesmo que o exame de admissão representasse um obstáculo, o Ginásio 

Manoel Borba representava para todos aqueles alunos a oportunidade de ascensão 

social, procurada não como uma possibilidade longínqua, mas como uma alternativa 

concreta por ser local, estimulados pelos pais que, embora limitados pela escassez 

do ensino secundário para si próprios, queriam o melhor para seus filhos. 

Paulo Gemir confessa a exigência de seu pai: “Eu me senti preparado para 

fazer o exame de admissão após sair do Instituto D. Bosco porque o ensino era bom. 

Fui fazer no GMB, com medo, mas pensando em passar e era exigência de papai 

que eu passasse”. 

De acordo com Spósito (1984, p. 64-65), cada escola secundária organizava 

seus programas e não os divulgava. As famílias não sabiam se o conteúdo oferecido 

iria acompanhar o nível de exigência das provas. Esse exame agravava a 

seletividade. A fala de Geraldo Correia mostra isso: 

Na hora da prova houve até uma surpresa. Diziam, essa tarde vão ser 
duas provas e no final foi uma prova só e era uma prova legal na 
época, prá efeito de atingir os requisitos, prá se fundar o ginásio oficial 
. Teve prova oral, escrita e oral, quando deu o primeiro resultado, eu 
me recordo até deste detalhe, que ficou na cabeça da gente que as 
provas não iam ser iguais a todas, mas a gente não tinha informação 
naquela idade, nem as próprias pessoas responsáveis, naquela 
ocasião os adultos, sabiam o manejo como ia ser. 
 

Em sua tese, Barroso (1999, p. 20) salienta que 

nos anos 60, o ensino secundário brasileiro ainda carregava a 
seletividade como sua marca fundamental, seletividade que assumia 
diversos aspectos. Um deles era a diminuta oferta de vagas em 
estabelecimentos particulares sobre esses ramos de ensino. Essa 
seletividade estava também implícita na própria definição do caráter 
“aristocrático” ou “desinteressado” que se atribuía ao ensino 
secundário, mantendo-o distante do aluno trabalhador e deslocado de 
eventuais necessidades econômico-sociais mais imediatas. 
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A marca da seletividade na escola secundária era um fato. A oferta de vagas 

no GMB realmente era pequena. Ao exame de admissão em 1948 submeteram-se 

35 candidatos, foram aprovados 20 e concluíram o ginásio apenas 10 alunos, de 

acordo com os dados arquivados na DENSE.. 

O dia do resultado era muito esperado por todos eles. Alguns ex-alunos 

expressaram a emoção daquele dia: 

 
Eu tava muito ansioso com o resultado, né? Pra ver se saía. Aí, com 
medo que papai não deixasse. Porque papai era difícil, né? E... mas, 
passei. E quando passei, eu fui logo em Dona Tarsila, a professora. 
Eu não tinha experiência, mas eu fui logo para ela ir dizer à pai que eu 
tinha passado, né?! Pronto, eu me lembro desse detalhe.Quer dizer, 
no intuito de garantir a minha vaga! É, eu não estava seguro de que 
pai fosse me botar. Então, eu fui na professora que ele respeitava 
muito, gostava muito dela, ela era da família. Aí eu cheguei a ela e 
disse “passei”. A senhora vai lá em casa dizer que eu passei também. 
Quando eu chegar em casa eu digo que eu passei, mas aí a senhora 
diz também. Aí ela foi e disse a pai que eu tinha passado e que tinha 
que botar. (Severino Gonçalves) 
 

 

2.2.3 O Ginásio: a luta continua 

Goiana, por ser uma cidade localizada no interior de Pernambuco, podia se 

sentir privilegiada em possuir um ginásio em 1949 diante da escassez desse nível de 

ensino. Iniciava nesse momento o GMB a cumprir a sua função social na região. 

Algumas falas denunciam a expectativa na cidade: 

 
Está aparecendo essa escola aí, e através dessa escola você pode 
chegar longe, você vai criar uma amizade nova, vai freqüentar um 
pouco a sociedade, e aí então, você vai ter um leque maior de 
amizade, de conhecimentos e é básico para você que vá para essa 
escola. Vai ser fundamental para você. (Gilvan Meneses) 

 
Para os ex-alunos entrevistados o nome do ginásio se confundia com o nome 

do diretor, pois os alunos se referiam ao estabelecimento como “O Ginásio de Dr. 

Clovis”, ou simplesmente “Ginásio”. 
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Porque o de cá virou o Ginásio de Dr. Clovis, não é?Era o ginásio da 
Rua da Ponte e Ginásio de Dr. Clovis era distinção...a gente estudava 
no Ginásio de Dr. Clovis, mesmo...então aquele ginásio ali foi um 
estouro quando ele abriu...um sonho para quem era estudante... 
(Vilmar Gomes) 

 

O Ginásio Manoel Borba representou para Goiana o início de uma ruptura 

com a ordem existente, o novo, o moderno, como contraponto a um futuro sem 

expectativa e sem perspectiva na vida daqueles rapazes e das famílias que agora 

podiam sonhar.  

O ex-professor Alcides Rodrigues expressou a sua opinião sobre o ginásio 

dizendo: “Eu senti para a idéia de Clóvis o apoio da população, da classe média de 

Goiana a menos favorecida que tinha uma certa visão educacional. Todo esse 

pessoal formou uma espécie de procissão dos descalços em torno do ideal”.  

Tempos mais tarde o ex-professor Alcides Rodrigues de Sena declarou ter 

promovido por duas vezes a Semana do Estudante para angariar fundos para o 

Ginásio. A participação dos estudantes nestes movimentos representava uma 

grande contribuição deles e da sociedade na construção deste bem social que foi o 

GMB. Desde que Clovis Guimarães recebeu o terreno já com o alicerce que, 

segundo Alcides Rodrigues “Daí por diante vieram as campanhas para comprar tijolo 

e outros materiais. Isso fazia parte do cotidiano do ginásio”. O portão do prédio novo 

foi resultado da segunda campanha que teve uma conotação política.  

O jornal local, dois anos depois da criação do GMB, apresentou uma matéria 

intitulada “Uma Grande Iniciativa” relatando como a idéia de melhorar a instrução na 

cidade foi difundida: 

 
O dr. Clovis Guimarães, entendeu, um dia, que Goiana precisava de 
um Colégio.Consultou, com muita paciência, a opinião dos seus 
amigos e do povo em geral. Uns, os pessimistas achavam a coisa 
impossível. Outros, os corajosos diziam que a única dificuldade seria 
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começar a obra (Jornal A Cidade, p. 5, Ano I, Nº 2, 25 de junho de 
1949). 
 
 

O ginásio ocupou o imaginário da cidade de Goiana. Tornou-se um símbolo 

de uma escola de “ensino irrepreensível” como expressou Marcus Mendonça: 

 
o que eu quero dizer é o seguinte; na minha visão, o que se destaca 
do ginásio, o fato de que ele existia, o fato de que ele tinha uma 
qualidade de ensino excepcional e que esse ensino estava bem 
adaptado à cultura de Goiana como cidade histórica. O papel histórico 
que Goiana teve dentro da cultura pernambucana, que eu achava que 
era uma cidade muito mais adiantada, sem nenhum desmerecimento 
a qualquer outra cidade. A gente sentia, eu sei disso, que morei noutra 
cidade. Eu morei em Vitória de Santo Antão, eu morei em Campina 
Grande, ou seja, e aí vê-se que Goiana tem uma cultura. E 
principalmente o que chama atenção, que marca o ginásio é o grau 
acadêmico do ensino.O ensino, do ponto de vista acadêmico, seria, 
vamos dizer, irrepreensível! 

 

Para Moacir Pacheco “estudar no GMB era um imperativo. Havia duas opções 

na época: a Escola Técnica de Comércio Monsenhor Fabrício e o GMB. Isso em 

1956. Ser aluno do ginásio era status. Você fazia parte de uma classe privilegiada. 

Pelo conceito que o ginásio impunha e pelo empenho que tinha Dr. Clovis de tornar 

o GMB uma escola de referência”. Esta afirmação faz lembrar Nunes (2000, p. 35): 

 
Na ciranda da vida e da produção do conhecimento (...) o ensino 
secundário (...) aparece referido a um ginásio do qual se tem saudade, 
uma escola de qualidade, sobretudo pela sua excelência acadêmica. 
Os relatos apaixonados dos antigos adolescentes dos anos 50 e 60 
sobre o “velho” e “bom” ginásio dos “anos dourados”. 
 
 

2.3 O cotidiano escolar: o GMB em pleno funcionamento 
 
 

Quando, porém, tenta-se imaginar o que se passava no interior da escola, sob 

o prisma das relações humanas ali desenvolvidas, vê-se que “(...) a vida cotidiana 

existente permanecia impregnada de valores, de ritos, de mitos”, segundo Penin 

(1995, p. 18). 
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Tudo começou ali, no cotidiano do ginásio, ali na Praça do Carmo, no prédio 

do Grupo Escolar Manoel Borba e no prédio novo da Rua do Poço do Rei, s/n. O 

depoimento dos alunos das primeiras turmas deixou transparecer o orgulho e a 

vaidade da ascensão social analisada por diversos estudiosos: “E Ginásio era um 

nome forte e identificava logo. A turma do ginásio, então, era quase uma elite na 

cidade. Quem ia para o ginásio já tinha um padrão diferenciado!“, disse Geraldo 

Correia. Severino Gonçalves, embora morasse na periferia teve a mesma opinião: 

 
Eu morava na periferia. Morava ali gente pobre, gente muito humilde, 
trabalhador de cana, sapateiro ... Inclusive, até eu, às vezes, ia para 
essas oficinas de sapato, para bisbilhotar e aprender alguma coisa 
também. Pegar o sapato e começar a limpar o sapato, essas coisas 
todas. A minha vida era essa, na periferia. Quer dizer, quando eu 
passei no concurso e fui para o ginásio, minha vida melhorou muito. 
Eu achava que era o dunga! Mas dunga, sem ser nada, ainda. Mas, 
me esforcei... Eu não me destacava não, sabe?! Mas os outros 
achavam que eu era porque eu era filho de Seu Francisco e estava no 
Ginásio Manuel Borba, né?! Pronto. Aí tinha um destaque! Quando 
saía de casa e ia para o ginásio eu me sentia melhor, pelo seguinte, 
porque eu estava... Era um outro ambiente, né?! Eu me sentia melhor 
porque era outro ambiente. Então, o ambiente de instrução. Não sei 
nem explicar bem, sabe?!  

 

Esse destaque Severino não conseguia deixar de evidenciar porque ele era 

revelado naturalmente no uso da farda. 

 

2.3.1 A identidade do GMB 

O emblema e a farda, além de ser analisado pelos estudiosos como uma 

forma de diminuir as diferenças sociais entre os alunos, são recursos disciplinares 

também do ginásio. A identificação do ginásio na/para a sociedade tem uma ligação 

com a disciplina ali implementada. Foucault (1987, p. 149) em seu estudo “Vigiar e 

Punir: nascimento da prisão” diz que “na essência de todos os sistemas 

disciplinares, funciona um pequeno mecanismo penal” porque o espaço vazio 
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deixado pelas leis permite que as disciplinas estabeleçam uma infra-penalidade, 

reprimam e qualifiquem os comportamentos. 

 O texto da lei era muito claro na sua finalidade de formar individualidades 

condutoras, proporcionar cultura geral e humanística, alimentar uma ideologia 

política definida em termos de patriotismos e nacionalismos de caráter fascista 

(antidemocrático, antiliberal, imperialista). As diretrizes pedagógicas fixadas pelo 

Ministério da Guerra33, de acordo com o artigo 20 da Lei Orgânica de 1942, que 

instituiu a educação militar para os rapazes pode ser analisado como uma diretriz ao 

sistema disciplinar escolar, no caso do GMB, para se perceber esse pequeno 

mecanismo penal sobre os comportamentos, estudado por Foucault. 

 Este autor foi analisado por Certeau (1994, p. 41) que ressalta a sua visão 

sobre os sistemas disciplinares e expõe sobre as tecnologias mudas34 no interior das 

instituições de ensino. Ao analisar Foucault, ele questiona a sua “microfísica do 

poder” que privilegia o “aparelho produtor” (da disciplina), ainda que, na “educação”, 

esta disciplina ponha em evidência o sistema de uma “repressão” e mostre como, 

por trás dos bastidores, tecnologias mudas determinam ou curto-circuitam as 

encenações institucionais. 

O ginásio tinha o seu emblema, guardado o modelo até hoje pelo próprio 

Severino Gonçalves e lembrado por Vilmar Gomes: “O emblema era o GMB, uma 

letra dentro da outra.Inclusive nós usávamos na camiseta de Educação Física, tinha 

aquele escudo no meio dos peitos, GMB bem grande!”. 

                                                
33 O Tiro de Guerra de Goiana foi instalado em 1946, de acordo com o decreto-lei 16.694, de 1º de 

outubro de 1946. A exigência do professor de Educação Física ser o Instrutor do Tiro de Guerra 
atendia o Artigo 20 da lei Orgânica /1942, com o objetivo de oferecer educação militar para os 
alunos do sexo masculino com diretrizes do Ministério da Guerra. 

34 Entende-se por tecnologias mudas comportamentos que fogem à disciplina implementada pela 
instituição de ensino evidenciando a individualidade e liberdade de expressão dos alunos reprimida 
pelo sistema. 
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A partir da farda pensa-se sobre a modalidade de disciplina que orientou 

estes jovens interioranos, em Goiana. Ela é um instrumento disciplinar, que faz parte 

da física do poder na visão de Foucault (1987, p. 177)35: 

 
A disciplina não pode se identificar com uma instituição nem com um 
aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que 
comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de 
procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou 
uma “anatomia” do poder, uma tecnologia. 
 
 

Se a disciplina é uma modalidade de exercício do poder, observa-se que a 

escolha da farda traduz o tipo de poder que permeou e caracterizou o ideário 

daquele grupo fundador do ginásio. Foucault (1987, p. 118) para explicar o que ele 

chama de disciplina diz que 

 
A modalidade implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela 
os processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce 
de acordo com uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, 
o espaço, os movimentos. Esses métodos que permitem o controle 
minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 
de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, 
são o que podemos chamar as “disciplinas“. 

 

Para ele, as casas de educação durante muito tempo tiveram o modelo do 

acampamento militar ou “pelo menos o princípio que o sustenta: o encaixamento 

espacial das vigilâncias hierarquizadas” (1987, p. 144). 

Então a farda, modelo militar, era motivo de orgulho e destaque na cidade 

possuindo os galões vermelhos, que eram as tiras para enfeitar a roupa sendo as do 

                                                
35 Segundo Berman (1986, p. 33), “o único escritor da década passada que tinha realmente algo a 

dizer sobre a modernidade foi Michel Foucault. E o que ele tem a dizer é uma interminável, 
torturante série de variações em torno dos temas weberianos do cárcere de ferro e das inutilidades 
humanas, cujas almas foram moldadas para se adaptar às barras. Foucault é obcecado por 
prisões, hospitais, asilos, por aquilo que Erwing Goffman chamou de ‘instituições totais’. Ao 
contrário de Goffman, porém Foucault nega qualquer possibilidade de liberdade, quer dentro, quer 
fora dessas instituições”. 
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ombro colocadas sobre a platina, como um distintivo da classe em que o aluno se 

encontrava: 

 
tinha gravata preta, camisa cáqui, as listinhas no ombro, os galões 
vermelhos, em cima da calça cáqui também vermelha, sapato preto, 
meia branca, rigorosidade. Era rigorosidade no fardamento. O quepe 
só quando a gente estava na rua, na aula a gente colocava dentro do 
galão, tinha o galão, não, é ombreira, me esqueço o nome...(Vilmar 
Gomes). 
 
 

Em alguns momentos, as tecnologias mudas se evidenciam nos depoimentos 

dos alunos e curto-circuitam a encenação do Ginásio Manoel Borba. A fala que se 

segue de Geraldo Correia serve como exemplo da tecnologia muda: 

a farda tinha uma marcazinha no ombro de 1° , 2° e 3° ano . Eu me 
achando já velho porque estaria voltando para o 1° ano ginasial, eu 
botei uma marca, óbvio, era um grampozinho, uma presilha. Eu usava 
a farda fora do ambiente como uma camisa comum, quando eu 
chegava na aula que tinha usar, eu grampeava aquela plaquetazinha 
assim né, 1° , 2° e 3° viu. Não sabia eu que era importante, mas já 
achava que estava atrasado perante meu meio de colegas ali Era uma 
detalhe besta mas na época me marcou muito.36. 
 
 

A bandeira e os estatutos do ginásio faziam parte da sua organização e 

disciplina, também. Foucault (1987, p. 143-161) chama a atenção para os recursos 

utilizados como um bom adestramento dentro do poder disciplinador. 

 

2.3.2 Os processos disciplinares 

 Sob o ponto de vista econômico, o corpo é visto como um objeto de utilidade 

recebendo um aumento em suas forças, enquanto que em termos políticos diminui 

essas mesmas forças passando a um estado de submissão. Segundo Foucault 

(1987, p. 119), há uma anatomia política que é também uma mecânica de poder 

                                                
36 Geraldo Correia é aquele ex-aluno que foi aprovado, estudou um ano e saiu para trabalhar 

retornando 3 anos depois. 
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onde a disciplina funciona como fábrica de “corpos submissos e exercitados, corpos 

dóceis”.  

Tratando dos processos disciplinares que funcionam dentro de uma escola 

muito cedo, ele explica que a coerção disciplinar cria “o elo coercitivo entre uma 

aptidão aumentada e uma dominação acentuada”. 

 Lembrando Certeau (1994, p. 41) que apresenta as maneiras de fazer como 

uma contrapartida do lado dos dominados, os alunos do GMB, jogando com os 

mecanismos disciplinares, fugindo da vigilância, encontravam as suas maneiras de 

divertir-se. Entre as tecnologias mudas que determinam ou curto-circuitam as 

encenações de uma instituição de ensino (comportamentos que fogem à disciplina 

implementada pela instituição) encontram-se comportamentos que tentam driblar a 

disciplina. Das muitas brincadeiras aquela do dia que comeram pinhão foi 

engraçada: 

E o fato mais notório é que tinha um pé de pinhão e um dos alunos 
comeu um pinhão, um pinhão sequinho, pegou o pinhão e olhou 
assim, abriu o pinhão, botou o carocinho na boca e disse: mais 
gostoso que amendoim. Aí todo mundo foi! Três dias sem aula. Não 
foi por suspensão, não. Foi tudo com dor de barriga, disenteria na 
turma toda. Mas, todo mundo comeu... (Vilmar Gomes). 
 
 

As brincadeiras impostas pelos veteranos aos novatos no primeiro dia de 

aula, driblando a disciplina, foram também lembradas por Vilmar Gomes: 

A primeira brincadeira no colégio era “o garrafão”. Era na praça. 
Quando você chegava, no primeiro dia de aula, aí chamava-se 
batismo. Tinha como é na calourada da faculdade. Como é que se 
chama aquilo? Ficava a primeira série, uma turma de uma lado, a sala 
tinha 30 alunos, 15 de um lado, 15 do outro. Aquele primeiro aluno 
novato que chegava era lixado. Lixado era um bilhete, chamado tapa 
no cangote! Esse tá dentro, entra, esse tá dentro, entra. Eu fui um dos 
que desmaiei., me deram um tapa tão forte que eu desmaiei, quando 
eu me encostei na coluna, que eu bati na coluna eu desmaiei por 
causa da coluna, não foi do tapa. Aí Dr. Clovis acabou essa 
brincadeira. Não vai ter mais batismo aqui... 
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2.3.3 A disc iplina e regulamento na arquitetura: o Panóptico de Benthan 

O espaço do Ginásio Manoel Borba foi motivo de grandes recordações dos 

alunos. Era um prédio que possuía 4 salas de aula, a sala da Secretaria e um salão 

apropriado para apresentações teatrais e as demais dependências. 

A organização social no interior de uma instituição escolar expõe o seu 

modelo disciplinar. Foucault (1987, p. 162-187), a exemplo do Panóptico de 

Benthan37, ao estudar a organização social que se impôs no fim do século XVII a 

uma cidade tomada pela peste, delineou uma representação do que para ele 

constituiu um modelo do dispositivo disciplinar da época. Daí concluiu que “a 

arquitetura do edifício onde funciona uma instituição escolar faz parte dessa 

composição de poder” (Idem, p. 165). 

Afirma ele: “o panoptismo é o princípio geral de uma nova ‘anatomia política’ 

cujo objeto e fim não são a relação de soberania mas as relações de disciplina”. A 

arquitetura de uma instituição contribui para “criar e manter uma relação de poder 

independente daquele que o exerce” possibilitando uma permanente vigilância em 

seus efeitos “mesmo se é descontínua em sua ação”. O importante é que o aluno “se 

saiba vigiado”. 

Escreve Foucault (idem, p. 145) referindo-se a Paris-Duverney como uma 

máquina pedagógica que “o próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de 

vigiar (...)”. 

Os dois edifícios onde funcionou o GMB possuem uma construção em forma 

de quadrado, um pátio no centro, um salão ao fundo organizados de uma maneira 

                                                
37 O esquema panóptico é um intensificador para qualquer aparelho de poder: assegura sua 

economia (em material, em pessoal, em tempo); assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, 
seu funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos (Ver Foucault, 1987, p. 170). 
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que se podia ver e reconhecer imediatamente qualquer aluno que entrasse ou 

saísse das salas de aula. 

A distribuição no espaço, no dizer de Foucault (1987, p. 124), é o primeiro 

aspecto que envolve a disciplina, e isto às vezes exige a cerca, lugar protegido e 

fechado em si mesmo. O modelo tipo convento aos poucos se impõe. “Cada 

indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo”. É um lugar analítico. Que 

forma um quadrado permanente.  

Geraldo Correia lembrou do salão ao fundo, do GMB, como ponto de 

organização dos alunos para o início das aulas: “Tinha no salão que se reunia para 

ter acesso às aulas quatro colunas e nós ficávamos na primeira coluna e tinha uma 

vaga de 3 colunas. Eu me recordo...”. 

Quando o diretor necessitava falar com os alunos, fazer louvações, dizer 

algumas palavras, diz Vilmar Gomes, ele reunia os alunos no galpão: 

às vezes Dr. Clovis juntava, botava tudo nesse galpão onde fazia a fila 
de entrada. Tinha um palco, aí ele botava um birozinho lá em cima, 
fazia uma preleção para aquela turma, elogiava aquela turma, o 
comportamento. Às vezes, muito raro, citava nome, ele citava mais 
destaques. 

 

 As classes compostas de elementos individuais sob o olhar dos professores, 

para Foucault (1987, p. 125), estão na ordem escolar: as filas na sala, nos 

corredores, nos pátios traduzindo a repartição de valores ou de méritos. 

 No GMB, a disposição dos alunos e do professor em sala de aula como em 

toda escola oferece ao mestre uma maior visibilidade para controlar o barulho, a 

conversa e a cola. Sobre a sala de aula falou Vilmar Gomes (1951-1954): “A sala de 

aula tinha o estrado e o birô em cima, o professor ficava com destaque. A cadeira 
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era uma carteira, tinha encosto, botava o braço na frente, embaixo botava os livros, 

tinteiro, aquelas coisa todas...” O estrado38, na época, era muito utilizado. 

 Tudo isso não impedia as brincadeiras em sala de aula que também 

aconteciam fazendo parte das tecnologias mudas: “As brincadeiras em sala de aula 

eram jogar peteca, bola de papel. Marcelo uma vez jogou uma e bateu em Dr. 

Alcebíades que tinha um lubim, não me lembro, parece que era aqui no pescoço...” 

(Antônio Arnaldo). 

Vilmar Gomes recordou a brincadeira dos cálices com um dos professores: 

Se bulia muito com Dr. Serrano. Com o papel do caderno se fazia o 
cálice. O papel de embrulho, que era papel da padaria, da tapioca, a 
gente machucava, soltava dentro daquele calicezinho... Aí quando 
sacudia pra cima ele ia pesado, só ia uma parte do papel... era tuft! 
Tuft! .... só se ouvia a zoada no forro... tudo forradinho, aí o professor 
olhava para trás, sabia que se tinha feito mais um cálice... a 
brincadeira da turma era essa, e cochilar. 

 

 
Na escola Paris – Duverney, em Paris, citada acima, Foucault (1987, p. 145) 

informa que “(...) havia sido instaladas latrinas com meias-portas, para que o vigia 

para lá designado pudesse ver a cabeça e as pernas dos alunos, mas com 

separações laterais suficientemente elevadas ‘para que os que lá estão não se 

possam ver’”. Sobre este aspecto, o uso dos banheiros, Vilmar Gomes lembra como 

era feita a vigilância, sem se referir ao tipo de portas: 

 

No admissão era com uma pedra, não é? Tinha uma pedra no birô do 
professor, quem ia no banheiro pegava aquela pedra... quando a 
gente via que estava sem a pedra é porque se sabia que tinha 
gente.Ai tinha que aguardar. Isso no curso primário.Agora quando 
chegou no ginásio o cuidado era do censor. Agora havia uma 
molecadazinha, às vezes. Até quebraram descarga, a água era 
pouquinha, era água da caixa, então, era muito zelada. 

 

                                                
38 Estrutura plana construída acima do nível do chão, formando um piso mais elevado com o fim de 

colocar em destaque alguém ou alguma coisa. 
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2.3.4 Velha herança das comunidades monásticas : o horário 

O horário, dentro do controle da atividade, é uma velha herança originada das 

comunidades monásticas para estabelecer os cortes, impor as ocupações 

determinadas, normatizar os ciclos de repetição. Muito cedo surgiram nos colégios, 

dividindo o tempo cada vez mais de uma forma esmiuçante, na tentativa de constituir 

um tempo integralmente útil, de qualidade, sem impurezas, onde o corpo, gestos e 

movimentos, são ajustados aos imperativos temporais. O tempo invade o corpo, 

determina os comportamentos e assume os controles minuciosos do poder 

(FOUCAULT, 1987, p. 128-129). 

A utilização do tempo foi intensificada dentro de um ritmo imposto por sinais, 

apitos que impunham normas temporais para agilizar os processos de aprendizagem 

e ensinar a rapidez como uma virtude. Esta é uma técnica de sujeição que contraria 

a própria ordem corporal com suas condições internas e seus elementos 

constituintes. Diz Foucault (1987, p. 131-133) que “o corpo, tornando-se alvo dos 

novos mecanismos do poder, oferece-se a novas formas de saber”. Afirma que “a 

disciplina é também compreendida como um aparelho para adicionar e capitalizar o 

tempo”, que através de processos se impõe na prática pedagógica. 

Em relação ao horário, a fiscalização no GMB também era grande, mas não 

tão rígida, na opinião dos entrevistados. A compreensão e aceitação das 

justificativas eram elementos que faziam parte das cidades pequenas e de interior. 

Todos se conheciam, então não era fácil enganar: 

 

A primeira aula era de 1 h às 2h, da tarde. Se você chegasse desse 
para pegar a segunda aula, podia entrar. Se você chegasse para 
pegar a terceira aula não entrava mais não. Aquela vez... porque se 
você faltasse a segunda vez não entrava mais não. Eram 4 aulas por 
dia, de 1 h às 5h (Vilmar Gomes,1951-1954). 
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Para Foucault (1987, p. 149), na escola, como no exército, o funcionamento 

do mecanismo penal existe: 

funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo 
(atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade 
(desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseira, 
desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo 
(atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade 
(imodéstia, indecência). 
 
 

Afirma Foucault (1987, p. 138) que, por várias razões entre elas a econômica, 

há técnicas de treinamento que ajudam a compor uma força produtiva, para obter 

um aparelho eficiente. Como no meio militar, a escola vai assumindo essas técnicas 

onde os alunos são treinados através de sinais: sinos, palmas, gestos, simples olhar 

dos mestres levando-os a compreender o código dos sinais. 

A disciplina no GMB, também portadora destas técnicas, é retratada quando 

Vilmar foi se soltando em seu depoimento: “E havia respeito ao silêncio. Depois 

quando a campa batia a segunda vez, a terceira já era para entrar. A segunda ... 

Blém... Blém... ele batia aí todo mundo já estava quase perfilado. Era de 5 em 5 

minutos. (...).” 

  Os alunos das primeiras turmas registraram que o “horário era cronometrado 

por Hermano”. Para Vilmar Gomes a hora do recreio é inesquecível: 

A hora do recreio era uma beleza. A hora da aula era outra, tudo 
assim, a sineta batia a gente chegava suado. Hermano reclamava 
porque a gente estava suado, entrava na sala de aula desse jeito, a 
gente entrava balançando a camisa. 

 

 
Vilmar Gomes lembrou de um dos sorveteiros que também aparecia por lá: 

Tinha o menino que era... todo dia ele chegava “ E de maracujá o 
sorvete... sorvete... quem quer o sorvete? E de maracujá o sorvete! 
Mas tinha um cidadão que todo mundo só gostava do sorvete dele, aí 
sorvete de maracujá só de Seu Antonio que foi inclusive o sorveteiro 
da Sorveteria Oriental. Chegava aqui, era um pretão já de cabelo 
branco que também vendia sorvete. Era o homem do sorvete de 
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abacate. Ele era muito bom em sorvete de abacate. E esse cabra 
chegava do Rio, cabra moço, querendo ganhar a vida “E de maracujá 
o sorvete? O sorvete de maracujá... o sorvete... e nunca vendeu... Ai 
quando foi um dia, .ele disse: “ Jati é de jati o sorvete ...” Todo mundo 
foi comprar o sorvete de jati... era maracujá. Ele saiu dando uma 
banana pra todo mundo... vocês são um bocado de besta...Ah! Ah! 
Ah! Ah!”  
 
 

Dentro dessa velha herança, portanto, a hora do recreio é aquela em que a 

ordem corporal com suas condições internas tem o seu momento de liberdade 

vigiada. 

 

2.3.5 A administração: o complemento no cotidiano 

O relatório microfilmado do Departamento de Normalização da Secretaria de 

Educação – Pernambuco – DENSE registra que no GMB “a administração, isto é, a 

do ginásio, é composta de um diretor, um sub-diretor, um secretário tesoureiro, dois 

inspetores de alunos”. A Secretaria, então, também tesouraria, era local de castigo e 

preleção, além de guardar as cadernetas de freqüência. Vilmar Gomes foi quem 

mais falou sobre a questão da freqüência no seu tempo: 

 
nós tínhamos aquela caderneta de freqüência, nós tínhamos tudo 
anotado. Se o aluno faltou, era bem recomendado. Professor ia na 
casa do pai. Tinha aquele cuidado do Dr. Clovis para que o aluno 
tivesse ali. Qualquer besteirinha, vai a Secretaria, ia conversar com 
Dr. Clovis.Era Neta a secretária. E a gente ia e ficava lá sentadinho 
com Neta até o Dr. Clovis ir lá e receber. Dava aqueles exemplos, 
aquelas lições. A gente aprendeu muito com isso. Acredito que hoje 
todo o rapaz que passou pelo Colégio de Dr. Clovis, de boa índole, 
teve boa afirmação na conduta na vida diária, muitos já morreram. 
 
 

O ginásio tinha um caráter laico, com uma disciplina marcada pelas limitações 

de contratação de pessoal, mas vigilante. Havia o censor, a secretária, o auxiliar de 

serviços gerais, o diretor e professores. Na opinião de Foucault (1987, p. 147-148), 

“a vigilância torna-se um operador econômico decisivo, na medida em que é ao 
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mesmo tempo uma peça interna de produção e uma engrenagem específica do 

poder disciplinar”. 

 Olhando por essa perspectiva, entende-se a importância e o papel do bedel 

dentro de um estabelecimento de ensino, com a ordem de fiscalizar mesclada com 

um papel pedagógico, também, inserido na prática de ensino, “como um mecanismo 

que lhe é inerente e multiplica sua eficiência”. E “a vigilância hierarquizada, contínua 

e funcional”, de acordo com o autor “deve sua importância às novas mecânicas de 

poder, que traz consigo”. 

 Em seu estudo sobre as Memórias Escolares do Recife: o Ginásio 

Pernambucano nos anos 50, Barroso (1999, p 112-113) refere-se aos bedéis 

dizendo: 

Embora os professores raramente se refiram a eles (e, quando o 
fazem, e num certo tom de desimportância, enquanto função 
secundária), os bedéis eram decisivos para o funcionamento cotidiano 
daquela escola, tal como era concebida e organizada. 
 

A disciplina no GMB era alcançada graças à atuação do bedel e do vigia 

zelador. O referido autor, Barroso, complementa: 

 
Os alunos expressam lembranças muito vivas desses funcionários. 
Essa lembrança não causa estranheza; afinal, eles eram o elo do 
sistema escolar daquela época que se colocava mais próximo dos 
alunos. Se os professores se marcavam pelo distanciamento, os 
encarregados da disciplina, pelo contrário, eram os seus mais 
próximos. Eram eles que viviam, na cotidianidade do GP, “o corpo a 
corpo” com o alunado. Era responsabilidade deles manter a disciplina 
na sala de aula e nos corredores, no colégio como um todo. 
 

O censor ou famoso bedel foi realmente alvo de muitas lembranças. Vilmar 

Gomes explicou como era a disciplina no início do dia: “Tinha o Hermano que era o 

censor, batia a sinetinha na hora de entrar, se organizava aquela fila, se cantava o 

hino nacional, o hino de Pernambuco!“ 

Entusiasmado, conta segredando a parceria amiga do censor: 
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Hermano era um censor rigoroso, brincalhão, e amigo. Ele ouvia uma 
piada, ouvia uma historinha, ele ouvia um conto, uma lorotinha de 
amor, um namorico, ouvia tudo, principalmente quando estávamos no 
bebedouro do galpão. Ele chegava mandava cantar, ensinava a cantar 
às vezes: “Nós somos da pátria amada” ... esqueço... “Silêncio, 
silêncio por favor, por causa do nosso diretor, senão tanta anarquia a 
gente vai parar na Secretaria”. 

 
Existia o zelador que exercia o papel de vigia também: 

 

Vigiar era Seu Genésio. Era uma espécie de vigia. Tinha Hermano 
que era o censor. Tinha Genésio que era o zelador, mas era um 
zelador vigia. Cuidava daquele Manoel Borba como se fosse a vida 
dele. E tanto que sofreu conseqüências uma vez que adoeceu e ficou 
velho, foi trabalhar doente. Genésio!!!... Esse era zelador vigia tomava 
conta de manhã, de tarde e de noite do colégio (Vilmar Gomes). 

 
No período de Silvio Guimarães o censor era uma espécie de faz-de-tudo: “O 

bedel era Inácio. No período que eu estive lá Inácio já estava, ele fazia tudo ali 

dentro do ginásio”. 

Não é preciso recorrer à força para que o aluno seja comportado ou aplicado. 

A exemplo do Panóptico de Benthan citado por Foucault, para as instituições que 

possuem este modelo é suficiente que possuam separações nítidas, aberturas bem 

distribuídas, geometria simples e econômica (FOUCAULT, 1987, p. 167). 

 É um modelo generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as 

relações do poder com a vida cotidiana dos homens, não devendo ser compreendido 

como um edifício onírico, mas sim como um espaço de tecnologia política que aqui 

neste caso serve para instruir escolares. Nele a disciplina pode ser 

democraticamente controlada, além de tornar as forças sociais mais fortes através 

da difusão da instrução. E um tipo de coerção sutil. 

 Ele alega que 

 
Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, 
retoma por sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar 
espontaneamente sobre si mesmo; inscreve em si a relação de poder 
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na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se o 
princípio de sua própria sujeição. 

 

 O Ginásio Manoel Borba mostra pela memória dos seus ex-alunos que sua 

disciplina era democraticamente controlada, sutil. Talvez esta seja a razão pela qual 

as recordações sejam de muita saudade. A relação da secretária com os alunos foi 

ressaltada: 

 
Gilvanete Galdino. A relação dela com os alunos era coisa de mãe pro 
filho, uma tia que ainda hoje se chama tia. Eu me lembro de Nete. Ali 
era uma tia. Inclusive os cuidados que tinha com a cultura da gente, 
orientar a gente nas brincadeiras, junto a D. Waldecy Machado.. 
Quebrava a serrinha na aula de Trabalhos Manuais! Meu Deus do 
céu...!!! Eu não pedi dinheiro a papai, a minha serrinha quebrou!Nete 
resolvia o problema. E vai ter o pastoril e Dr. Clovis fazias as partes 
artísticas do colégio. Nete resolvia o problema. As pessoas que vão 
representar tais papéis... Nete resolvia o problema. Era uma pessoa 
extraordinária.Não sei nem... Não tenho certeza... mas acredito que 
Nete ainda é viva.. (Vilmar Gomes). 

 

Após a morte de Nete, outras secretárias passam pelo Ginásio. As mais 

lembradas foram Gilda Alves e Gilda Lacet, porém só citadas. 

 O GMB não se inseria, naquela época, na crítica aos colégios particulares 

citada em Barroso (1999, p. 75) referindo-se à denúncia de um contemporâneo 

sobre a priorização do lucro: 

a propaganda dos colégios particulares, onde todo mundo passa, com 
freqüência ou sem freqüência sabendo ou não sabendo (...). Os 
exames e provas quando não são escolas de fraude, incentivos à 
ignorância e ao golpe, como na maioria dos colégios particulares, são 
fábricas de neurose, instrumentos de tortura como nos colégios 
estaduais (...) A comercialização do ensino falsifica em série o 
conhecimento, deforma as inteligências ... (FREITAS JR, 1957, p. 
43/44). 
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O GMB com sua precariedade para sobreviver organizava-se para conseguir 

dinheiro de várias maneiras diferentes. Segundo Vilmar, no seu tempo existia um 

Caixa Escolar: 

vendíamos os trabalhos manuais, ganhávamos dinheiro, dávamos 
para caixa do colégio. Outros ficavam com o dinheiro, era preciso 
comprar livros, Dr. Clovis ajudava, Nete ajudava, Hermano também. 
Eu não estudei no de cá, no prédio novo... O dinheiro era revertido 
para compras de livros para os alunos necessitados, e material, giz, 
esponja, aquela com uma tabuinha, farda para alunos carente, tudo 
isso era dado pelo colégio. Compras de realejos, de livros para o 
professor, cadernetas... 

 

Essa questão, de como o diretor da escola particular devia conduzir a falta de 

pagamento, naquele tempo, não era regulamentada. Problemas também 

aconteceram como relata Botelho que tem uma recordação diferente de todos. 

Guardou na memória que Dr. Clovis, um dia, teve um comportamento discriminatório 

com ele, por conta de mensalidades atrasadas e foi o Prof. Rufino que o salvou da 

ajuda, sendo ele até hoje agradecido ao professor: 

 

Fui ao Ginásio em dia de prova de fim de ano; quando cheguei à sala 
de aula, Dr. Clovis, não me permitiu entrar para fazer a prova, 
dizendo: - Você não pode fazer a prova. _Por que não Dr.? Perguntei. 
- Seu pai não pagou o mês, por isso você não pode fazer a prova.  

Baixei a cabeça e saí, ficando com minha bolsa de livros em frente ao 
Ginásio. Triste e desanimado para voltar para casa. Rufino ia 
chegando, subiu os batentes de entrada do prédio, me viu e, de 
surpresa, dirigiu-se a mim: - O que está fazendo aqui fora? Hoje é a 
prova, entre, senão tirará zero. - Não posso, Professor, meu pai está 
devendo ao Ginásio, por isso Dr. Clovis disse que eu não podia fazer 
a prova. - O que? Venha comigo até a secretaria. 

Abriu a porta, entrou e vendo Dr. Clovis sentado no seu Bureau, disse: 
- Clovis, por que este menino não está fazendo prova? - Porque o pai 
dele deve ao ginásio. - Clovis! Não pensei que você fizesse tal coisa. 
Este é um de seus melhores alunos. O pai dele é um dos nossos 
amigos, Pedro Botelho, que também é o seu nome. Se o seu pai não 
pode pagar, desconte de meu salário o total da dívida e mande que 
ele faça a prova imediatamente. 

Fiz a prova sob o patrocínio de Rufino. Até hoje, não sei se a dívida foi 
paga por Painho ou se ele foi descontado em seu salário. 



 

 

111 

 Concluindo esta história, Pedro Botelho fala sobre Dr. Clovis: “Apesar do 

ocorrido em relação aos meus estudos, era amigo de Painho, que o acompanhava 

em alguns dos seus passeios... “. 

As festas de encerramento do curso ginasial foram recordadas, pelos alunos 

da primeira turma, como momento de muito valor, pois ter o curso ginasial concluído 

era um grande passo para uma vida profissional futura e também muito orgulho uma 

vez que agora eram esses ginasianos pessoas diferenciadas dentro da sociedade. 

Em 1952 os Concluintes da primeira turma do GMB receberam os Certificados de 

Conclusão do Curso Ginasial, no dia 14 de dezembro, às 19h, no Goiana Tênis 

Clube como mostra o Convite impresso. 

 Essa era a estrutura da instituição. O seu cotidiano verdadeiramente se 

estabelece na relação dos seus alunos com os professores. Nunes (1996, BV) com 

muita propriedade diz: “Salientamos que ler a escola lendo a cidade levou-nos 

também a retecer o trabalho pedagógico que vai forjando seus educadores, através 

de uma visão menos estereotipada das relações que estes estabeleceram entre sua 

atuação social e sua produção intelectual”. Retecer este trabalho pedagógico no 

interior do GMB é o que se tenta trabalhar agora. 

 

2.4 O corpo do cente: comportamentos pedagóg icos e desempenhos efetivos. 
 

Analisar o professor/intelectual nesta década que recai este estudo não foi 

propósito deste estudo. Porém é importante perceber que a legislação, no seu 

processo de estruturar e organizar o ensino, impunha valores das classes 

dominantes, ao transformar os professores “nos arautos da escola para todos, 

dentro de uma visão liberal clássica, onde a escola é vista como um bem em si (...) e 

que atua no sentido de modernizar uma educação de elite” na opinião de Garcia. 
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Para ele, “neste universo, a função social da escola e seu ajustamento às 

necessidades do aluno são situações que pouco contam” (1980, p. 215-217). 

Este foi um período, segundo o autor, que educadores “defendiam uma 

redefinição da escola para atender a novas exigências”, e a visão conservadora 

expressa na legislação representou “uma acomodação às exigências da velha 

ordem senhorial em confronto com as novas exigências de um processo de 

modernização sócio/econômica (...)”.  

De 1930 para cá as discussões sobre qualidade/quantidade da educação, 

ensino-técnico/ensino-humanístico interferiram nas leis e regulamentos educacionais 

que traziam diretrizes do que devia ou não ser feito nas escolas. Os professores se 

viam envolvidos com programas definidos, forma de avaliação consolidada e 

disciplinas de cada curso já previstas conduzindo-os à função de um simples 

provedor de meios, ou seja, de aulas, notas e outros requisitos da burocracia 

escolar. 

Alguns professores no Ginásio Manoel Borba não se enquadravam naquela 

afirmação como “simples provedor de meios, ou seja, de aulas, notas e outros 

requisitos da burocracia escolar”. Para o ex- aluno Gilvan Meneses: 

 
Havia nele, no Ginásio Manoel Borba, uma preocupação com os 
alunos numa preparação para o conhecimento e na formação para a 
vida, esse interesse de formar o jovem era muito grande como 
também de formar a personalidade da pessoa, formar para que você 
fosse alguém na vida, desse continuidade aos estudos... Essa 
preocupação partia mais de Dr. Clovis, Alcides Rodrigues, Arlindo 
Maciel, Mário Rodrigues que era mais um relações públicas. 

 

2.4.1 A educação como instrumento de aceleração e coop eração social 

 Este depoimento, do ex-aluno Gilvan, faz compreender a visão de Garcia 

(1980, p. 215-217) quando ele afirma que “a educação continua sendo vista como 
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um mecanismo renovador da sociedade, sem questionar mais a fundo os 

condicionamentos que sobre ela atuam (...) e como um instrumento capaz de 

acelerar e cooperar efetivamente para transformações mais radicais na estrutura da 

sociedade (...)”. 

Em Goiana o GMB foi este instrumento, capaz de acelerar e cooperar, que 

transformou radicalmente a estrutura daquele meio social produto de um espírito de 

solidariedade. Os depoimentos traduzem essa suposição: “os professores não 

tinham nenhum caráter assim profissional, trabalhavam em suas atividades e na sua 

hora de folga iam dar aula” (Geraldo Correa). 

Eu via nos professores uma fraternidade, um ar familiar. Parecia que 
todos eram um todo e ninguém sabia quem era o dono, só se sabia 
que era Dr. Clovis quem dirigia. Este era o que menos parecia dono! E 
essa proximidade dos professores com os alunos fazia com que o 
aprendizado ficasse muito mais desenvolvido (Gilvan Meneses). 

 

 
Goiana como toda sociedade teve o seu grupo de indivíduos que exerceu um 

poder ideológico ou espiritual o qual, segundo Bobbio (1997, p. 119), se contrapõe 

“ao poder temporal ou político, isto é, um grupo de indivíduos que corresponde, pela 

função que desempenha, àqueles que hoje chamamos de intelectuais”. 

Estes intelectuais trazem as suas idéias que vão permear as ações políticas 

que serão pautadas sobre alguns “princípios” fornecidos por eles.39 Eles são 

caracterizados pela função que exercem na sociedade onde exercem um poder 

persuasivo. 

                                                
39 Ver Bobbio (1997, p. 118-139). “Toda ação política, enquanto é ou pretende ser uma ação social 

racional, necessita de idéias gerais a respeito dos fins a perseguir, que chamo de ‘princípios’, mas 
poderia também chamar de ‘valores’, ‘idealidade’, ‘visões do mundo’, e de conhecimentos 
científicos e técnicos necessários para alcançar os fins estabelecidos. Por ‘ideólogos’ entendo os 
que fornecem princípios-guia, por ‘expertos’, aqueles que fornecem conhecimentos-meio”. 
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O médico Clovis Fontenelle Guimarães em sua iniciativa nada fácil de fundar 

um ginásio na cidade cercou-se de outros intelectuais, advogados, médicos, coletor 

federal, notadamente funcionários estatais e profissionais liberais que sedimentaram 

o tipo de escola na cidade e deram a educação aos rapazes que ali nasceram. 

A trajetória histórica do Ginásio está imbricada com estes intelectuais que o 

forjaram nos seus diversos momentos. Nunes (1992, BV) é muito contundente 

quando afirma que estes intelectuais “têm sido maltratados pela descaracterização 

que sofrem na nossa historiografia da educação! Nela, a escassez de reflexões 

sobre a sua atuação concreta é brutal”. 

Tenta-se mapear nesta trajetória dos professores/intelectuais/agentes sociais 

do GMB, as suas relações, articulações, atuações e produções intelectuais com o 

objetivo de revelar a disponibilidade e o espírito de cooperação de todos e a 

capacidade criativa de alguns, mesmo sem trazer em suas práticas uma bagagem 

ou formação pedagógica. 

 

2.4.2 Indícios das práticas esc olares 

 O corpo docente era composto de pessoas que não tinham formação para o 

magistério, partido político e religiões diversas. Dallabrida em seu livro (2001, p. 16) 

trata das práticas específicas do método pedagógico dos professores na I República 

como “uma frente educativa para a elite”. Nos anos 40 e 50 resquícios dessa época 

eram evidentes. Severino Cordeiro expressou a seriedade e o comprometimento do 

grupo: 

 
O corpo dos professores era comprometido e tinha conteúdo. 
Ensinavam por prazer. Estudei com Dr. Alcides, Dr. Nivardo Serrano, 
Dr. Luis Dias, quer dizer médicos, gente da elite e professores do 
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ginásio.Tinham a graduação e outra atividade profissional muito mais 
relevante que podiam até não querer se envolver naquilo.Por conta 
disso podiam dizer eu sou doutor. Vou levar isso em banho Maria, e 
no entanto não era. 
 

E Antônio Arnaldo define o que acontecia e porque eram competentes na 

opinião dele: “Os professores eram competentes eram advogados... médicos... a 

elite”. A relação professor-aluno em todos os aspectos era baseada no respeito à 

hierarquia, na admiração, sem confrontos, mas sem submissão. O relacionamento 

entre os professores do GMB foi analisado enfocando o clima de harmonia e a 

preocupação com os alunos: 

Eram muito unidos. Eram cuidadosos.(...). Chegavam na Secretaria 
batiam aquele papo, quando terminavam a aula voltavam a Secretaria 
concluíam o papo dali iam embora. Não havia professor com alguma 
ideologia contrária que se confrontava dentro do ginásio com os 
demais (Vilmar Gomes). 

 
 

Essa harmonia foi detectada nos primeiros anos do colégio. Na década de 

1950 alguns dão com outro enfoque, inclusive com críticas ao professor Rufino que 

esteve envolvido com desentendimentos sérios: “Entre os professores não havia 

reunião. Entre eles havia um despeito danado. Até mesmo o Rufino eu acho que ele 

era um desarticulador” (Cordeiro). 

Estes professores, mesmo pedagogicamente inexperientes e investindo na 

sua capacidade criativa em sua nova atividade, passavam pelo crivo das avaliações. 

Eram avaliados pela dificuldade de se tirar um dez como mostram os depoimentos: 

“O professor mais difícil de tirar um dez, depende de cada aluno, tinha gente que era 

totalmente bloqueado para Inglês, aí era papai mas para mim, pelo menos, era o 

professor de Matemática” (Clovis Guimarães). 

Marcus Mendonça explicou essa questão: “a relação professor aluno era 

muito boa. Muito cordial, muito próxima e muitíssimo rigorosa na nota”.  
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Para preencher esta lacuna da falta de oferta do governo e querer atender a 

todos, o GMB mostrava o seu perfil de formação das elites. A seletividade 

expressava o nível de ensino do GMB mesmo abrindo as portas do curso secundário 

e fazendo um trabalho pioneiro na cidade. O ex-aluno fala orgulhoso da rigorosidade 

do ensino e compara com o ENEM hoje: 

 
Agora, o que é importante é que mesmo sem recursos, havia o desejo 
de aprendizado por parte dos alunos e de ensinar por parte dos 
professores que compensava todas as coisas. Por exemplo, o nível de 
ensino acadêmico de Goiana, se houvesse um ENEM hoje, Goiana 
fazendo o exame, seria 10. Mas, um dos melhores colégios do Recife 
que era o Salesiano só chegaria no máximo a 5. Nota 5. Era 50%, no 
máximo, do nível de ensino que a gente tinha em Goiana. As aulas em 
Goiana não eram dadas, por exemplo, apenas para seguir um 
currículo. Eram dadas para transmitir um conhecimento. 

 

E explicou a rigidez da avaliação: “Porque as notas de Goiana, por exemplo, 

tirar um cinco em Matemática, em Goiana, era um feito maravilhoso. podia já chamar 

o sujeito de Matemático. Porque o ensino era rigoroso”. 

Vilmar Gomes caracterizou o sistema de avaliação em sua fala: 

 
As avaliações era daquela de sortear o ponto. No fim do ano só. Todo 
mês tinha prova da matéria do mês. Estudava-se a matéria do 
mês.Mas no fim do ano se dava uma relação dos pontos que iam cair 
na prova, para o sujeito estar pronto em tudo. No dia da prova puxava-
se o ponto e uma vez escolhido, se caísse tinha que responder. 
 

A preocupação com as notas levava os garotos a um certo nível de stress no 

qual as contas, para lá e para cá, tornavam-se motivo de conversas: 

 
Ficava todo mundo preocupado com as notas. E fim de ano era 
sempre fazendo conta. Quanto tem que tirar para poder passar. 
Naquela época era até mais fácil porque se passava até com 4. Eles 
faziam a média do ano, que tinha um determinado peso e a média das 
provas finais do ano. Tinham uns pesos. Era a média ponderada. Com 
ela nós tínhamos o mínimo de 4 na matéria. Agora, em todas parece 
que era 5 a média geral (Silvio Guimarães). 
 

 Ainda em 1946, antes da fundação do Ginásio a preocupação com a 
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regulamentação da avaliação se manifestou. Uma portaria assinada pelo Ministro da 

Educação regulando os exames de segunda época nos estabelecimentos de ensino 

secundário tinha sido publicada e os jornais40 informavam a população.  

Os alunos viviam envolvidos com as questões de ficar para a segunda época 

porque os exames nos estabelecimentos de ensino passam a ser realizados no mês 

de outubro para que em janeiro do ano seguinte os não habilitados na primeira 

época tivessem uma nova oportunidade - a 2° época. 

 O currículo excessivamente enciclopédico posto em mãos desses professores 

respeitava o espírito da Lei Orgânica. Romanelli (2000, p. 158), após analisá-los, diz: 

“era indisfarçável, como se vê, o caráter de cultura geral e humanística dos 

currículos”. 

 O programa do ensino secundário, em 1946, era criticado severamente em 

artigo de jornal local por Pereira da Costa intitulado “Os erros do Ensino” ao se 

expressar assim: “Diz ainda que o programa do ensino secundário instituído há anos 

peca pelo absurdo, é inadmissível que um jovem de treze anos estude 

simultaneamente ciências e quatro línguas ao todo doze matérias, sem contar a 

prática da física e da química”.41 

Em 1949, o GMB obedecendo ao programa adotava as obras42 utilizadas 

pelos professores na época. Ao serem questionados sobre os livros adotados, a 

maioria não lembrou. Vilmar Gomes foi mais detalhista: 

                                                
40 (Ver Jornal Diário de Pernambuco, Ano 121, N. 01, P.03, 01 /01/1946) e Nota – Segunda época 

para os alunos secundários. Rio, 2 ª N. – O Presidente da República assinou um decreto-lei, 
estabelecendo que os exames de que trata o artigo 91 da Lei Orgânica do Ensino Secundário, com 
a redação que lhe deu o decreto 8.347, de 10 de dezembro de 1945, serão realizados no mês de 
outubro da cada ano. Haverá em janeiro seguinte uma segunda época para os candidatos que não 
tenham sido habilitados na primeira época (Jornal da Manhã, Ano IX, N° 2518, p. 12, 03/02/1946). 

41 Ver Diário de Pernambuco, 22/02/1946. 
42 Anexo 05 – Quadro com algumas obras adotadas pelo GMB. 
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No ginásio, no primeiro ano tinha um caderno de caligrafia que a 
gente aprendia a escrever, pra aprumar bem a letra. A gente aprendia 
letras. O caderno tinha os números 1, 2, 3, 4. No admissão e no 
primeiro ano. Sei que era um caderno de capa verde.O caderno de 
desenho era Rubens ou José Américo ou Pedro Américo. As folhas 
eram melhores.No Colégio Manoel Borba a gente estudava tudo, 
poesia, estudava métrica, tábua de logaritmo.  

O nome dos autores: Matemática era Ari Quintella, me lembro 
da Tabuada de Teobaldo Miranda, tínhamos Geografia, Atlas 
Geográfico entrou no primeiro e no segundo ano. Tinha o livro de 
Latim que eu vim ver quando eu cheguei no Colégio Pernambucano. 
Quando estava na 2° serie do curso de direito se estava estudando 
aquele livro...aquele livro...Ah! Meu Deus! Não lembro o nome... 
Latinidade, não. 

 

Ele relata encantado os livros indicados para leitura: 

Nós tivemos professores muitos ligados a cultura. Mandavam ler 
Monteiro Lobato, Humberto de Campos, Casimiro de Abreu, José de 
Alencar, eram os mais recomendados, Gonçalves Dias, Castro Alves, 
poesias como: Verdes mares serenai... verdes mares... … Todos eles 
ensinavam a gente a viver! 

 

Severino Cordeiro, confuso, lembrou-se de alguns autores: “O livro tinha 

Oswaldo San Giorgi, se eu não me engano, depois eu vim saber que este camarada 

era do Banco do Brasil, não sei o quê Pascalle e Ari Quintela. A gente estudava com 

Ari Quintela”. Marcus só lembrou o de Português: “Era o mesmo livro adotado de 

Português que era o de Napoleão Mendes de Almeida”. 

Enquanto as escolas adotavam seus livros e seguiam em seu curso, o perfil 

da demanda social da educação estava mudando. Na opinião de Romanelli (2000, p. 

158-159) o curso secundário continuava sendo um ramo nobre do ensino sem que a 

legislação contasse com a evolução desse perfil que obrigou o sistema a “abrir um 

pouco mais suas portas, tanto à classe emergente, quanto às parcelas das camadas 

populares que começavam a ver no ensino secundário uma forma de ascensão 

social ou uma forma de acrescentar prestígio ao seu status”. 
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O Ginásio Manoel Borba como qualquer outra escola brasileira, pública ou 

privada, só pôde funcionar e expedir certificados depois de ter sido inspecionado e 

reconhecido oficialmente, atendendo às exigências legais que o regulavam, de 

acordo com as Leis Orgânicas. Ao iniciar suas atividades o GMB, em 1949, era 

inspetora do ensino em Goiana Maria Angélica Meneses que exerceu um papel 

significante entre os alunos, como relata Pedro Botelho, dizendo: 

 
(...) Inspetora Federal, durante grande parte de nosso Curso Ginasial. 
Foi uma orientadora dos cursos de Goiana. Infelizmente, nós os 
alunos do Ginásio, ficamos com muita raiva em uma ocasião de 
provas; reunidos, reclamamos gritando palavras que lhe foram 
dirigidas, imerecedoura de tratamento tão desrespeitoso. 
No dia seguinte, Dr. Clovis resolveu suspender todos os alunos do 
Ginásio por um prazo de 8 dias. Mas, nesta data, 24.08.52, o 
Governador Agamenon Magalhães, morreu durante a noite por isso foi 
decretado luto oficial, com suspensão das aulas por período igual ao 
castigo. Ao saber disso, Dr. Clovis quis contar o prazo da suspensão 
após o tempo de luto, o que não foi aceito pelos alunos. 
 

 A idéia que os alunos tinham do que significava a inspeção federal era que 

Estávamos sempre sendo inspecionado, mas a inspeção que a gente 
percebia era muito burocrática, vamos dizer assim, era em material, 
equipamento, no nível da matéria, onde é que já estava, se estava em 
dia, os pontos, se as coisas estavam seguindo a rotina, se estavam 
indo certo... Acho que era Sr. Dilermando (Marcus Mendonça). 
 
 

 O Sr. Dilermando era Coletor Federal e foi o Inspetor Federal de Ensino em 

Goiana. Esteve nesta função no período de 1955 a 1969, através da qual ajudou os 

colégios da cidade obtendo subvenções federais com o apoio de seu irmão senador 

Eládio de Barros Carvalho.43 As informações apresentam as características do 

trabalho do inspetor nesse tempo: 

 
A inspeção federal era feita por Seu Dilermando. Era o chefe do posto 
da receita e responsável pela inspetoria de ensino. No fim do ano, as 
provas de meio e fim de ano só se começava quando ele chegasse. 

                                                
43 Sua filha Cora Lucia de Barros Carvalho Guimarães não foi entrevistada, mas enviou um histórico 

da vida de seu pai, no qual consta esta informação. 
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Ele rubricava as folhas todinhas da prova (Silvio Guimarães 
1958/1961). 
 

2.4.3 O desempenho do Diretor do GMB  

Dr. Clovis Guimarães, como tantos outros educadores do passado, era 

médico. Estudar estes atores e os processos relacionados a estes temas é na 

opinião de Sellaro (2000, p. 6-7) “resgatar aspectos relevantes que marcaram as 

instituições nacionais, e especialmente, é perceber a forma como foi pensada a 

nação brasileira”. Em sua pesquisa sobre Dr. Ulysses Pernambucano a referida 

autora ressalta a importância atribuída à atuação dele, explicada pelo seu caráter 

inovador, desbravador de caminhos de amplas ações educativas, concentrados “em 

um campo de preocupação comum nesse período - a educação e a saúde“44, dois 

campos de conhecimento, reunidos em um só ministério. Chama a atenção para o 

valor das suas antecipações, como vanguardista que era, na relação entre educação 

e modernidade, e que tem ficado à margem da História da Educação em 

Pernambuco cobrando “que ocupe o lugar que lhe cabe”. 

 Dr. Clovis Guimarães como Dr. Ulisses Pernambucano foi um médico que 

direcionou sua vida para a causa educacional, com um perfil também inovador, de 

vanguarda, criativo, curioso, de acordo com os entrevistados. Para Alcides 

Rodrigues, “Era um intelectual voltado para a medicina. Foi aliás um grande médico”. 

Mas depois de acompanhá-lo na construção da sede própria do GMB entendeu que 

era um idealista: “Era seguir a comunidade naquilo que era mais importante naquela 

hora... que era a instrução. O sonho dele foi esse. Ele fez até tijolo... Fabricava 

tijolo... Esteve aqui um escritor, Getulio César, que ficou espantado quando viu Dr. 

                                                
44 O Ministério e Educação e Saúde foi criado em 1930 e vigorou até 1953 quando passou a 

denominar-se Ministério da Educação e Cultura. 
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Clovis com as mãos sujas de barro, com aquele rapaz Inácio. Isso é que era gostar, 

querer bem”. 

   Em seu livro Sena (2001, p. 187) escreve: “A atuação educacional de Clovis, 

portanto, redirecionou a juventude da região, sem oportunidade de ensino, 

impulsionando centenas de bem sucedidas carreiras profissionais”. 

 O ex-aluno Sebastião Lira referindo-se ao GMB diz: “Mas essas coisas não 

nascem quando alguém não assume a responsabilidade de impulsioná-las, de fazê-

las nascer! Não foram os outros que fizeram ele nascer, os outros foram como 

opção”. 

Nascido em 09/10/1896, em Manaus-AM, ainda no século XIX, era filho de um 

ourives e chegou à Goiana, em fevereiro de 1928, vindo de Canhotinho. Segundo as 

falas dos filhos, “nos estudos anteriores ao curso médico foi colega de turma do Gal. 

Castelo Branco, na cidade de São Luis, no Maranhão”. 

 Em um dos muitos artigos que escreveu, usando o pseudônimo de Guinard 

Filho, para o Jornal “O Goyannense” na década de 1930, o próprio Dr. Clovis relata: 

“O Colégio de São Francisco de Paula era, no meu tempo, em São Luis do 

Maranhão, o melhor educandário da redondeza. Para ali convergia, cada ano, a 

mocidade do Ceará e do Piauí, à cata dos ensinamentos que espalhavam os 

abnegados irmãos Maristas”.45 

Estudioso, era portador de uma bagagem científica construída na sua 

formação médica na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde defendeu o seu 

doutoramento em doenças renais, em 1922, segundo informações do seu filho Mário 

Guimarães. E como outros da mesma profissão, voltou-se para a vida cultural 

                                                
45 Jornal “O Goyannense”, N° 248 –28/07/35 - Artigo MODOS &MODAS – H. Guinard. 
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direcionada na década de 1940 para a educação. Dominava bem o Inglês, francês, 

arranhava o alemão, estudava esperanto, era taquigrafista e rádio-amador. 

Durante a I República, a memória nacional está repleta de médicos entre os 

personagens que atuaram no serviço público nas diversas áreas no país. Seja na 

educação, política, cultura, medicina preventiva, literatura, engenharia, odontologia 

etc. O papel dos médicos educadores é enfocado por Sellaro (2000, p. 160), que 

retoma as palavras de Bomeny46 sobre essa questão: 

 
Descortinando um país desconhecido, encontramos nossos 
modernistas em busca da autêntica nacionalidade e da cultura original 
brasileira; cruzando o país, os profissionais da ciência, em verdadeira 
caravana pela saúde, confrontam-se com a doença no “imenso 
hospital” em que se transformava o país. 
 
 

 Comenta Sellaro que embora em sua tese a autora afirme que a situação é 

representativa da realidade nacional, ela não contempla a realidade do nordeste 

limitando-se a mencionar os chamados por ela de pioneiros da nação que atuaram 

apenas em alguns estados do sudeste. No estado de Pernambuco, Dr. Clovis 

Fontenelle Guimarães foi um desses pioneiros que veio parar em Palmares/PE, 

fazendo parte desta caravana modernista para trabalhar no Departamento Nacional 

de Saúde Pública. Transferido para Goiana, em fevereiro de 1927, depois de ter 

atuado em Canhotinho e Garanhuns veio assumir o Posto de Profilaxia de Endemias 

Rurais. Embora com essa determinação de não querer ser político ele não deixou de 

dar a sua contribuição à cidade. 

O líder político no município era o Sr. Seraphin Luiz Pessoa de Mello que 

segundo “A voz de Goyanna” terminou o seu mandato naquele ano de 1928. Em 

setembro de 1928 foi então eleito prefeito de Goiana. O Jornal local publica uma 

                                                
46 Ver BOMENY, Helena. Novos talentos, vícios antigos: os renovadores e a política educacional. 

Estudo s Históricos. Rio de Janeiro, v.6, n.11, p.24-39, 1993. 
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matéria intitulada “Pela Política” através da qual o ex-prefeito recomenda eleger Dr. 

Clovis Guimarães para prefeito do município: 

 
Amigos e correligionários que neste município de Goyanna obedecem 
a orientação política do exmo. Snr. Dr. Estácio Coimbra, governador 
do Estado, suffragarão e recomendam ao eleitorado para o próximo 
pleito do dia 30, os candidatos seguintes: Para Prefeito Dr. Clovis 
Guimarães... (Jornal “ A Voz de Goyanna “ Anno XIII, Goyanna, 23 de 
Setembro de 1928. Num. 26, p. 1). 
 

Renunciando enfrentou a Revolução de 1930 já afastado do cargo de prefeito. 

Era do partido perrepista47 que na época sofreu muita perseguição. Após a renúncia 

da vida política teve uma participação na vida da cidade nas questões sociais e 

culturais. Na área de saúde ocupou a direção do Saneamento Rural (JORDÃO, 

1930, p. 164).  

 Estas notícias do jornal local apresentam uma outra faceta do perfil do Dr. 

Clovis: “Segundo informações que colhemos em fonte segura, cogita-se atualmente 

da fundação nesta cidade de um clube de tênis. (...) Está à frente do 

empreendimento o conceituado clínico Dr. Clovis Guimarães” (O Goyannense, 

07/08/1932. N. 100). 

 

O Tennis Club de Goiana, associação desportiva recentemente 
creada, entre nós, sob a inspiração do estimado e ilustre clínico d. 
Clovis Guimarães, vai tomando um incremento surpreendente. (...) 
Várias senhoritas do “set” goyannense já se associaram ao “Tennis 
Club” e vão diariamente fazer os seus treinos esportivos no aprazível 
campo da Praça 4 de Outubro (O Goyannense, 02/10/1932. N. 108). 
 

Em Goiana, ele prestou paralelamente seus serviços médicos, abriu 

consultório, escreveu no jornal da cidade no período de 1933 a 1938, o jornal “O 

Goianense” no qual escrevia com o pseudônimo de H. Guinard Filho, em outros 

jornais da época como União Sindycal, Voz Operária etc. 

                                                
47 Partido Republicano Paulista. 
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Sena (2001, p. 186-188) ex-professor e amigo particular de Clóvis F. 

Guimarães, sempre está enaltecendo a figura do amigo, relembrando o seu 

idealismo, e no seu livro fala sobre ele: “Simultaneamente, inquieto e empreendedor 

como era, fundou uma companhia teatral com artistas amadores. Companhia essa 

que excursionou com muito sucesso, recebendo aplausos e elogios da então crítica 

especializada”. 

Esteve sempre ligado ao mundo artístico. Ele aí deve estar se referindo à 

participação dele na Campanha para fundação do Grêmio Artístico Peixoto Júnior 

em 1933, a qual fundou juntamente com outros e fez parte deste teatro. Foi 

presidente deste Grêmio de acordo com os jornais da época (O Goianense, Ano VI, 

nº 295, 04/07/1936). 

 Participou da diretoria da Amplificadora Educativa de Goiana em 1942 e no 

ano seguinte, convidado, participou da Arcádia Goianense Frei Caneca em 1943. 

Lutou pela sede própria da Saboeira (clube local) junto a outros acompanhando sua 

construção na segunda metade desta década. 

Na campanha política que elegeu Lauro Raposo era candidato a vereador. 

Eleito, foi Presidente da Câmara dos Vereadores. Sena confirma: “Encontrei-o em 

1947, participando da campanha política que elegeu Lauro Raposo e ele vereador. 

Aí, sim, o conheci de perto”. Em 1948, “quando foi presidente da Câmara de 

Vereadores, testemunhei com que justiça e independência apreciava os projetos, 

quer os da Coligação, da qual fazíamos parte, quer os do PSD.” 

Foi pioneiro em um tipo de turismo, até hoje pouco explorado em Pernambuco 

– o passeio pelos rios. Como diz Sena, Clovis 
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Foi o precursor do turismo fluvial, em Goiana, quando em lancha à 
motor, construída com a sua ajuda e supervisão por seu fiel escudeiro 
Inácio (que no Ginásio, entre outras funções, exercia as de bedel e 
marcineiro) navegava por todo o canal e pelo Rio Goiana, descobrindo 
pontos pitorescos, inclusive as ilhas de Catucá, onde os negros da 
região fundaram um quilombo e viveram seu grande sonho de 
liberdade (SENA, p. 188). 

 

Em setembro de 1956 foi criado em Goiana o “Aeroclube de Goiana”. O 

campo de pouso ficava situado em Cajueiro, nas terras da Usina Santa Teresa, logo 

após a mata de Bujari, à beira de quem vai para Recife. Ali pequenos aviões 

aterrissavam, vindos do Recife, para a alegria dos apreciadores da arte dos vôos 

aéreos. Clovis fazia parte da diretoria como diretor de propaganda. 

Assumiu a direção cênica do “Teatro do Estudante de Goiana”, em 1957. 

Todos os atores eram alunos do Ginásio Manoel Borba e do Colégio da Sagrada 

Família. Os depoimentos sobre o diretor-professor completam o perfil do educador. 

Foi a opinião de Sebastião Lira: 

 
Dr. Clovis era o dono, era o diretor, era o cara que mandava em tudo, 
era o orientador, era o diplomata da história e exercia a autoridade 
dele. Acho que ele ensinou Ciências Naturais. È o cara que fez, foi a 
pessoa que construiu, que levou aquilo. Acho que ele ensinou pouco 
em relação ao que ele representou para a construção do ginásio. Essa 
á a imagem que eu tenho dele.  
 
 

Quem gozava da intimidade de Dr. Clovis, encontrava-se com um homem 

criativo, curioso, inovador. É o que Marcus Mendonça transmite em sua fala: 

 
Eu além do ginásio convivi com Dr. Clovis. É aí onde Dr. Clovis me 
ensinou muito mais porque ele era uma pessoa que tinha habilidades 
de construção. Construía barcos.Quando ele cismava de fazer um ele 
ia para a garage e fazia um barco. E aí, eu ia ajudar a furar isso, 
aquilo outro... ou eu estava jogando bola nas horas vagas ou 
estudando ou estava lá na casa de Dr. Clovis, construindo o tal do 
barco, que eu não sabia para onde ia aquilo. 

 

Marcus relembra quando ele voltou-se para o rádio-amadorismo: 
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Depois ele resolveu... descobriu negócio de rádio amador e foi 
construir um rádio amador para ele. No processo de construir o rádio 
amador, o transmissor, eu ia todos os dias pra lá. Achava fantástico 
pegar aquelas peças, solda isso com isso aqui, faz isso com isso aqui 
e furar... depois do negócio estar pronto, a primeira vez, vamos ligar 
para ver se funciona... Aí era América, Dinamarca, Quebec. PY7-
ADQ. Aí ele falou e alguém respondeu. Era aquela maravilha a gente 
ouvindo aquilo! Enfim eu estou muito próximo dele, e aí é de onde 
vem a história. Ajudava a construir um rádio e muitas vezes ele aí 
falava comigo em Inglês ou Francês. Ele falava porque ele gostava de 
treinar e eu aí falava com ele e nessa história o pessoal ficava 
dizendo: como é possível um negócio desse? Aquele menino fala. 
 
 

O que impressionava e chamava atenção, segundo os ex-alunos era o estudo 

de línguas estrangeiras ensinadas pelo diretor. O Inglês era um idioma que estava 

se impondo internacionalmente. No Brasil, segundo Dalabrida (2001, p. 97) “(...) na 

Reforma Capanema, em plena Segunda Guerra Mundial, o alemão foi suprimido do 

currículo oficial e o inglês manteve-se como disciplina obrigatória”. 

Referindo-se ao livro adotado por Dr. Clovis, Vilmar explicou: “a gramática 

inglesa Dr Clovis deixava a critério de cada um. Ele nunca exigiu o livro de Inglês. O 

livro de Inglês era o quadro, ele fazia o livro. Ele exigia que se tivesse uma 

gramática”. Vilmar continua falando da prática de ensino do professor de línguas 

estrangeiras:  

 

O Prof. Clovis Guimarães me ensinou Inglês. Dr. Clovis aquela 
tranqüilidade dele, sabia. Quando era o Inglês ele pegava naquela 
gramática e dizia assim... é assim, olhe, a diferença do inglês para o 
americano, e aí ele fazia o jeito da boca. Nos levava pra o Bar 
Restaurante e Sorveteria Oriental que tinha junto aos bangalôs onde 
os japoneses que chamavam, estavam montando a máquina da 
Fábrica de Tecido, aí ele nos levava para lá para falar inglês com os 
japoneses, onde os alunos melhores se destacavam, ele levava para 
lá para dialogar. Levava para o rádio-amador, entrava ali pelo terraço 
da casa dele, ali ele falava Inglês, ele botava a gente para falar 
francês, era uma coisa muito séria. Dr. Clovis foi... é incomparável. 

 

E continua entusiasmado: 
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Olhe, Dr. Clovis, por exemplo, ele estava na aula de Inglês, o exemplo 
era os Estados Unidos, era a diferença do Inglês para o americano. A 
aula era de Francês, o exemplo era a França, os costumes, a política 
francesa. Estava dando aula de Ciências, acabou tudo, não falava de 
ninguém, era o bicho mesmo, era o animal, era o inseto, era... 
dependendo do que fosse a aula. 

 
 

Botelho ressalta a sua metodologia: 

Nas aulas de línguas, gostava de ensinar coisas que não constavam 
do programa escolar; em francês ensinou algumas canções que os 
sabedores de francês me perdoem, meu conhecimento não e 
suficiente para reproduzir corretamente as musicas, cançonetas e 
poesias que ele nos ensinou; Frere Jacques foi uma delas. Em aula 
de Inglês ensinou o Pai Nosso. 

 

 Severino Gonçalves conta uma das suas práticas no ensino de Inglês levando 

o aluno a utilizar o espaço urbano e pondo em contato com o idioma: 

 
E uma coisa que eu mais gostava de Dr. Clóvis era porque ele 
obrigava a gente a aprender. Como? Naquela época, nos cinemas, 
todos os cartazes eram em inglês, nera?! E ele ensinava inglês à 
gente, e ele mandava a gente ir para as portas dos cinemas, sentar na 
porta do cinema e copiar as frases todinhas que tinham. E eu achava 
isso excelente. Sentar na porta e copiar o que tinha. Aí depois pegava 
um dicionariozinho e ia traduzir. Só que a tradução literal (risos) era 
diferente. Aí eu chegava lá e dizia “e aqui como é que vai ser?” 
Porque não tava dando certo de jeito nenhum. Aí ele explicava 
tudinho. 
 

 

Marcus Mendonça era um entusiasta no estudo dos idiomas: 

Por exemplo, Inglês que era dado, no segundo ano, no quarto ano, e 
era Dr. Clovis que dava Inglês a aula era dada em Inglês. Não se 
falava Português, e ele mesmo ficava tão contente, que o maior prazer 
dele era chegar assim, na aula e dizer assim: Dictation. Abria o livro 
numa página qualquer e a gente escrever. Qualquer erro, mesmo de 
uma letra significaria um ponto, a menos. O erro de uma letra. Por 
exemplo, num ditado de 15 linhas, você para tirar 7, 6... era uma nota 
espetacular, mas era a nota que a gente conseguia. 

 

 Ele teceu comparações com o ensino do Colégio Salesiano, na época: 

A gente conseguia 6, mas essa prova aqui (Recife) a gente tirava 10 o 
ano inteiro, no Colégio Salesiano. A gente falava Inglês. Eu saí de lá 
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no meio do ano, cheguei aqui no 2 semestre e ia dar.... O professor de 
Inglês do Colégio Salesiano era um padre que rezava missa na Matriz 
de B Viagem para os americanos. Rezava a missa em Inglês. Fazia o 
sermão em Inglês, mas lá na sala de aula ele não tinha nem tipo de 
comparação com as aulas de Inglês que a gente tinha.Quando eu 
falava com ele, ele ficava olhando assim, sem entender como é que 
eu podia falar Inglês com ele. De modo que a impressão que eu tinha 
era que as minhas provas ele nem olhava, ele botava 10. Eu tirei 10 
no 2 semestre quase em todas as cadeiras, todos os meses. Somada 
a nota com a nota de Goiana para fazer a nota final eu só consegui 
ser 3 lugar. 

 

 

Vilmar Gomes partiu para fazer comparações com o Professor Rufino: “O 

Francês, o Professor Rufino também ensinou, mas era melhor aprender francês com 

o Prof Clovis do que com Antonio Rufino vindo da escola de línguas”. 

 Dr. Clovis também ensinou Desenho. Hoje como um artista, e com atelier 

montado para venda de seus quadros, lembra o porquê que não gostava das aulas 

de Desenho: 

O Prof. de Desenho era Dr. Clovis. Eu era péssimo com o Desenho. 
Sou um artista mas não de Desenho Geométrico, essas coisas que 
requeriam cálculo, exatidão nas coisas, coisas que eu vi depois no 
científico. Serviu de base. Engolia essa matéria de goela abaixo. Não 
tinha nada a ver com desenho. Com pintura, não tinha nada disso. 
 
 

O próprio filho, Clovis Guimarães Filho, fez elogios sobre a sua prática de 

ensino: “Desenho, o meu professor foi papai. As aulas dele eram muito boas. Todo 

mundo gostava. Ele usava régua, transferidor, esquadro e caderno de desenho. 

Francês foi papai também. Como filho ele não fazia diferença, é como se fosse uma 

pessoa estranha, um aluno normal”. 

Um fato engraçado com o Dr. Clovis é relatado por Cordeiro: 

 

Era que uma vez no ginásio faltou um professor na sala da gente. 
Geralmente quando faltava um professor ele não deixava a gente 
sozinho. Era a penúltima aula e ele estava dando aula na sala de 
junto. Aí disse: Vai ficar todo mundo dentro da sala de aula e eu daqui 
de vez em quando vou olhar quem está fazendo bagunça. Vão 
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estudar para a próxima aula.Não deixou a gente sair. Teve uma hora 
lá que era uma confusão. A gente jogando papel um no outro. Ele 
veio, reclamou e disse que não estava conseguindo dar aula. Na 
próxima vez quero saber quem está fazendo zoada. Aí a gente tinha 
um camarada que era bem safado, chamado Zito. Aí os meninos 
disseram: Vamos fazer uma presepada com o Dr. Fecha a porta e 
bota uma cesta ali. 
Quando ele chegar! Aí estava aquela confusão! Então Dr. Clovis 
empurrou a porta aí foi Pô!!!, na cabeça dele. Aí ficou todo mundo em 
suspense, ele foi virou assim, olhou pra cima e disse: Como é isso? E 
danado! Como e que vocês conseguiram botar isso para cair em cima 
da minha cabeça?Levou na brincadeira aí disse: Isso é um fenômeno 
físico. Vamos ver a velocidade, o peso, o empurrão da porta tudo isso 
causou aquele fenômeno. Depois disse: Quem foi que fez isso? Quem 
ia dizer? Mas como já levou na brincadeira, não tomou providência 
nenhuma. 
 

 

 Quando um professor faltava, os alunos se alegravam, diz Vilmar: “Quando 

um professor faltava... ah! Que bom! Não vai ter aula, o professor faltou. Não existia 

porque Dr. Clovis substituía. Era inglês, era ciências, português, o que fosse ele 

dava aula. Então a gente não ficava liberado porque o professor faltou”. 

 E continua 

Matemática... era a única matéria que ele não dava. Aí Dr. Clovis 
vinha dar uma aula seja lá do que for... Montar e desmontar um 
aeroplano... vamos ver uma história que aconteceu não sei 
aonde...mas ele inventava uma historia e ia desenvolver... Aí todo 
mundo achava bom melhor do que o recreio... E tinha vezes agora 
que ele levava a turma para brincar... Levou para jogar pião... vamos 
aprender a botar o pião na unha porque tinha um aluno que soltava 
um piãozinho e botava na unha. Vamos aprender e daqui a pouco 
tinha muita gente botando o pião na unha.  

 

  Cordeiro via no diretor um educador: 

Dr. Clovis era o seguinte. Tem muitos professores, mas tem professor 
que é educador. Uma pessoa que se comporta bem dentro da 
sociedade, que dá bons exemplos, está presente, sabendo até a 
família e a origem do aluno, isso não é um simples professor. O diretor 
não era de gabinete era de chegar junto, de ver o que era que estava 
acontecendo, o que estava se passando. 

 

 Sebastião Lira tenta resumir o papel de Clovis Guimarães dentro do ginásio: 
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O ginásio veio depois. Não sei de 6 meses, se um ano, mas veio 
depois. Então está aí o vácuo! É essa ausência extraordinária na 
obrigação de educar.E aí onde Dr. Clovis aconteceu. Clovis Fontenelle 
Guimarães! Eu tenho uma imagem dele, de paletó, muito organizado, 
não era um tipo grande, nem forte, nem gordo. Tenho uma impressão 
dele, nesse particular, da ordem que ele exercia no contexto do 
colégio, mas não era sobre os alunos, era sobre a autoridade que 
havia dentro do colégio. 
 

 E acrescentou: 

Ele tinha uma visão, ao mesmo tempo tinha um sentimento social. 
Evidentemente procurou o caminho do educador. Na minha visão 
prestou um grande serviço a cidade de Goiana. Prá mim, o Ginásio 
Manoel Borba independentemente dos outros valores que o 
constituíram, está mais no epicentro dele os valores de Dr. Clovis. Eu 
me lembro! 

 

O seu colega de profissão e amigo Benigno de Araújo ao escrever um artigo 

para o Jornal da cidade, em 1957, sobre o Ginásio Manoel Borba, ressalta a 

importância deste para a cidade de Goiana: 

 

É fora de qualquer dúvida que a creação, em Goiana, do Ginásio 
Manoel Borba foi passo civilizador agigantado. O esforço imenso que 
o Dr. Clovis Guimarães vem há anos empregando não é vazio de 
sentido. Pelo contrário reveste-se do significado muito alto porque 
vem trazer modificação profunda à paisagem intelectual do 
pachorrento burgo de Nunes Machado (Gazeta de Goiana, Ano I, 06 
de abril de 1957, Número 2, p. 1). 

 

 O ex-aluno Souza (1985, p. 11) em seu livro assim se refere ao ex-diretor: “O 

velho menino, o homem que empinava papagaio, soltava balões e busca-pés 

conosco”. 

Esse era o diretor! 
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2.4.4 Os professores: suas formas de intervenção. 

Os ex-alunos falam mais sobre o perfil dos professores do que da sua prática 

de ensino. Estes professores passaram pelo GMB no período deste estudo. Alguns 

continuaram até o fechamento do colégio. 

  Alcebíades Gonçalves dos Santos foi o primeiro professor de Português. Os 

alunos lembraram dizendo: “Tinha Dr. Alcebíades que era funcionário da coletoria, 

tinha um filho chamado Marcelo. Ele era um professor liberal, a gente bagunçava na 

aula...” (Antônio Arnaldo). 

Tive Dr. Alcebíades como professor. Tive no primeiro ano, mas foi 
rápido. Muito bom, mas aquele já meio mocorongo, idoso, não 
suportava tanto a sala de aula. Ele deixou e veio o falecimento, então 
ali nós tínhamos Alceu que era filho do Dr. Alcebíades. Nós tínhamos 
no Colégio, então era aquela harmonia, aquela família... (Vilmar 
Gomes). 

 

Vilmar Gomes recordou Maria Lúcia Guimarães conhecida por Lucinha: 

Foi professora de Português. Muito boa a aula dela. Muito versátil, 
didática, muito à vontade. Aquele carisma sensacional. Lucinha tinha 
um carisma... muito boa...Inclusive nos orientava coisas fora da 
escola, como proceder... como chegar no cinema... como comer um 
amendoim... tudo isso era cuidado. Cuidadosa para selecionar os 
livros. 

 

Frei João como Professor de Canto Orfeônico e Música no Ginásio foi citado 

por Botelho: “Cantor com uma voz bonita esperava que todos os seus alunos 

apreciassem as aulas dadas por ele.” Foi elogiado: 

 
Meu professor de Português era Frei João da Costa. Era um frade do 
convento, muito bom em Latim, Português, e que dava uma aula 
fantástica, espetacular... Ele ensinava Português, misturava com 
Literatura, mostrava como era que os clássicos escreviam, como é 
que Machado escrevia isso, como é que fulano escrevia aquilo. Quer 
dizer se estudava a fundo (Marcus Mendonça). 
 
Era muitíssimo inteligente. Mas era de uma cultura extraordinária. 
Com ele era a Gramática. Ele tinha uma verdadeira devoção por 
Análise Sintática. Ele colocava na ordem inversa, direta. Fazia versos 
para depois você tirar o sujeito principal daquelas orações bem 
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complicadas. Ele destrinchava aquilo com a maior facilidade. Ele 
passou pouco tempo aqui como carmelita e como professor. 
(Cordeiro). 
 
 

O professor Rufino foi uma pessoa marcante na vida dos alunos do GMB. Os 

alunos das primeiras turmas demonstram que a época era diferente: 

 
Prof. Rufino já era mais amigo, porque ele acompanhou muito bem 
esse grupo aqui todinho. Ele acompanhou o crescimento desse grupo, 
até ele morrer era muito ligado a gente. Rufino foi um professor bom. 
Ele ensinou Latim e depois Francês também. Pra época foi 
considerado bom (Gilvan Meneses). 

 

Vilmar Gomes informou sobre as suas origens: “Prof. Rufino. Muita exigência, 

dava aulas de Moral e Cívica sem ser aula de Moral e Cívica, uma sumidade, eram 

bons professores. Antônio Rufino vindo da escola de línguas, ensinou Francês, 

Latim. Muito verborrágico a gente podia dizer assim, novinho chegando com tudo, 

com todo gás”. Observou a forma de castigar do professor: 

 

Ninguém nunca castigou. No comecinho existia o castigo usual que ia 
permanecer um pouco com o Prof. Rufino. Eram três os caroços de 
milho. Você ficava com um livro de um lado outro de outro, se você 
arreasse o braço ele dava uma reguada aqui no meio. No próprio 
colégio ele fazia. Dr. Clovis reclamava muito dele. O camarada que 
escrevia com a mão esquerda procurava mudar para a direita. Quem 
escrevia com o dedinho levantado aí levava uma reguada com Rufino. 
Os outros professores reclamavam para botar o dedo para dentro. Até 
esse cuidado eles tinham. Rufino era com a reguazinha, mas também 
aquilo numa brincadeira. Vá ali, vá fazer um avião para todo mundo 
ver que você não estuda, mas aquele cara. 

 

Paulo Gemir tinha um olhar diferente para professor Rufino: 

A confusão começou de Rufino pra cá. Ele lecionava Português, 
Francês e Latim. Eu não achava o Prof. Rufino uma pessoa equânime 
mas era um professor, vou fazer o meu julgamento honesto, não era 
um professor que se notabilizasse, que demonstrasse grande 
capacidade para o ensino. Eu acreditaria mais como um gerente de 
escola ou coisa que o valha. Como professor ficava muito a desejar. 
Eu diria se ele vivo fosse. 
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 Contou um caso que o marcou profundamente na sua relação com o professo 

Rufino: 

De certa feita ele pediu, bom, como acontecia sempre, ele era 
preguiçoso, não gostava de dar aula. As aulas dele na minha ótica era 
uma aula mal ministrada, até cheguei a duvidar da capacidade dele 
como professor. Aconteceu que em meio a essa história toda, ele para 
se livrar do aluno, passava sempre dissertações para o aluno fazer na 
sala de aula ou em casa. Aconteceu que ele para comemorar uma 
data, mandou que a gente fizesse em casa um trabalho sobre Santos 
Dumont. Eu que sempre fui de gostar de ler e de escrever, ainda hoje 
gosto, eu digo, agora, eu vou pegar o Prof. Rufino. Então, copiei 
literalmente de Millor Fernandes um texto inteiro sobre Santos 
Dumont. Rufino botou 7 em Millor Fernandes. Eu nunca disse isso a 
ninguém. Estou revelando a você, agora. Eu tive vontade de dizer a 
ele: O Sr. botou 7 em Millor Fernandes, mas aí eu não passava mais 
nunca de classe. 

 

Ressaltou aspectos do comportamento do professor: 

 
Ele tinha certas preferências por alguns alunos e outros não, razões 
pelas quais eu desconheço. Eu estava entre um dos excluídos 
obviamente, e ele impunha sempre ao corrigir os meus trabalhos a 
nota mínima 7. Eu já sabia que a minha nota era 7. De zero a dez, não 
saia de 7. Eu tinha consciência do que escrevia para comentário de 
outras pessoas que diziam: mas rapaz o que fazer? O que fazer? Ele 
era um professor que se relacionava bem. Era muito bom de um modo 
geral, mas tinha aqueles da preferência dele.Geralmente era aqueles 
mais humildes que não dispunham de recursos como nós 
dispúnhamos. Aqueles que ele conseguia prender para premiá-los 
com nota, com isso, com aquilo, em troca de favores sexuais. Essa é 
que era a verdade! Bom fazia parte da grande maioria que por não, 
(não era possível que ele fosse absorver um exército inteiro de alunos 
mesmo porque não via como) e eu era um daqueles, um dos primeiros 
que ele não nutria nenhuma simpatia, o que foi muito bom para mim e 
pra ele. 
 

O professor Rufino nasceu para o magistério apesar dos métodos não 

aceitos, segundo Botelho. A sua prática foi muito comentada por Severino Cordeiro 

dizendo que foi seu professor de Português e Latim e estudou algumas séries com 

ele: 

 
Ele sempre descontraído também. Mandava ao quadro. Não lembro 
os livros. Tinha tarefa de casa, principalmente Latim que ele passava 
aquelas declinações que era um sufoco para a gente fazer. Ele era 
rígido, rigoroso.Em Português era redação, tudo, inclusive a gramática 
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para a gente fazer a origem gramatical com o Latim. Ele dizia que era 
a origem da Língua Portuguesa. Ele era muito rigoroso nesse aspecto. 
Português e Matemática, principalmente gramática e redação. Leitura 
também. Quem não trazia dever ele dava aquele chilique. Era difícil de 
dar nota. Tinha que estudar muito. Era até consciencioso. No sentido 
de ser justo. 
 
 

Mais esse aluno faz alusão ao comportamento do professor: 

Ele era brincalhão fora de sala inclusive porque ele tinha aquelas 
preferências por determinados alunos, ninguém pode negar, e para 
sorte da gente, os alunos preferidos dele, pessoalmente por ele eram 
os alunos mais fracos na sala de aula. O rendimento escolar era dos 
piores, então havia uma superproteção dele em relação a esses 
alunos, mas também em compensação não havia uma exigência 
muito rigorosa com a outra parte. A gente se dava bem, quer dizer eu 
fazia média. 
 

Em Goiana o professor Rufino reorganizou a tropa dos escoteiros da qual 

inúmeros estudantes do ginásio fizeram parte. Era um grande dançarino, sapateava 

muito bem se apresentando nos clubes, nas reuniões sociais e programas de 

auditório. Vestia-se a caráter para estas apresentações. Sua roupa de mexicano foi 

um sucesso na cidade, em um dos carnavais.  

 Outro professor, Dr. José Pessoa Cavalcanti foi lembrado apenas por Pedro 

Botelho: 

Dr. José Pessoa Cavalcanti, Juiz de Direito da Comarca de Goiana, 
depois Desembargador no Tribunal de Pernambuco foi, por pouco 
tempo, professor de Português no Ginásio. Muito exigente, mas muito 
claro em suas aulas; não aceitava incorreções gramaticais em suas 
provas e deveres; retirou-me pontos em um trabalho escolar, pois não 
coloquei os pontos dos “i” nas palavras escritas. nem ele distinguiu 
meus “m” dos “n” nas palavras com estas letras. 

 

 Outros professores de Latim e de idiomas passaram pelo GMB. Frei Antônio 

Maria Gonçalves da Silva ensinou Latim e Inglês. Vilmar Gomes lembrou dele: “Frei 

Antônio, foi. De Latim. O Latim aquelas declinações aquelas coisas todas... os 

verbos... as irregularidades...” 

Um dos ex-alunos lembrou o Pe. Luís que ensinou Latim: 
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Tivemos mais de um professor de Latim. Parece que foi Pe. Luis o 
primeiro professor de Latim. Era padre da Paróquia, auxiliar de Pe. 
Fernando. O pessoal não gostava muito dele, não. Pe Luis ele queria 
que a aula fosse um modelo, era boa a aula mas acho que ele queria 
uma disciplina maior, queria os deveres de casa, você tinha que 
prestar conta daquilo certinho. Se você fosse dizer que não fez porque 
adoeceu um parente ele não queria explicativa, não. Muito exigente, 
muito chato. 
 

 

O Canto Orfeônico foi uma das matérias compreendidas como importante 

para a formação humanística e que atenderia o objetivo da Lei Orgânica. No Jornal a 

Folha da Manhã, N. 1931 de 19/03/1944 é publicada uma notícia nos seguintes 

termos: 

Rio, 18 (A .N)- O diretor do Departamento de Educação acaba de 
baixar longa portaria considerando que é obrigatório o canto orfeônico 
nos cursos secundários de todo o Brasil. Segundo essa portaria, os 
alunos devem se preparar para a execução dos hinos nacional e da 
bandeira e ainda uma canção heróica, uma canção de estudos, uma 
canção artística e uma canção religiosa. 

 

 

No GMB o primeiro professor dessa disciplina foi Álvaro Alvim da Anunciação 

Guerra48. Vilmar Gomes contou detalhes de sua prática: 

 

Eu tive aula de Canto Orfeônico com o autor do hino de Goiana. Era 
Álvaro Alvim da Anunciação Guerra. Dava aula com um realejo. Um 
realejozinho, Hering, bem pequenininho de plástico, vendia em toda 
lojinha. Ele dava aula com aquele realejo para que nós 
acompanhássemos o canto orfeônico, ele chamava “aula de música”. 
Ele dizia eu não estou ensinando música, estou ensinando Canto 
Orfeônico. Ele chegava e começava a conversar.Tinha dias que ele 
conversava harmonia, primeira, segunda, terceira voz, aí vamos para 
a terceira. Agora vamos fazer um dueto da terceira para segunda voz. 
Agora a terceira e a primeira e ele conseguia tudo isso. Terminava 
todo mundo afinado. Era um conhecimento profundo. Ele chamava 
aulinha de Canto Orfeônico porque só era uma hora, começava às 
13h e 13:45 h a aula já tinha terminado, e isso e uma aulinha, não é 
uma aula. Não dá nem tempo a gente trabalhar. 

 

                                                
48 Álvaro Alvim da Anunciação Guerra foi um pesquisador sobre a história de Goiana. Reuniu o seu 

trabalho em 10 volumes intitulado “Analecto Goianense”. Usava o pseudônimo de Mário Santiago. 
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 Este professor deu vida à sua disciplina: 

A relação dele com os alunos Ah!, a relação dele era impar. Ele 
pegava o realejo aí começava a gerar a noitada Mariana. Era um 
sucesso o Ginásio de Dr. Clovis, cantando, dentro da Igreja, aquele 
coral na frente. Eram os alunos que cantavam, tudo ensaiado por 
Álvaro Alvim que era Mário Santiago no Analecto. 

  

Vilmar ressaltou mais um pouco sua vida pessoal: 

Um paletó de linho roto, ele era pobre, muito culto, mas pobre, ligado 
à família dos operários. Era uma simplicidade, o que se perguntava 
ele respondia. Era uma simplicidade realmente. Cultura e trabalho, por 
trás a Igreja N. S. da Conceição e tantos outros trabalhos que ele fez. 
O Analecto Goianense de 10 volumes. 

 

Dessa disciplina a professora Iraídes Prestrello também foi lembrada. Clovis 

Guimarães fala do aprendizado do Hino Nacional: 

Canto Orfeônico era D. Iraídes. Ela passou o ano todinho ensinando a 
gente a cantar o Hino Nacional. E banguela! aí Paulo Gemir 
desafinava por gosto, intencionalmente. Ela não tinha dente aí 
começava... botava a mão assim por trás... Não lembro as outras 
músicas, mas sei que a base era o Hino Nacional. Era uma aula por 
semana. 
 

 Cordeiro lembrou do violino nas aulas: “Canto Orfeônico. Era Iraides 

Prestrelo. Ela fazia umas aulas. Ela chegou até a levar um violino pra lá. Ela e Gildo 

de Nozinho que tocava violino. Era uma turma mais adiantada. E ressaltou a falta 

de interesse dos alunos por esta matéria: 

 
Era uma zona essa aula de C. Orfeônico. Iraides não tinha autoridade, 
pulso para nada. Coitadinha! Faz até pena! Ela sempre fazia um coral 
e dava umas noções básicas de harmonia, de clave de sol, dessas 
coisas todinha. A gente decorava aquilo. Não havia tempo suficiente 
para decorar e talvez nem interesse. A gente se saia bem era uma 
coisa muito sucinta, resumida, muito simples. Ela chegava ensinava 
uma música, ensinava a fazer duas vozes. Escolhia os alunos que 
tinham a voz mais grossa, mais grave, mais aguda mas sem dizer a 
essência da coisa. Não cheguei a me apresentar em lugar nenhum. 
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 Marcus Mendonça, um apaixonado por música, lembrou-se de Iraídes 

Prestello dizendo: 

 
D. Iraídes Prestrello foi professora de música. Eu estudava particular, 
com ela. Estudava piano, depois estudei acordeon... 
No ginásio ela dava aquelas aulas que tinham antigamente, chamadas 
de Canto Orfeônico... que era como ler Dó-ré-mi... noção geral, 
pentagrama da nota, dentro e fora da pauta... notação musical e 
divisão musical...Ensaiava para as peças teatrais. Basicamente o Hino 
Nacional, o Hino de Pernambuco... 
 
 

Matemática sempre foi o terror para esses alunos. Muitos professores 

passaram por essa cadeira, todos eram temidos. As entrevistas deixaram perceber 

este fato. Para Antônio Arnaldo, “como gostava de Matemática o professor que mais 

me chamava a atenção era José Tavares que ensinava Matemática, mais conhecido 

como Zé Tavares, era químico da Usina N. S. das Maravilhas.“ 

O ex-aluno Marcus Mendonça relata como se sentia importante porque ia 

buscar o professor: 

Professor Zé Tavares, eu ia buscar ele na Usina, todo dia de aula, no 
carro do diretor, aos 13 anos, sem carteira. Nada disso foi estipulado 
entre mim ou meu pai. Isso foi um processo. Normalmente Dr.Clovis 
era que ia buscar. Quando ele descobriu que eu sabia dirigir ele 
perguntou: você pode ir buscar ele? Vou. Ai, eu ia. Eu fui, e foi 
ficando. Já fiquei com aquela incumbência, isso naturalmente. Eu me 
sentia muito bem com aquela responsabilidade de ir buscar e ir levar e 
dirigir carro, que era bom, eu gostava de dirigir... e também vinha 
conversando com o professor. 
 

O professor José Tavares foi substituído pelo médico Luis Dias.49 Foi 

professor na década de 1950 dos três colégios: GMB, Colégio da Sagrada Família e 

Escola Técnica de Comércio Monsenhor Fabrício. Botelho (2000, CAP. 16) fala da 

sisudez desse professor: 

Foi nosso professor de Matemática na 4ª série do Curso Ginasial. 
Médico ginecologista, tornou-se nosso mestre por ter estudado 

                                                
49 Na época três médicos trabalhavam no Hospital. Dr Lauro encontrava-se afastado por estar 

assumindo a Prefeitura Municipal. 
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Engenharia Civil antes de medicina. Não obstante foi Professor de 1° 
linha da matéria e seus conhecimentos eram suficientes para nossas 
aulas. Ao entrar na sala de aula, mostrava-se contrito, sério e exigente 
pelos conhecimentos que nos transmitia, um verdadeiro Caxias. Um 
sorriso seu em sala de aula, seria um favor jamais prestado. 

 

 Sobre a sua prática, completa Botelho, perguntava aleatoriamente aos seus 

alunos sobre a matéria dada em aulas anteriores. Tratava os alunos por senhor. 

Suas provas eram temidas. Os ex-alunos foram quase que unânimes ao referir-se 

sobre a sisudez e a distância deste professor. Vilmar contou detalhando a sua 

prática: 

Já Dr. Luis era Pa.Parapapa, parapapa, aí se virava e perguntava, 
entenderam? Entendi sim senhor. Então, você venha fazer isso. 
Apague não. Aí vinha e apagava. Ele era carrasco! O professor que 
mais deu zero. Foi no 2° ano, ele foi meu professor, eu fiquei para 2ª 
época em Matemática. Dr. Luis Dias faltava muito. Ele dava aula 2ª, 4ª 
e sexta. Na quarta ele era danado para faltar. 

 
Entrevistado o Dr. Luis disse: 

Eu não era um professor para falar, fazer discurso, não. Eu acho que 
eu não era assim tão expansivo assim, não. Eu era preparado, mas 
nunca tive, nunca tive tendência para falar à toa não. Mas, para 
ensinar Matemática, como eu tinha coragem de dizer que dois e dois é 
quatro porque é quatro...(RISOS) Por isso que é fácil, não é? 
 

 Paulo Gemir foi vítima da mudança de professores de Matemática: 

Eu tive como professor de Matemática Mário Rodrigues de Sena. Foi 
no primeiro ano. No 2º ano (chamava-se ano, naquela época) foi 
Alcides Rodrigues de Sena. Mário Guimarães já foi no 3º ano. E 
Antônio Arnaldo Rodrigues. Até o 2º ano do ginásio eu tive interesse 
por Matemática. Não era que a matéria me atraísse tanto, mas até o 
2º ano, daí por diante eu passei a dar o mínimo para passar.Perdi o 
interesse para me voltar para as Ciências Humanas. 
 

 Mário Vasconcelos Guimarães era médico e filho de Dr. Clovis, o diretor. 

Chegou em Goiana em 1953 para trabalhar, então deu a sua contribuição. Para 

Clovis Guimarães o seu irmão: 

Matemática era o terror. O Prof. de Matemática, eu tive mais de um. 
Mário, meu irmão foi um ano meu professor, foi com quem eu tirei as 
piores notas, porque ele botava coisa difícil e eu não sabia mesmo. 
Era um professor didático (Clovis Guimarães). 
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 Para Clovis Guimarães foi uma sorte tê-lo como professor: “Mário, meu irmão 

foi um ano meu professor, mas a sorte minha é que ele saiu e entrou Antônio 

Arnaldo”. Aí Antônio Arnaldo foi que foi o professor”. 

 Gualberto era do Banco do Brasil. Silvio Guimarães foi contundente em 

relação a sua didática: “Gualberto foi professor de Matemática. A didática de 

Gualberto era péssima, muito ruim. Ele não tinha didática nenhuma. Ele não 

passava bem o assunto para os alunos. Antônio Arnaldo era melhor, era outra 

coisa”. Botelho disse que ele era “introvertido, calado, falando acanhadamente e 

com dificuldade, afastava-se dos acontecimentos sociais da cidade”. 

Mas o professor Gualberto também foi professor de Inglês durante um 

período, informou Severino Cordeiro: “Ele ensinou, mas ensinou Inglês. Dr Clovis 

estava meio cansado aí o chamou para ensinar Inglês. Foi um ano”. 

Arlindo dos Santos Maciel, professor fundador do GMB. Ensinou nos 

primeiros anos História Geral e História do Brasil e Geografia Geral. Era advogado, 

residente em um dos bangalôs, tinha seu escritório de advocacia em Goiana. Foi 

embora da cidade quando foi convidado para assumir a superintendência do I.A.P.I., 

no Rio de Janeiro. Sobre ele falou Gilvan Meneses: 

 
A didática - Dr. Arlindo era uma pessoa que se expressava muito bem, 
não tinha dificuldade para se expressar. Era uma pessoa simpática 
acima de tudo. Simpática... ele parecia mais que estava conversando 
com a gente do que mesmo com a rigidez de aula, só em ele ter o 
nome Arlindo Maciel, que a gente conhecia, todo mundo respeitava! 
Ele exigia o seguinte, que você fosse uma pessoa que sempre lesse 
com relação aquilo que ele estava ensinando. Então, vocês estão 
aqui, mas quando chegar em casa, não vão ficar parados vocês 
procurem ler, às vezes até ele dava em referência, leiam o livro de 
fulano de tal, leiam alguma coisa com a relação a ... Não lembro os 
livros indicados. 

 

 Vilmar Gomes recordou que ele era da elite: 
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(...) estudei também com Dr. Arlindo Maciel, o primeiro professor de 
História. Ele sentava-se no birô e plá...plá...plá..e .plá...plá...plá... 
Morando aqui nos bangalôs de Pimentel, o feudalismo, defensor do 
feudalismo de Pimentel, não vinha das lutas como veio Dr. Alcides. 
Foi rápido Dr. Arlindo Maciel, ele deixou com brevidade aí pegamos 
Dr. Alcides e Dr Alcides veio com Prof. Mario Rodrigues. 

 

João de Sousa Leão Wanderley era advogado, residente também nos 

bangalôs, defendia os interesses das Usinas. Ensinou por um período pequeno no 

GMB, depois foi nomeado diretor do SESI onde demorou bastante tempo. Foi 

interventor em Goiana no período da ditadura Vargas. Vilmar Gomes não esqueceu 

esses detalhes: “Dr. Sousa Leão Wanderley ensinou Geografia foi inclusive 

interventor da cidade, bacharel, diretor do SESI”. 

 Lauro Raposo ensinou Geografia do Brasil e Ciências Naturais. Médico, 

candidato a Prefeito não deixou de dar a sua contribuição. Botelho registrou que ele 

“foi uma figura marcante nos meios intelectuais, políticos e sociais de Goiana. Foi 

Presidente do Teatro Escola de Goiana“.  

Alcides Rodrigues de Sena foi um dos professores vivo entrevistado. Teve 

uma passagem marcante no GMB e em Goiana, de acordo com Vilmar Gomes 

exaltando a sua prática e conhecimento: 

 

em História Dr. Alcides Rodrigues de Sena, um exímio professor, me 
orientou em muita coisa.Dr. Alcides, austero. A conduta dele era um 
Boa Tarde e já começava desenvolvendo aquela historia, era 
Mesopotâmia, se fosse História Geral, era Caramuru, se fosse História 
do Brasil. Quando ele entrava na sala já entrava dissertando sobre 
aquela a matéria, e ali fazia perguntas, muito exigente, muito bisonho. 
Às vezes a gente botava a mão no queixo, pra ouvir o que ele estava 
falando com mais atenção. Ele perguntava se estava na casa da 
sogra. Queria todo mundo muito bem composto na cadeira. Aí estudei 
com ele Historia. Dr Alcides era difícil de dar 10, era preciso a lição 
estar bem afiada. Com Dr. Alcides ninguém passava fila... 

 

 Vilmar Gomes captou os objetivos de Alcides Rodrigues dizendo: 
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O professor que mais deu a entender que queria a formação de uma 
nata foi o Dr. Alcides Rodrigues de Sena, usando aquele velho paletó. 
Até o colete ele usava. Isso era uma demonstração de que iria 
estabelecer uma nata. Mas ele vinha das jornadas de Demócrito de 
Sousa Filho. 

 

Foi muito elogiado. Clovis Guimarães referiu-se a ele falando: “Dr. Alcides 

eram aulas espetaculares. Só que ele faltava demais. Eram aulas que todo mundo 

achava muito bacana”. Era um professor que estimulava a inteligência com elogios e 

referências aos trabalhos dos alunos. Gilvan Meneses não esqueceu isso: “Eu recebi 

muitos elogios de Alcides, quando eu terminei a redação ele aí foi logo ler, olhou 

assim pra mim, modéstia a parte, disse: Gilvan você vai longe! Isso é um incentivo 

danado. E uma maneira de tocar no ego da pessoa”. 

Botelho elogiou o espírito de cooperação deste professor e sua presença forte 

junto aos alunos: 

Sempre foi solícito e prestativo para atender aos alunos a qualquer 
momento resolvendo as dificuldades de cada um deles sobre as 
disciplinas dadas, mesmo de matérias que não eram de sua 
responsabilidade. Ajudou-nos em diversas de nossas tentativas para 
criar algo que marcasse nossa presença durante a vida na cidade. Foi 
paraninfo de mais de uma turma de concluintes do ginásio. 

 

 Para Paulo Gemir ele era um homem completo: 

Geografia era Alcides Rodrigues. Ele é um homem completo. Um 
homem de grande saber, não só no jurídico como de conhecimentos 
gerais, mas de grande saber mesmo. Tem dotes poéticos, escreve 
bem. Todos nós sabemos disso. Gosto do que ele escreve. Gostava 
de ouvir os seus discursos nos comícios. Gostava de ouvir as suas 
raras aulas que ele dava. Alcides Rodrigues foi generoso com todos 
os alunos, indistintamente. De notas. Generosíssimo! A ponto de não 
oferecer estímulo para se estudar. Não precisava. Era muito 
generoso! Generosíssimo! E bastava pedir 1 ponto ou 2 a mais, 
chegava lá. 

 

  Mas não deixou de mostrar a sua dificuldade: “Alcides foi professor de 

Matemática também, por sinal, raramente comparecia à sala de aula. Vinha umas 2 
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ou 3 vezes por mês, e em época de política ele desaparecia. Aplicava uma prova e 

botava a nota na hora sem ler. Pronto era assim!”. 

 Depois de Dr Alcides veio Prof. Mário Rodrigues do Nascimento. Em seu livro, 

Nascimento (1996, p. 144) deu o seu depoimento: “No Colégio Manoel Borba 

lecionei História e Geografia de 1952 a 73. Comecei a ensinar à rapaziada os limites 

do mundo, convidado pelo educador Clovis Fontenelle Guimarães”. 

Professor Mário era também historiador. Para Botelho ele foi “o nosso 

orientador no que nós pensamos fazer socialmente e intelectualmente em Goiana”. 

Sua prática, diz Botelho, era chamar os alunos pelo sobrenome. Fazia relatos 

históricos sobre a cidade, chamava atenção sobre os fatos históricos do município 

sugerindo as visitas. Estimulava a pesquisa passando trabalhos que exigiam leitura 

sobre o assunto. Foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Diretor do 

SESI. Escreveu para os jornais sobre fatos históricos de Goiana sendo um grande 

colaborador com suas crônicas e artigos. Gilvan relembrou o seu espírito amigo: 

 
Mário Rodrigues. Era História! Era o tipo do professor que não quer 
dar pau em ninguém, aí também já era demais, aí afrouxou um pouco 
o negócio. Como a matéria era uma matéria muito boa, muito fácil, 
não houve problema, mas ele era... dos comunicativos ele era número 
1. Muito amigo dos alunos, amigo na escola, amigo na rua, em todo 
canto, só me chamava de Gemir... Diga Gemir! Uma figura! 

 

Vilmar Gomes ressaltou também o seu jeito carinhoso com os alunos: 

(...) e depois o carinhoso Prof. Mário Rodrigues que era o tio do Dr. 
Alcides. Super carinhoso, esse era super carinhoso e dizia: mas 
vamos conversar, vamos falar da História. Você fulano que lê bem 
venha ai, fulano você que disserta bem, disserta ai, vamos ensinar 
aos outros. Vamos acompanhar. Era uma didática que agradava, 
super agradável, bom de nota, munheca gostosa. Enquanto Dr. 
Alcides dava 5 ele dava 8. O professor que mais deu 10 foi Mário 
Rodrigues. Isso aí de estimular o aluno a aprender era administrado 
pelo Prof.Mário. 

 

Clovis Guimarães não esqueceu a sua generosidade com as notas: 
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Mário Rodrigues muitas vezes enrolava, conversava mais do que dava 
aula. Falava alto como se estivesse fazendo um discurso... não era 
fácil de brincar com ele. No meu tempo, não. O professor mais fácil de 
tirar nota boa era Mário Rodrigues e essas outras cadeiras negócio 
tipo Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais... 

 

 O entusiasmo por esse professor foi grande. Paulo Gemir evidenciou o seu 

bom relacionamento com a turma: 

Mário Rodrigues era um bom professor, um homem exigente, também 
escrevia bem, inclusive para o nosso A RAZÃO e também uma 
pessoa muito simpática, amiga. Se relacionava muito bem com os 
alunos e também muito generoso nas notas. Todos eram 
generosíssimos. Excessivamente generoso.Agora brincar nas aulas 
dele eu discordo porque pelo menos até a minha aula não existia isso 
com nenhum. O interesse pela escola que eu tinha não foi um 
interesse. Eu procurei a história. Ele motivava as aulas pela sua 
capacidade de prática pedagógica e pelos seus conhecimentos. 

 

 Marcus Mendonça lembrou da sua prática: 

Lembro de Mário Rodrigues. Professor de História e Geografia. Era 
um professor que dava a aula praticamente conversando sobre os 
temas, a matéria, falava sobre a lição que estava escrita no livro. 

 

 Sobre o livro adotado, contou da surpresa de se tornar amigo do autor: 

O livro adotado era de Armando Souto Maior, que hoje é meu amigo. 
Me dou muito bem com ele, desde que tive na Direção do Hospital das 
Clínicas, da Universidade. Nós ficamos amigos porque ele era Diretor 
de Pesquisa e Pós-Graduação. O livro adotado era dele eu estudei e 
nunca pensava que eu ia me encontrar depois com ele. 
 

 A docilidade do Professor Mário chamou a sua atenção: 

E Mário usava uma linguagem fácil, dócil, tranqüilo, era o tipo do 
professor que queria ensinar e queria que se aprendesse. Não queria 
mostrar que sabia nem era punitivo. Era uma pessoa que fazia 
questão de quanto maior a nota mais feliz ele ficava. O intuito dele 
era, se pudesse todo mundo tirar dez, era maravilhoso. Todas as 
pessoas respeitavam muito, a figura dele, que era uma pessoa 
relativamente austera, mas amiga, que estava perto, que estava ali 
junto. Tirava dúvidas, podia perguntar, era muito fácil. 
 

 

 Marcus Mendonça demorou-se mais explicitando a prática deste professor 

principalmente sobre a sua didática: 
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Prof. Mário era bom de nota porque todo mundo tirava nota boa... e 
tirava nota boa porque aprendia o que ele ensinava. Não se decorava, 
não. Falava-se sobre os acontecimentos históricos, embora não se 
aprofundasse na análise do fato histórico, na interpretação dialética do 
fato A coisa era o fato histórico. Aquilo que estava descrito. História é 
isso aqui, e era dado como certo. Tudo. Descobrimento do Brasil, o 
Brasil foi descoberto no dia tal...ele dava as hipóteses históricas, mas 
não discutia o porquê. Por que,por exemplo, Portugal precisava sair. 
Qual era o interesse real, o que é que estava por trás daquela história 
toda. Por que a família real portuguesa ficou no Brasil. Porque eram 
uns frouxos, uns incompetentes, não podiam agüentar Napoleão, 
então eles fugiram para o Brasil. 
 
 
  

 Sua relação com as provas foi lembrada por Cordeiro: 

 
Ele mandava estudar de uma página tal a outra página tal e aí ia falar 
sobre tudo aquilo que você tinha que fazer uma exposição oral, 
geralmente porque ele não queria corrigir prova. Conversava com todo 
mundo. Passavam todos por aquela sabatina. Todos teriam que ser 
sabatinado. Raramente ele fazia uma prova e passava mais de dois 
meses sem entregar e as notas quando a gente via já estavam todas 
na caderneta. Não me preocupava muito com ele, não por conta 
disso. Peguei com Mário Rodrigues a prova oral. A prova de História. 
Em 56, no ginásio a gente ainda tinha prova oral. A gente tremia feito 
vara verde pra prova oral. 

 

 Era um professor que deixava espaço para as brincadeiras que só foram 

compreendidas depois: 

A brincadeira era muita na aula dele porque ele geralmente ele 
perguntava por fatos que os outros professores não ligavam muito. Ele 
gostava de fatos da atualidade.Se acontecesse um acidente ele aí já 
perguntava se ali alguém tinha visto o acidente, se era parente, se 
alguém tinha socorrido. Parecia até que é porque ele estava com 
preguiça de dar aula. Mas não é isso. Depois é que a gente entende. 
A sala de aula não se resume só ao passado. Ele chamava atenção 
para os fatos. Depois era que a gente ia comentando: Mas rapaz é 
mesmo. Ele perguntava: Você pertence a família de quem? O fato 
histórico da sua família. Ele sempre tinha esta pergunta: você sabe a 
origem? aí dizia: Fulano eu conheço que sua origem é de També, de 
Condado. Eu fui de Condado, aí contava a história das famílias. A 
gente via que aquilo ali, não deixava de ter uma relação com a 
matéria.Não era com aquela História cansativa que se ligava aos 
fatos, aos acontecimentos, datas históricas e remotas que se tinha 
que reportar para poder trazer o fato à realidade. As aulas dele 
sempre eram muito boas (Cordeiro). 
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O médico Dr. Nivardo Serrano, segundo Botelho (2000, CAP. 16), “não tinha 

muita ligação com os estudantes fora da sala de aula”. Vilmar Gomes trouxe a 

prática de ensino deste professor: 

O professor de Ciências foi Dr. Serrano. Dr. Nivardo Serrano. Era 
aquele que quem quisesse aprender, aprenda. A didática dele era a 
seguinte: em cima do birô,parapapá...parapapá... ou no quadro 
negro... parapapá ...parapapá... todo mundo ficava em pé, quem 
queria brincar ficava brincando ele não tava nem aí, se você não 
queria aprender o problema era seu. Dr. Serrano, também às vezes 
faltava. Existia um laboratório.Ele trazia as coisas prá cima do birô e 
fazia experiências. 

 

 
Dr. Nivardo Serrano, era também médico na cidade. Exerceu o magistério 

como uma colaboração ao GMB. Clovis Guimarães conta que : “Ciências era 

também Dr. Serrano. Não era só papai. Era Dr. Serrano que papai falava que ele 

não dominava a aula de jeito nenhum. A turma fazia muita brincadeira com ele e ele 

ficava nervoso, mas não conseguia chamar atenção da turma..”  

Silvio Guimarães falou sobre o tique nervoso do professor: “O pessoal gozava 

com Serrano porque ele ficava com aquele negócio assim, ele só vivia assim, 

piscando o olho Ah! Ah! Ah! “ 

Os alunos de 3° e 4° série usavam o laboratório com o Prof. Nivardo Serrano. 

“Era muito precário. Os ossos, do corpo humano... de alguns animais marinho, no 

caso baleia” (Cordeiro). 

Ciências o meu professor e amigo foi Nivardo Serrano. Generoso de 
boa fé mas nunca faltou. Não lembro do livro de Ciências. Fumava 
muito. Astória. Um atrás do outro. Vestido de branco, impecavelmente 
vestido, era um homem muito elegante. A campainha tocava ele aí ia 
embora. Somente isso (Paulo Gemir). 
  

Marcus Mendonça foi muito claro ao referir-se à prática do Dr. Serrano: 
 

Não tinha Laboratório. A aula era teórica, descritiva, sobre os 
fenômenos biológicos, não sei o quê, era a Biologia da época. Mesmo 
que ele não era um professor, ele não era um didata, ele ensinava 
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porque ele era médico na cidade e tinha disponibilidade e queria 
colaborar...  
 

 Educação Física foi uma disciplina oferecida sempre por um professor militar 

do Tiro de Guerra. O Diário de Pernambuco anunciou o reconhecimento deste curso 

no Brasil em 1946: “EDUCAÇÃO FÍSICA - E reconhecido pelo governo federal o 

curso de Educação Física“ (DP-27/03/1946). 

Como se vê o Sargento João Augusto Lins Cavalcanti era o professor de 

Educação Física na época. O Sargento Medeiros foi um outro professor. Gilvan 

Meneses referiu-se a ele: 

Educação Física era um militar, sargento Medeiros, esse que está 
aqui, teve outro Sargento também anterior a este. As aulas eram no 
campo de futebol. O horário era pela manhã. Fazíamos ginástica, 
subir, levantar. Às vezes havia uma paradinha para você descontrair, 
mas tinha exercícios físicos mesmo. Aquele negócio de militarismo!!!. 
 

Desjardins Tavares Campos conhecido como Cabo Deo ou Tenente Deo. 

Pedro Botelho disse que ele “foi o responsável pela criação e construção do 

monumento que comemora a fundação de Goiana no Engenho Japomim. Ele era 

para nós os estudantes daquele tempo, o eterno Cabo Déo, como era chamado”. 

 Vilmar Gomes recordou: 

Comecei a ter Educação Física com o Tenente Deo... depois veio 
outro Tenente, me esqueço o nome. O Tenente Deo nos levava para o 
estádio municipal, lá tinha caixa de távola, tinha pista de corrida, tinha 
tudo, arrodeávamos o campo, fazíamos ginásticas, e na quadra, que 
tinha uma quadrazinha de futebol, inclusive era palco de voleyball 
também. 

 

Marcus Mendonça lembrou dos times: 

Tinha calistênica, tinha o time de futebol e a gente jogava, jogava 
contra a Usina, contra isso contra aquilo, e o colégio tinha um time 
muito bom de futebol. Eu até jogava, Clovisinho jogava, Zito. E eu me 
lembro de uma coisa interessante, é que ele era militar, ele ensinava 
os passos muito certinho, dentro da disciplina militar, e aparecia muito 
bem.  

 

O Tenente Castro foi outro professor. Cordeiro relembrou o tempo com ele: 
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Educação Física com o Sargento Castro. Era no Estádio Agamenon 
Magalhães. Não tinha nem a quadra ainda. Era pela manhã. Das 7 as 
9h. Era dividido por turma. Primeira turma tinha um horário. Depois a 
gente ficava para jogar bola. Eu sempre era mais tarde. 

 

Contou detalhes que aconteceram com ele: 

Tenente Castro era militar do Tiro de Guerra. Eu cheguei até a 
desmaiar, no campo, uma vez com ele. Não sei se foi porque não 
tinha tomado café. A turma gostava de tomar leite em Seu Abdias. Eu 
não gostava. Seu Abdias era defronte a quadra e os meninos levavam 
aquele copinho que chamavam de sanfona para tomar leite. Eram 
duas coisas que a gente fazia sagradas. Eram tomar leite do peito da 
vaca de Seu Abdias e tomar banho em Seu Luis, pai de Toinha Lira 
que tinha um banheiro ali na Soledade, onde é hoje a casa de 
Nercina. Aquilo ali era uma venda, uma bodega do pai de Toinha, 
Maristela, Zé Afonso. Chegava lá pedia a chave e ele dava. Pagava. 
Era uma beleza! A gente gostava.  
 

 A avaliação de Educação Física existia e foi ressaltada pelo mesmo: 

Só jogava bola quem fizesse Educação Física, aí a gente ficava 
condicionado. Tinha a prova de Educação Física, também. No final do 
ano você tinha que correr uma determinada distância. Às vezes tinha 
que subir nas cordas que ele amarrava na mangueira. Tem que 
mostrar preparo físico. Era uma aula boa (Cordeiro). 
 
 

Trabalhos Manuais foi uma matéria muito discutida pelos ex-alunos que na 

sua maioria, nas entrevistas, demonstravam que não a viam como uma disciplina 

importante, embora fosse obrigatória desde 10 de novembro de 1937 com a 

Constituição do Estado Novo. Ribeiro (2000, p. 129) diz que essa Constituição “em 

relação à educação, além de manter alguns princípios anteriores, procura dar ênfase 

ao trabalho manual instituindo em caráter obrigatório em todas as escolas primárias, 

normais e secundárias”. 

 Mas, tudo indica que a sua introdução nos currículos escolares era recente. 

Em 1946, o Diário de Pernambuco publicava a seguinte manchete “Os trabalhos 

Manuais no Curso Secundário”. Nesta matéria discutia-se a criação do curso de 

Trabalhos Manuais, sem até aquele momento ter sido regulamentado. Afirmava que 

o único colégio que o adotou foi o Colégio Estadual de Pernambuco - CEP, e os 



 

 

148 

demais alegavam que não havia programas por isto não acrescentavam a disciplina 

na sua grade curricular. Por tudo isso a questão tomou vulto no Congresso, e o 

curso passou a ser considerado uma inovação oportuna, no ensino secundário, 

 
porque desperta no aluno o interesse por um mundo de coisas que o 
cercam desde a infância. A criança gosta de fazer com suas próprias 
mãos, objetos de que ela mesma se utiliza, largamente. Para ela, uma 
hora que passe lidando numa aula que seja ao mesmo tempo uma 
oficina, constitui uma alegria nova. O ensino evade-se um pouco do 
livro, põe-se em contato com a realidade, maneja instrumentos, cria, 
fabrica, inventa. Se tiver um professor bem orientado, a aula será um 
motivo constante de prazer (Diário de Pernambuco, Ano 121, N. 160, 
p. 04, 10/07/1946). 

 

Em Goiana, D. Waldeci Machado foi a primeira professora de Trabalhos 

Manuais e Economia Doméstica. Uma das poucas na cidade formada pela Escola 

Oficial do Estado como consta no Jornal O Goianense de 11/12/1932, que noticiou 

 

Colou ante-hontem o grau de professora pela Escola Normal Oficial do 
Estado, depois de ter feito um curso brilhante, em que revelou 
inteligência e grande aplicação, a senhora Valdeci Nunes Machado 
elemento dos mais apreciados do nosso SET feminino e filha da 
exma. Snra. Elvira Nunes Machado proprietária nesta cidade e de seu 
saudoso esposo snr. Armínio O. Nunes Machado. 

 

Vilmar Gomes explicou a prática de ensino e o material utilizado naquelas 

aulas: 

D. Valdeci Machado era professora de Trabalhos Manuais naquela 
época. Hoje já tem outro nome Educação Artística, e vai por aí os 
nomes. Naquele tempo era Trabalhos Manuais.A gente tinha uma 
serrinha de volta que a gente fazia aqueles desenhos, umas araras, 
papagaios. 

 

 Detalhou a serrinha: 

Era serra de volta, tinha esse desenho como se fosse... o desenho de 
uma pá, sendo aberta (fez o gesto com a mão, aqui é o ferrinho, e 
nesse ferrinho aqui, daqui para cá a gente botava a serrinha. Essa 
serrinha ela ia entrando pelo espaço que ela dava aqui, ela fazia a 
volta na madeira. Ali a gente fazia as maiores armações, um animal, 
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uma ave, o que fosse.,era uma animal, uma arara, era o mais difícil a 
gente fazia. Arara e papagaio com a maior facilidade. Quando a 
serrinha se quebrava ela....tinha um pezinho... mais ou menos isto 
aqui (faz o gesto) aqui a gente ti ri iiiiiiii (faz com a boca) furava um 
buraquinho no meio do desenho, botava a serrinha, a gente levava 
essa parte aqui...... botava a parte de baixo depois colocava a parte 
de cima aí começava a serrar... Os Trabalhos Manuais com Valdeci 
Machado exigia muito cuidado na pintura... 

 

 

Vilmar não lembrou o nome do professor de Economia Doméstica, mas 

sentiu, na opinião dele, a importância da disciplina na vida: 

Tinha um professor de Economia Doméstica. Tinha um professor 
nesse sentido ai, só não era esse nome aí, não... o nome era outro... 
não me lembro... me ensinaram que era importante a gente fazer isso 
porque um dia a gente poderia ficar só...um dia a gente poderia ter a 
mãe doente e eu fui um que tive minha mãe doente, em cima de uma 
cama e meu pai tinha que trabalhar... eu tomava conta dos pratos com 
minha irmã Angelina e meu irmão era o cozinheiro... tudo isso era 
ensinado lá no GMB. 

 

Miminha Baracho era professora de Trabalhos Manuais. Foi citada como uma 

professora cuidadosa com a masculinidade. Diz Vilmar: 

...Finalizei com Miminha Baracho, que era uma maravilha, tinha mais 
cuidado na Arte, gostava muito da Arte na madeira... era o material do 
homem, não era?... Naquela época da vaidade, o homem poderia 
desenvolver uma parte feminina nele. Ela exigia que tinha que ter 
trabalhos manuais masculinos. (Vilmar Gomes). 

  

 
 Marcus Mendonça foi o único que falou dos muitos detalhes nesta matéria e 

das surpresas que ela trazia: 

Trabalhos Manuais existia a disciplina mesmo de Trabalhos Manuais, 
a gente quando fazia a inscrição do ano, a matrícula, já dizia qual era 
o material. A gente tinha que comprar serra, serrote, martelo, tábua de 
compensado, enfim aquele material que ia pra ali, a gente começava a 
aprender como cortar, como desenhar, como fazer, por exemplo, 
esses arranjos, biscuits, tudo era feito lá dentro do colégio. Lixado, 
envernizado enfim era um trabalho... Não lembro o professor dessa 
matéria. Eu me lembro mais da Baracho!!! Miminha... Eu sei que eu 
não tinha nem jeito para Trabalhos Manuais. Eu imaginava que fosse 
fazer alguma coisa e depois a gente ficava até espantado com o 
resultado. Olha que negócio bonito danado! E eu fiz isso? Sempre, 
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sempre se fazia uma exposição no final do ano. Não era só no final do 
ano, não. Durante o mês os trabalhos melhores, juntava... e com a 
finalidade só de mostrar! Ah! Ah! Ah! . 
 
 

A ex-professora, hoje com 73 anos de idade, contou um pouco dessa 

experiência no GMB dizendo: 

Na minha turma não havia bagunça. E quando eles não terminavam 
os trabalhos na aula, eles iam tudo lá para casa, lá no fundo do 
quintal, ficavam tudo lá conversando. Fazendo o trabalho para 
adiantar o serviço. 

Cada um comprava o que queria fazer, comprava... tragam, vamos, 
vamos... aí riscava o desenho. 
Era decapagem. São coisinhas de madeira para pendurar na parede, 
chamam atagebe. Mas, na época era decapagem. E tudo era, 
qualquer coisa com pintura, em vidros, em espelhos...Essas coisas 
que via, aí eu pedia para eles fazerem.Um carrinho, fazer um 
brinquedinho, aí eu dizia, vamos...Vamos bolar. Mas, não existia um 
programa. Não existia não. Era a vontade. 
 
 

 Ressaltou a amizade e confiança que existia entre ela e alunos: Eu me 

lembro tanto que eles vinham me chamar lá em casa para ir para o cinema..”Vamos 

dona Maria do Carmo para o cinema” Aí lá ia eu com aquela turma.Era tanto aluno 

junto de mim...” 

Ela relatou como entrou para trabalhar no GMB:  

 
Foi quando doutor Clovis me chamou para ir para o Manuel Borba, 
lecionar. Ele foi lá em casa e me perguntou se eu queria lecionar lá. Aí 
eu disse:Oh doutor Clovis, eu me formei há pouco tempo. Ele 
disse:Não tem nada. Vamos que você vai adquirindo aos poucos, vai 
adquirindo prática.(risos) 
Aí eu, ainda, lecionei, um tempo, Matemática. Mas, eu não era muito 
boa em matemática, né?! Aí falei para ele que não dava para eu 
continuar. Aí, ele perguntou: você quer continuar aqui ensinando artes 
plásticas? Trabalhos manuais? Aí eu fiquei. E os meninos adoravam, 
e eu também adorei, porque eu gosto muito dessas coisas... 
 

Sobre a professora Liliu Baracho, Severino Cordeiro teve muito que contar: 

Eu ainda fiz com D. Miminha um ano que ela foi embora para Brasília. 
Os Trabalhos Manuais. Ah! Eu detestava. Nossa Senhora! Era com D. 
Liliu Baracho. Ela fez uma apresentação. Eu tinha muita raiva porque 
eu não tinha habilidade nenhuma. Tinha que levar serra, madeira, 



 

 

151 

cola. Além dela explicar tinha que colocar em prática. As aulas dela 
não eram teóricas.Tinha que ter habilidade. 

 

 

 Mostrou como ludibriava a professora por não gostar da matéria: 

Eu tenho um irmão que estudou no Ginásio, ele era muito mais velho 
que eu. Ele tinha deixado alguns trabalhos feitos, sabíamos que ela 
repetia os objetos que tinha que fazer. Eu pegava o que estava em 
casa lixava para dar uma cor diferente e apresentava como um 
trabalho sendo meu, mesmo assim, eu era um dos piores alunos. Foi 
a pior matéria que eu encontrei. Não tinha nenhuma habilidade! Não 
desenvolvia nada. 
 
  

Na Constituição de 1946, o ensino religioso (Art.168, inc. iv) consta da carga 

horária com matrícula facultativa e de acordo com a confissão do aluno. Trazia as 

marcas da laicidade do ensino. Os entrevistados registraram a insipiência do ensino 

de Religião. 

Antônio Arnaldo ressaltou a pouca importância desta matéria: “A religião 

dentro do colégio tinha pouco valor, mas tinha aula de religião. Sempre tinha um 

padre para dar religião. Era Pe. Luis, foi professor algum tempo, mas não havia essa 

ligação toda com o padre não”. 

 Observa-se que os carmelitas durante o período estudado foram sempre 

requisitados pelo estabelecimento de ensino. Vilmar Gomes lembrou o nome de 

alguns religiosos que passaram pelo GMB e o assunto estudado: 

Tive Religião com vários frades. Tive com um padre. Pe. Luis 
Gonzaga foi professor lá. Foi rápido. Foi o ultimo padre que eu estudei 
o resto foi frade. Frei Alberto. Frei Mariano chegou e foi embora logo, 
depois voltou. A aula de Religião nós aprendíamos o que era mesmo 
o cristianismo, a Bíblia, estudávamos a Bíblia. As razões, aquelas 
guerras através do cristianismo.Não era um colégio de freiras nem era 
um colégio de padres. Teve até um pastor, que foi o pastor Sales, do 
Instituto Batista, goianense que ensinou lá. 

 

As questões sexuais pouco eram abordadas no ginásio. Somente dois 

professores foram lembrados tocando sobre este assunto em sala de aula, embora 
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de forma preconceituosa com a mulher e com o trabalho doméstico como aparece 

na fala de Vilmar Gomes que relembrou que  

era administrado pelo Prof. Rufino. A aula podia até funcionar. Ele 
dava aula de sexo, explicando em palavras o que era o sexo, como 
proceder, a que chegava. Naquele tempo não existia, mas Prof. 
Rufino falava sobre o namoro, a peniqueira, começava a mostrar tudo. 
A moça solta, a moça afoita, a enxerida. 

 

 

 O outro foi o Professor Serrano, do qual não foram feitos comentários. 

Neste capítulo tentou-se apresentar aspectos relevantes do GMB delineando 

para a historiografia brasileira como estavam sendo pensadas e aplicadas as 

diretrizes educacionais nesse período. Com um curso de cultura geral, 

propedêutico, estava a instituição da rede privada bem dentro do quadro 

apresentado por diversos autores neste período, sem deixar de cumprir o seu papel 

social no município, interferindo e produzindo conhecimento na vida urbana. 

Apresentou-se o GMB, instituição de caráter particular, que preencheu a 

lacuna deixada pelo governo, ofertando em Goiana, cidade interiorana do NE, a 

escola secundária, o que sem sombra de dúvida contribuiu para diminuir o déficit 

educacional brasileiro. O GMB enfrentou o desafio de promover socialmente filhos 

de operários, agricultores, comerciantes e doutores e, numa rede de relações 

centralizada na cooperação ofereceu um ensino de qualidade recebendo ajuda de 

todos: governo federal, estadual, municipal e da sociedade civil, de acordo com a 

legislação e os costumes da época.  

As práticas escolares traduziram o movimento de modernização da cidade. O 

GMB provocou efeitos positivos em Goiana e ajudou na construção da modernidade. 

Em seus textos, Nunes (1996, p. 155-224), falando da memória dos ex-alunos das 

escolas públicas, dos poetas e dos cronistas da cidade do Rio de Janeiro na I 
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República, afirma que a realidade escolar vai sendo composta de uma forma sempre 

em mudança e acrescenta: “é nesta imbricação que chegam até nós múltiplas 

percepções do espaço escolar, percepções que se reenviam incessantemente umas 

às outras e que enlaçam também imagens do espaço urbano, constituindo um 

estoque de informações criticamente trabalháveis”.  

É este espaço urbano que este estudo tenta caracterizar no próximo capítulo, 

como as imagens da escola emergiram na cidade, situando Goiana a partir da 

memória dos entrevistados. 
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CAPITULO III GOIANA: UM ESPAÇO URBANO EM TRANSFORMAÇÃO 
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 “Goiana foi sempre uma cidade política, ideológica e 

culturalmente dividida. O campo e a cidade.  

O senhor-de-engenho de um lado,  

o médico, o comerciante de outro.  

O sapateiro, o alfaiate de outro. Um, a cidade. Outro, o 

campo.  

A Curica da aristocracia rural. A Saboeira da elite urbana. 

 A Igreja do Rosário dos Homens Brancos, de um lado.  

A Igreja do Rosário do Pretos, do outro.  

A Festa da Conceição, povo. A festa do Carmo, elite.  

Tudo dividido, espelhado, polemizado, quente.  

Banda de música que acompanhava procissão de um 

santo não acompanhava a do outro.” 

(SENA, 2001, p.160) 

 

3.1 Goiana: uma cidade quatrocentona. 
 

Quando o inspetor federal, Sr. Ranulpho de Oliveira, dirigiu-se ao 

Departamento de Ensino Secundário (DES) para justificar-se no processo de 

abertura do GMB pelo não cumprimento de prazos na inspeção, ressaltou para esta 

diretoria a sua visão negativa do Nordeste ao considerar “a escassez de transporte e 

a mingua de muitas outras coisas que sofremos nós, os nordestinos, em relação aos 

patrícios do sul” mas ao mesmo tempo elevou a cidade de Goiana a “uma grande e 

tradicional cidade”.  
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A visão de Nordeste na contemporaneidade é discutida por Silva (2004, p. 19) 

em relação à permanência de uma percepção estereotipada de seca, atraso, 

pobreza, miséria e outros. Na política o coronelismo, na lingüística a fala arrastada e 

pronúncias erradas, além da ligação predominante à produção açucareira na Zona 

da Mata. 

Goiana é uma cidade situada numa região que sofreu a exploração do pau-

brasil, ainda no período colonial, quando pertencia a Capitania de Itamaracá. No 

Império representou de acordo com Cavalcanti (1983, p. 139) “um dos esteios da 

economia da Província, com o predomínio da lavoura da cana”. Entrou em 

decadência em 1872 com a Patriotada, movimento político e econômico que resultou 

no extremo empobrecimento do comércio local e chegou à República sem a 

influência política e econômica que teve no Estado durante o Império.  

 Paulo Cavalcanti traduz bem o que foi Goiana no século XIX em seu livro Eça 

de Queiroz: agitador no Brasil (1983, p. 139), 

 

Economicamente e socialmente, era Goiana, nos fins do século 
passado, a mais próspera cidade de Pernambuco, depois da capital. 
Ligada ao Recife por intenso tráfego de veículos, além de manter-se 
em contato com todo o Nordeste do país através do seu porto, no Rio 
Japomim, Goiana representava um dos esteios da economia da 
Província, com o predomínio da lavoura da cana. 

 

 Ao referir-se a cidade como tradicional50 pressupõe-se que o inspetor 

Ranulpho, já mencionado, desejava evidenciar os seus mais de 400 anos de 

existência, onde a presença da Igreja é fortemente marcada por seus oito templos 

                                                
50 Para Hall (1999, pp.14-5) “A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo 

qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os 
quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes” (In Giddens, 1990, pp. 37-8). 
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todos com suas frentes voltadas para o centro da cidade. O seu passado51 contado 

com muita vaidade por todos aqueles que tentaram reconstruir aspectos importantes 

da história da cidade traduz a veneração por tudo que ficou, o orgulho de seus 

pioneirismos, de sua participação nas lutas nativistas e a valorização dos seus 

símbolos, perpetuando as gerações anteriores. 

Localizada a 64 quilômetros do Recife, capital do Estado, pela rodovia BR 

101, ladeada por usinas, a Goiana nordestina fica na Zona da Mata onde o clima é 

quente e úmido. Possui um solo diversificado o que para Perruci (1978, p. 100) 

“constitui fatores importantes para a explicação de fenômenos sócio-econômicos 

bem complexos, como a estrutura agrária, as migrações internas, a produtividade da 

economia do açúcar, para citar alguns.” 

A cidade está localizada num vale, de vez em quando inundável pelos rios e 

riachos que a cercam, por isso mesmo denominado de várzea, um terreno ocupado 

pela cana-de-açúcar em toda a sua história. Terra de engenhos e marcada pela 

presença da oligarquia rural a cidade sempre teve a capital do Estado como seu 

entreposto do açúcar. 

Goiana foi povoada nessas “várzeas virgens, férteis” segundo Maranhão 

(1970, p. 7) e cresceu na opinião de Emerenciano (1970, p. 31-33) com um “tipo de 

civilização patriarcal e rural que se desenvolveu na zona norte da mata 

pernambucana, açucareira, com algumas diferenciações da zona da mata sul”. Para 

                                                
51Ler Nascimento (1970), Sena, (2001) Pinto (1968), Cavalcanti (1983), Machado (1990), Jordão 

(1977) e outros sobre o combate nas Trincheiras de Tejucupapo em 1646 expulsando os 
holandeses, a Guerra dos Mascates em 13/07/1711, a Revolução de 1817 concebida em Goiana, 
segundo Raposo de Almeida, o levante em 1821 contra o governo Luiz do Rego, em 1821, 
formando a I Junta Constitucional de Pernambuco na cidade, o brado de Manoel Carvalho Paes de 
Andrade em 1824 que ecoou em Goiana – Confederação do Equador, o motim de 1848- Revolução 
Praieira com Nunes Machado, a libertação dos escravos, em 1884 - Campanha Abolicionista, a luta 
pela República com a visita de Silva Jardim à Goiana e a Revolução de 1930. 
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ele, a cidade tem em seu nome a tradução de “gente estimada”, que a considerou 

assim  

pela função que seus engenhos e capelas 
desempenharam na obra do povoamento, pela tarefa 
civilizadora que seu conventos e Santa Casa de 
Misericórdia cumpriram na hora própria. (...) pela 
contribuição que deu à vida política de Pernambuco, (...) 
inclusive pela sua tradição literária e cultural, sendo uma 
das poucas cidades do interior pernambucano que se dava 
ao luxo de possuir um Gabinete Português de Leitura. 
 

3.1.1 A modernização da produção açucareira 

Em Goiana a economia não girava em torno só da Companhia Industrial e 

Fiação de Tecidos, mas também das duas usinas, do comércio e uma agricultura 

não muito expressiva.  

A cidade não vivia impregnada só dos próprios moradores, era envolvida pela 

dinâmica de uma economia açucareira de acordo com a sua história. As usinas que 

ladeiam a cidade até hoje com os seus engenhos nunca deixaram de ter uma 

interferência com a comunidade local. Fosse no lazer, no meio ambiente, nas 

limitações que impunham à cidade. Para aqueles que viveram no período, a 

memória traduz um perfil que desenha a situação nos idos das décadas de 1940 e 

1950 como explicam os ginasianos. 

Na opinião de Severino Cordeiro, hoje Secretário de Finanças do município 

desde o ano 2000, “Aquele feudalismo que existia das 2 usinas...Goiana não tinha 

expansão por conta disso, ai havia rivalidade. Feudalismo mesmo na época da 

Usina Maravilhas do velho Artur Carneiro da Usina Maravilhas com João Santos da 

Usina Santa Thereza.” 
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Relatou como a relação dos moradores da cidade com cada uma das usinas 

era diferente:  

Então Goiana não se voltava para o lado da Usina Santa Teresa, 
se voltava mais para o lado da Usina Maravilhas. Conseguia as 
coisas mais com a Usina Maravilhas. O pessoal era mais 
accessível, visitava mais Goiana. João Santos nunca visitou 
Goiana. Eu vi João Santos uma vez, um dia de domingo, não sei 
o que teve aqui, parece que tinha que se pedir alguma coisa. 
Precisava formar um grupo para falar com João Santos ai no fim 
arranjaram uma condução pra gente e a gente fez um grupo de 
alunos para ir lá. João Santos disse eu recebo, pode vir, mas ele 
vir à Goiana eu nunca vi. Ele vinha votar, hoje não ele já é 
isento, não pode mais, vem se quiser. Votava no Grupo João 
Alfredo e ia embora. 

 

O surgimento das usinas representava a modernização da produção do 

açúcar mas para Silvio Guimarães, os engenhos tinham muita importância porque 

“foram o auge no período da minha adolescência. Tinham toda a força os 

engenhos”. Essa não era a mesma opinião de Souza Leão Wanderley, advogado da 

fábrica, sobre os engenhos. Em matéria do jornal local “Engenho Banguê”52 

expressa a sua saudade em comentário sobre a evolução técnica e mudanças do 

ciclo econômico: 

O engenho banguê vai aos poucos se extinguindo em Pernambuco. O 
município de Goiana, que já possuiu um grande número deles, está 
reduzido atualmente a uns quatro ou cinco. O seu aniquilamento foi 
decretado há muito tempo. Os poucos que ainda existem, aparecem 
aos nossos olhos como uma dôce recordação do passado.(...) 
Quando porém as usinas começaram a estender o seu domínio pelas 
terras que ficavam encravadas ou próxima as às regiões onde se 
erguiam as altas chaminés, o ciclo econômico e social do banguê 
começou a agonizar. (...) Os velhos e austeros senhores de engenho 
tinham dois caminhos a seguir: ou vender as suas terras e mudar-se 
para a capital ou tornar-se fornecedor de cana, uma vez que, os 
processos rotineiros de produção de açúcar, não eram capazes de 
competir com os novos métodos de produção das usinas, que são 

                                                
52 Souza Leão em sua matéria explica: “Um engenho banguê naquela época, com sua casa grande, 

com a sua senzala e com a sua bagaceira, era um centro de atividade com vida própria e 
independente. Até o fim do século passado e do começo mesmo do atual, as “casas grandes” 
mantiveram o seu prestígio e a sua intensa vida social” ”.(Jornal “ A Cidade”, Ano I, N° 2, P.3,, 
25/06/1949). 
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mais práticos, mais rápidos e sobretudo mais rendosos (Jornal “A 
Cidade”, Ano I, N° 2, P. 3, 25/06/1949) 

 

 A organização da estrutura agrária da produção açucareira sofria as 

transformações que a decadência do açúcar trazia para Pernambuco, instigando 

discussões sobre as suas causas. Para Perruci (1978, p.113-115) o fenômeno é 

complexo para explicar se foram motivos técnicos ou sócio-econômicos e políticos. 

No seu ensaio de interpretação diz que quando os engenhos centrais53 surgem, o 

engenho “torna-se uma simples plantação de cana, isto é, um engenho de fogo 

morto”. O senhor de engenho passa a ser um fornecedor de cana, aparentemente 

favorecido porque se alivia da produção industrial, do transporte para o mercado, e 

da questão financeira, embora continue a ser proprietário das terras o que 

fundamenta o sistema político-social da região. 

 Essa renúncia à produção industrial levou os senhores de engenho a 

perderem na hierarquia social e na influência política e econômica. De acordo com o 

autor nos anos 50 “os fornecedores de cana formam apenas um setor secundário da 

classe dirigente da região”. 

A idéia de modernização na década de 50, segundo Barroso (1999, p. 22), 

“tão forte nessa conjuntura, estava diretamente associada à expansão da economia 

industrial” ganhando espaço no imaginário do país a ponto de manifestar-se no 

programa político dos setores sociais insatisfeitos e que aspiravam mudanças. O 

cotidiano estava impregnado da idéia de mudança, a modernização não se revelava 

unicamente no aspecto econômico mas também no crescimento urbano-industrial.  

                                                
53 Para Perruci (1978, p. 115) “o engenho central é uma fábrica moderna, aberta, que funciona 

segundo os princípios da economia capitalista dos fins do século XIX e que é portanto submetida às 
leis do mercado livre;ele precisa ser competitivo para sobreviver. (...) A usina substitui o sistema 
dos engenhos centrais(...)” 
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A sociedade goianense não era uma sociedade de mudanças constantes e 

rápidas, porém esta expansão se deu com a indústria têxtil Cia. Industrial Fiação e 

Tecidos de Goiana, sob a direção do empresário José Albino Pimentel.Para Antônio 

Arnaldo “A indústria mais importante era a Fábrica de Tecidos. Foi durante algum 

tempo uma potência...”. Em jornal da época registra-se uma propaganda da potência 

que ele se refere: 

Cia. Industrial Fiação e Tecidos de Goiana 

Fábrica de Tecidos de algodão e de sacos para açúcar, cereais, etc... 

Incorporada em outubro de 1893 

Capital: Cr$ 3.000.000,00 em ações integralizadas 

Rua Nunes Machado, 199 – Fone 317 – Cidade 

Escritório de informações Av Marquês de Olinda, 274- Recife 

Telegramas “Fiação” - Telefone: 9317 

Fonte: Jornal “O Democrata”, 1947.  

 

A fábrica dirigia a vida da cidade. O apito era a diretriz, assim se expressou 

Vilmar Gomes. “O apito da fábrica.... Tinha três apitos. Era o apito da meia hora... o 

apito dos 15 minutos era a hora... de pegar... de fechar... de ir para casa. 

Dependendo de onde você morava, você dava partida obedecendo aquele apito...”  

 O cenário mesclava-se entre o proletariado e uma nova classe dominante. 

Era a burguesia industrial. Paralelamente fazia parte deste cenário urbano o povo, 

traduzido pelo referido autor (999, p.23) como os “assalariados urbanos 

alfabetizados” que pela força do voto interferia na composição do poder. 

Na vida de algumas famílias a Cia. Industrial representou toda uma vida de 

trabalho. Foi o caso do pai de Geraldo Correia: “Meu pai era da cidade mesmo, 

operário, tecelão da fábrica. Começou com 11 anos de idade, passou quase 50 anos 

nessa função, nessa fábrica, só saiu porque a fábrica fechou ”.  
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 O ideário político nacional de Agamenon Magalhães “buscando criar o novo, o 

moderno, o progresso, sob o artifício do embelezamento”, de acordo com Almeida 

(2001, p.129) continuava no espírito do líder político e empresário goianense. 

Embora a cidade viesse passando durante a ditadura por um processo de 

transformação muito grande nos seus aspectos físicos, esse processo de 

higienização da cidade continuou por algum tempo.  

A Interventoria de Agamenon Magalhães teve como meta erradicar o velho, o 

obsoleto, enfim tudo que representasse a República Velha, no olhar de Almeida 

(2001, p. 125-165). O Estado tinha um projeto regenerador, traduzido pelas 

categorias ordem e trabalho. As usinas de açúcar, as indústrias têxteis, alimentícias, 

de óleo e seus derivados representavam uma trilogia cara ao novo regime: a união 

em torno do trabalho, o poder inerente às novas autoridades, e a crença no Estado 

Novo. Toda esta trilogia expressava o moderno, o avanço tecnológico, no dizer de 

Almeida.  

A cidade, além de ladeada por duas usinas de açúcar54, vivia desde a 

ditadura sob um momento de transformação na sua arquitetura gerado pela 

administração do proprietário da Companhia Industrial de Fiação e Tecidos de 

Goiana, o Sr. José Albino Pimentel. 

 

3.1.2 Quem era José Albino Pimentel 

José Albino Pimentel, proprietário da Fábrica, não era goianense. José Albino 

Pimentel Filho, hoje com 93 anos, falou sobre a vida de seu pai e como ele chegou à 

Goiana: 

                                                
54 Usina N. S. das Maravilhas e Usina Santa Thereza. 
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Papai nasceu em 1886, e morreu em 1953. Depois de crescer no 
algodão, ele chegou a ser o rei do algodão e perdeu tudinho em São 
Paulo. Chegou a ser o rei do algodão! 
Meu pai chegou em Goiana no anonimato, mas foi crescendo e fez 
amizades como Lauro Raposo, Dr. Clovis e Dr. Benigno. Ele era amigo 
de todo mundo. Chegou à cidade em 1934 e eu cheguei em 1935 
depois de perder tudo. Ai ele assumiu a fábrica de Goiana que ele tinha 
somente as ações que era um controle acionário. Ele brigou porque não 
quiseram entregar a fábrica a ele. Ele tinha um punhado de ações, mas 
não tinha o número suficiente para assumir, mas ele liderou e ai ele 
começou em 1934. 

A vida dele era muito intensa. Ele teve vários amigos políticos como 
Agamenon Magalhães, que era parceiro de pôquer, no Clube 
Internacional. Na época de Getúlio, tinha o Ministro do Trabalho que 
juntou Agamenon com a Fábrica, com meu pai, numa festa que meu pai 
deu. Era para Agamenon conhecer a obra social que ele tinha em 
Goiana. Depois foi inimigo porque brigaram na política porque na 
escolha ele fez o presidente da República e Agamenon era contra esse 
presidente. A obra social dele em Goiana era muito conhecida. A fábrica 
era muito cortejada. O pessoal vinha fazer visita para conhecer a obra 
social da fábrica. Tinha fama. 

 

Segundo Severino Cordeiro ele era um homem rico. “Cresceu muito, fez o 

patrimônio dele. O pessoal gostava dele. Gastava tudo aqui dentro. Realmente 

gastava.” 

 

3.1.3 Transformação da cidade 

Para que se possa dimensionar a importância e o papel social da Companhia 

Industrial Fiação e Tecidos em Goiana, é preciso conhecer como pensavam os 

estudantes e ex-professores do Ginásio Manoel Borba e o próprio filho de José 

Albino Pimentel, porém antes se ressalta as palavras de Marco Pólo ao sábio Klubai 

narrada por Calvino (1990, p. 59): “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Klubai, 

que jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo, 

existe uma ligação entre eles.” 
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Claro que existe uma ligação da cidade de Goiana com o discurso que a 

descreve. Assim se referiam ao que acontecia, naquela época, dizendo: “Goiana era 

basicamente comércio e a Fábrica de Tecidos55. Todo esse pessoal era filho de 

comerciantes ou de funcionários da Fábrica de Tecidos” (Severino Cordeiro). 

Desde que José Albino assumiu a direção da Fábrica (1934) que o processo 

de transformação física da cidade iniciou-se sob a liderança deste empresário. 

Transformar a cidade era uma preocupação sua. Isto ficou registrado em vários 

pontos da cidade. As ruas de Goiana, colégios, clubes, festas profanas e religiosas, 

rede elétrica, abastecimento d’água. Em sua análise sobre a arquitetura Bazcko, 

(1985, p.313) diz que “traduz eficazmente na sua linguagem própria, o prestígio que 

rodeia um poder, utilizando para isso a escala monumental, os materiais “nobres”, 

etc.” 

O empreendimento pôs abaixo várias residências que ali existiam. Para isso 

as casas eram destruídas para em seu lugar surgir a Vila organizada, uniformizada, 

onde os operários passariam a viver uma vida fantasiosa, no sentido de ter um certo 

conforto financeiro, ilusório como transparece através das opiniões dos alunos do 

GMB. 

José Albino Filho, assim relatou o empreendimento dizendo: “Ele construiu a 

Rua da Baixinha. Calçou ela. Meu trator que era possante foi que botou uma 

jaqueira muito velha de 100 anos, abaixo, para abrir a Rua da Baixinha”. Capelato 

(1998, p. 57) argumenta que “o poder utiliza meios espetaculares para marcar sua 

entrada na história”. 

                                                
55 De agora por diante a Companhia Industrial Fiação e Tecidos de Goiana será chamada 

simplesmente de “fabrica” pois era assim que todos se referiram a ela. 
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Essas novas imagens eram altamente revolucionárias para a vida urbana 

daquela época. Almeida (2001, p. 128-129) argumenta que “Modernizar a cidade 

implicava em substituir o patrimônio histórico remanescente por novos arranha-céus, 

símbolos do ‘progresso’ e da ‘modernidade’. Assim, o arranha-céu desbancava os 

velhos sobrados considerados como moradia fétida, misteriosa, e sombria.” Goiana 

não teve arranha-céus mas teve seus bangalôs construídos separadamente da vila 

operária. 

Segundo Almeida, (2001, p. 128), “estas construções apresentam-se em duas 

vertentes que se completavam: uma que construía habitações populares para 

erradicação dos mocambos na cidade, e outra, que construía, destruindo a tradição 

(...) Na medida em que eram construídas as habitações populares, vilas operárias, 

das lavadeiras, costureiras, a Interventoria estaria limpando e higienizando a cidade, 

destruindo os mocambos e pardieiros”. Era o que acontecia em Goiana. 

As casas operárias estavam sendo construídas, segundo o preclaro bispo D. 

Ricardo Vilela quando da sua visita ao Coronel José Albino Pimentel, em 1937. Ele 

fez importantes declarações a respeito do empreendimento vultuoso em relação à 

Fabrica de Tecidos dizendo: 

O chefe deste grande parque industrial e seu maior acionista é o Sr. 
José Albino Pimentel. Homem de visão larga, dinâmico, inteligente e 
sobretudo de uma grande nobreza de espírito vai transformando o 
ambiente desta importante fábrica de Goiana num verdadeiro modelo 
de Cooperação social e econômica. O Sr. José Albino Pimentel é um 
industrial que soube compreender a missão de sua classe e ascender 
mercê de suas realizações a um plano em que pode servir de modelo 
aos homens de todas as indústrias de nossos meios econômicos. 
Porque o que está fazendo relativamente ao meio e ao âmbito de suas 
atividades é realmente notável e plenamente satisfatório. Há poucos 
dias estivemos de visita ao importante centro industrial goianense.(...) 
Soubemos que a Cia. pretende construir vilas operárias ao total de 
250 casas, com dois quartos, duas salas, instalações sanitárias, água, 
luz, etc. Destas, grande número já está em vias de conclusão (Jornal 
União Syndical - Ano 1. 05/10/1937 – N. –P. 01 - Goiana)  
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A Vila Operária foi construída. Dividindo a vila, surgiam os bangalôs que 

serviriam de morada para a elite o que delimitava claramente a separação social. 

Vale ressaltar que foram construídos doze bangalôs na vila operária! Estes, eram 

casas de arquitetura caprichosa, onde residia a elite, antigamente casa de campo na 

India. A respeito desses bangalôs Dolores Raposo, ex-professora do Ginásio falou: 

Moravam lá os dois advogados da fábrica e os dois médicos. 
Funcionários da fábrica, só. Morava o gerente do Banco do Brasil, o 
contador do Banco do Brasil. O Juiz de Direito, o Promotor, quer dizer, 
a elite. 
 
 

O Sr. José Albino construiu para ele uma mansão em frente à fábrica, no 

centro da Vila Operária. No interior da sua casa havias grandes salões, inclusive 

salão de danças e o cinema, além de suntuosos jardins com espaços reservados 

para receber e oferecer festas para a elite. Silvio Guimarães falou sobre a casa dele 

dizendo: “Chamava muita atenção porque funcionava um cinema. O cinema da 

fábrica. Eu cheguei a assistir filme lá”.  

 “A vila operária eu ia lá assistir filme somente, mas nada. O que me 

interessava era quando tinha um filmezinho bom, era de graça, ai a gente ia pra lá 

assistir. Assisti “O Sol Nascer” e vários, similar” (Reginaldo Mendonça). 

 Pedro Botelho lembrou de outros filmes como Este Mundo é um Pandeiro, A 

marca do Zorro, O Céu por Testemunha e Sangue e Areia. 

Marcus Mendonça que tinha o privilégio de ser o filho do gerente do Banco do 

Brasil tinha mais conforto para assistir os filmes: “eu lembro que tinha o cinema e a 

gente ia assistir o cinema lá, na casa dele. Ele gostava de jogar e meu pai duas 

vezes por semana ia pra lá jogar com ele, cartas”. 

O cinema era na época uma diversão emocionante que aparecia na cidade 

mexendo com o público, com a magia das suas imagens, exercendo fascínio e 
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atraindo grandes públicos, como diz Rezende (1997, p. 77). Na capital foi 

inaugurado desde o início do século.  

A Companhia Industrial promovia também festas direcionada para seus 

funcionários e freqüentada por muitos na cidade e quem não era da elite assim se 

divertia: “Ele trazia shows, cinema, teatro, cantores...” contou José Albino Filho.  

 Grandes festas foram realizadas dentro da residência dele, onde organizava 

as suas festas particulares. Sobre isso Gilvan Meneses se expressou: 

Lá em Zé Albino Pimentel era mais privado do pessoal deles, mas às 
vezes eu ia lá, entrava escondido para assistir muitos shows. Shows 
formidáveis. Chineses naquela época, shows de acrobacia, cantores. 
O que tinha de melhor no Brasil naquela época, se apresentava de 
graça, principalmente na época da política. Assisti grandes shows, 
espetáculos, ali. 

 

Severino Cordeiro também relatou a sua versão falando sobre as festas 

promovidas pelo filho do líder político: “Tinha na casa dele um salão que era de 

baile, com festas promovidas por Zequinha”, e lembrou as festas populares: 

 
Lembro das festas de Zeca Pimentel., (...)Era festa e mais festa, fazia 
festa na Curica também. As festas de rua era tudo ali onde é a 
Compesa hoje. Ai eles armavam circo, touradas. Ele concentrava. 
Shows que trazia de Campina Grande, ele tinha uma ligação por lá 
muito grande.  

 

 Sobre essas festas realça-se a opinião ainda de Capelato (1998, p 37)  

As emoções tendem a se exarcebar nos espetáculos festivos 
organizados pelo poder. A teatrocracia regula a vida cotidiana dos 
homens em sociedade, afirma George Balandier. Nas políticas de 
massa as potencialidades dramáticas são mais fortes e o mito da 
unidade ligado à imagem do líder torna o cenário da teatralização 
especialmente adequado ao convencimento. 
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O posicionamento de Antônio Arnaldo é crítico. Ex-aluno da primeira turma do 

ginásio falou que “os operários da fábrica tinham as festas do seu José Albino todo 

fim de semana e o resto não se divertia”, ressaltando a população não vista. 

Ele dividiu a cidade. Pode-se dizer que duas Goianas não passaram a existir, 

como se expressa o ex-professor do ginásio Alcides Rodrigues de Sena, mas sim, 

três. A Goiana que gozava da convivência de Zé Albino, a Goiana oposicionista a 

sua liderança e por fim a Goiana marginalizada, não vista e não desejada, lembrada 

por Antônio Arnaldo. 

Era o empresário muito respeitado por todo conforto que tentava trazer para a 

cidade, especificamente para os seus funcionários. O padrão de vida dos 

funcionários da fábrica era considerado muito bom de acordo com Cordeiro:  

Quem trabalhava na Fábrica vivia muito bem. Relativamente era 
porque ganhava dinheiro, as casas eram grátis principalmente para 
aqueles que trabalhavam na fábrica. (...) Havia uma concorrência 
entre a Vila Operária e a Rua Direita porque a Rua Direita não fazia 
parte integrante do movimento operário. Ou você morava pra cá ou 
morava bem na periferia como Rua Nova, Estrada de Cima. Operário 
morar na Rua Direita não existia, não tinha como.  

 

 Assim era Goiana quando iniciou a década de 1940 com uma população de 

fato, no município, de 41.091 habitantes.56 No período correspondente ao processo 

de redemocratização o município já alcançava uma população57 aproximada de 

50.000 habitantes, dos quais 21.652 encontravam-se na zona rural, 13. 744 na sede 

do município e o restante distribuídos entre os distritos de São Sebastião de Goiana, 

hoje Itaquitinga, Condado, Ponta de Pedras e Tejucupapo. 

 

                                                
56 IBGE - Recenseamento Geral do Brasil, Série Regional- Parte IX- Pernambuco, Tomo 1, População 

e Habitação, Rio de Janeiro: Serviço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1950, p .152. 
57 IBGE - Conselho Nacional de Estatística.- VI Recenseamento Geral do Brasil - Censo Demográfico 

(1o de julho de 1950)- Estado de Pernambuco. Rio de Janeiro – Serviço Gráfico Do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, p. 22, 1952. 
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3.2 O Municipalismo: a célula da democracia 

Após o Estado Novo, com ritmos diferenciados nos estados, em meio ao 

processo de redemocratização da sociedade brasileira, vivia-se em Pernambuco 

momentos difíceis – o autoritarismo e a repressão ainda muito fortes, junto às lutas 

estudantis por espaços de participação. Caracterizou-se também a 

redemocratização com a normalidade democrática no país, o nacionalismo e 

ascensão e queda do populismo interrompida pelo regime militar.  

As tensões sociais e políticas, como se viu, também se faziam presentes em 

Goiana, mas a cidade é um espaço de troca e diálogos, de cobiça, de poder, de 

injustiças, de marginalizados, como dizem os estudiosos.  

Na redemocratização foi restabelecido o sistema federativo de governo, com 

a idéia de que o Município deveria ser a garantia da integridade do sistema 

democrático, segundo Hinguel, (1978, p.p. 10-32). Após oito anos de ditadura os 

constituintes de 1946 se aperceberam que um regime unitário e centralizador abria 

mais facilmente as portas para uma ditadura, o que possibilitou a compreensão da 

importância da descentralização administrativa e autonomia municipal na Carta 

Magna brasileira. 

A Constituição de 1946 caracterizou a autonomia política pela eleição do 

Prefeito e vereadores e pela administração própria; possibilitou a intervenção da 

União no Estado para garantir a autonomia Municipal; limitou as hipóteses de 

intervenção no Município e expandiu a sua base financeira . 

O município era visto como a mais importante realidade brasileira, célula do 

seu sistema, responsável direto pela democracia brasileira. Assim a política 

municipalista tomou conta de todos os recantos do país e em Goiana não seria 
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diferente. A revolução municipalista foi o grande estímulo para a autonomia 

municipal nas esferas política, administrativa e financeira, embora, a tendência 

nestes novos tempos fosse a centralização do poder na esfera federal. 

 

3.2.1 Redemocratização: organização po lítica municipal 

Assim, vivia Goiana um momento de grande euforia democrática, após viver 

anos sob a Interventoria Federal representada em Pernambuco pelo interventor 

Agamenon Magalhães. Na luta pela democracia, o Estado assistia democratas que 

se intitulavam de independentes como Gilberto Freire, Antiógenes Chaves e Paulo 

Rangel Moreira que saíram pelo interior, em cidades e povoados em defesa da 

democracia.  

Uma matéria escrita por Corrêa Lima, para os Diários Associados, intitulada 

“Gilberto Freire o eleito do Recife” relatava o que acontecia em Pernambuco: 

 
Depois de oito anos de mistificação, de embuste, de malabarismo e de 
opressão foi a ditadura Vargas deposta pelas Forças Armadas 
atendendo ao anseio da mocidade e povo do Brasil demonstrada em 
movimentos constantes e almosos. Em Pernambuco foi Gilberto Freire 
a maior figura do movimento renovador nas colunas dos jornais, na 
praça pública, nas escolas superiores, nas reuniões familiares e em 
toda parte Gilberto só tinha um assunto a ventilar, reagir contra a 
ditadura, democratizar o Brasil, salvar nosso país. Foi preso inúmeras 
vezes, foi perseguido, apontado às Forças Armadas como perigoso 
agitador, porém, tudo isso tinha o efeito de tornar o grande pensador 
cada vez mais forte, mais combativo, mais capaz. É de ontem a sua 
pregação cívica. (...) Em Recife, em Nazaré, Palmares, Goiana, 
Goianinha, Areias e inúmeros municípios de Pernambuco, da mata, da 
caatinga e do sertão, em Paraíba, em Alagoas suas palavras somente 
semelhantes ao do grande Joaquim Nabuco se fez ouvir de uma 
maneira impressionante. Não defendia reinvidicações de classes, 
defendia aspirações do homem do campo (Diário de Pernambuco, 
07.02.1946 – P. 02 – Ano 121- N. ). 
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A organização política em Goiana para eleger seu primeiro prefeito 

republicano era liderada pelo empresário José Albino Pimentel. A convite deste 

chefe político esse grupo visita Goiana, em 1947, para apoiar a candidatura do 

médico democrata, Lauro Raposo, para futuro prefeito constitucional do município. 

Diz Sena (2000, pp. 175-176), o ex-professor do GMB, sobre esse momento político: 

Fui da geração de 45. Do calor cívico, quase fervente, da luta contra a 
ditadura de Vargas. Da morte de Demócrito, passeatas ao som do 
Hino Nacional e da Marselhesa, discursos, carreiras com medo da 
polícia, conspirações; enfim, um mundo buliçoso, sacudido, fervente 
de idealismo, de civismo quase temerário, de quem luta por ideais 
democráticos. (...) Assim, eu apoiava ostensivamente a candidatura 
do brigadeiro Eduardo Gomes para a Presidência do Brasil. Em 
Goiana, essa campanha era chefiada por José Albino Pimentel, o 
dono da fábrica de Tecidos, rico, inovador e, até certo ponto, idealista. 

  

 Dando continuidade, Sena refere-se ao poder político de Zé Albino desta 

forma: 

Politicamente, venceu todas as campanhas que chefiou no município: 
venceu com o Brigadeiro Eduardo Gomes em 1945; em 1947, ganhou 
estrondosamente a campanha de Neto Campelo para Governador de 
PE, na qual o opositor, Dr Barbosa Lima Sobrinho, conseguiu apenas 
300 votos; em 1947, fez de Lauro Raposo prefeito, com uma bancada, 
da qual fiz parte, de seis vereadores; e,mesmo contra a vontade de 
seus amigos, elegeu, em 1951, Benigno Pessoa de Araújo, médico e 
ex-adversário, prefeito de Goiana (SENA, 2001, p. 180). 

 

Ainda Antônio Correia de Oliveira enriquece as informações, detalhando o 

que aconteceu em Goiana politicamente. Isso permite analisar a questão política na 

cidade, a partir de Guiraldelli (1994, p.110) o qual em seu estudo afirma que “ O PSD 

e o PTB dirigiram o teatro político do país com suas raízes no getulismo; a UDN, 

antigetulista, estava ligada ao capital estrangeiro;” Assim,  

 
Nesta ocasião o PSD tinha tido uma dissidência. O Dr. Moraes Filho 
que havia sido prefeito do Recife muitos anos, na época de 
Agamenom, rompeu com Dr. Agamenon e juntou-se a UDN. 
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Apresentou como candidato a governador do Estado o Dr. Manoel 
Neto Campelo Júnior, conhecido por Neto Campelo Júnior ou Netinho 
que havia sido Presidente da Cooperativa dos Banguezeiros, líder dos 
Fornecedores de Cana e Ministro da Agricultura. 
 
 

 Em Goiana, o líder político José Albino também rompe com Agamenon 

Magalhães e se une ao capital estrangeiro, com idéias antigetulistas. Antônio Correia 

continua: 

A campanha foi muito extremada. Nessa época apoiando Neto 
Campelo, além de todos os senhores de engenho estava a liderança 
política e financeira do Cel. José Albino Pimentel. 

 

 A elite goianense uniu-se aos senhores de engenho. Neste meio 

encontravam-se todos aqueles que apoiaram a criação do Ginásio Manoel Borba, 

entre eles o Dr. Clovis Guimarães, o diretor do GMB. Acrescenta Antônio Correia: 

 
Mas, Dr. Neto Campelo ganhou em Goiana com uma diferença 
enorme. Os senhores de engenho que ficaram com a candidatura de 
Dr. Barbosa Lima Sobrinho, eu me lembro bem de dois, foram Luis 
Cornélio da Fonseca Lima e Severino Gouveia de Lima que é o dono 
absoluto de Areias de Goiana, hoje Itaquitinga. 

 

 Os senhores de engenho ou melhor a oligarquia rural ficou dividida e um 

grupo apoiou o PSD e o PTB que dirigiu o teatro político do país com suas raízes no 

getulismo, aqui expresso por Antônio Correia: 

Então o apoio a Neto Campelo, redundou também na campanha de 
Prefeito quando o pessoal de Zé Albino junto com os senhores de 
engenho apresentaram a candidatura de Lauro Raposo, o PSD a 
candidatura de Dr. Benigno e Zé Pinto de Abreu apresentou a 
candidatura de Miltom Cornélio Fonseca Lima, filho de Luis Cornélio 
da Fonseca Lima que não era goianense. 
 
 

 A UDN foi vencedora na cidade. Na eleição seguinte, Zé Albino Pimentel 

apoiou a candidatura do candidato do PSD, mudando de legenda, unindo-se a 

Agamenon Magalhães, como afirma o entrevistado: 
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A vitória de Lauro Raposo foi uma vitória estrondosa. Se não me 
engano ele fez 6 vereadores e o PSD fez apenas 3 vereadores. Agora 
depois de terminado o mandato de Lauro Raposo já no governo de Dr. 
Agamenon Magalhães houve uma aliança de Zé Albino Pimentel com 
o PSD que resultou na candidatura de Benigno de Araújo (...). 
 
 

Goiana era assim. Comprovadamente dividida.  
 

3.2.2 Gilberto Freire: uma contribuição 

É dentro deste clima que o democrata independente Gilberto Freire, 

atendendo ao convite de José Albino, visita a cidade. Manifesta as suas idéias 

explicando que no período da redemocratização difundia-se por todo o Brasil um 

movimento de “bom e sadio municipalismo” e “livre de caciques municipais”. Em seu 

discurso alertava a população da cidade dizendo que “ Goiana está mais uma vez 

chamada a dirigir, em vez de ser guiada. E está cumprindo esplendidamente sua 

missão de velho reduto democrático”. 58 

Freire, em seu discurso inflamado, tenta influenciar as decisões e práticas 

sociais pernambucanas e goianenses comportando-se como um guardião do 

imaginário social59 ao afirmar “não é possível a um pernambucano de tradições e 

aspirações democráticas desinteressar-se das lutas em que se empenhe um 

município das tradições e aspirações de Goiana”. Justificava o dever democrático do 

grupo viajante de discursar pelo interior do Estado dizendo que o fazia 

...não por qualquer facção ou grupo exclusivista, mas por um Brasil e 
por um Pernambuco verdadeiramente democrático. E como Goiana foi 
naqueles dias um dos redutos do movimento democrático de 
Pernambuco, é justo que agora quando os goianenses tão vivamente 

                                                
58 Gilberto Freire. “Para prefeito de -GOIANA: - LAURO RAPOSO”. Panfleto distribuído na cidade em 

1947.  
59 Bazckio (1985, p. 299-300) trata do savoir-faire como elaboração e aprendizagem das práticas e 

técnicas de manejamento dos imaginários sociais como prioridade sobre qualquer reflexão teórica. 
Sobre isso ele diz “Ora, ao produzir um sistema de representações que simultaneamente traduz e 
legitima a sua ordem, qualquer sociedade instala também “guardiões” do sistema que dispõem de 
uma certa técnica de manejo das representações e símbolos.  
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se empenham em colocar, pelo seu voto altivo, á frente do governo 
municipal, um médico esclarecido e bom, os outros pernambucanos 
levem à Goiana sua palavra de solidariedade. Foi o que fizemos. 

 

E continua Gilberto Freire dizendo: ”A história de Goiana está ligada a história 

da democracia pernambucana. Ninguém pode evocar o passado de Pernambuco 

sem tocar no de Goiana.”Esta afirmação de Freire é também a de Emerenciano 

(1970, p. 31-33) que em seu artigo homenageando o IV Centenário do Povoamento 

de Goiana diz que “Pernambuco está comemorando o papel histórico que Goiana 

cumpriu (...). Estimável é Goiana pela contribuição que deu a vida política de 

Pernambuco – chegando, em determinado momento, a ser cabeça da Junta 

Governativa e “capital matuta ”da província – o que sugere a importância de sua 

participação naqueles acontecimentos.” 

 

3.2.3 O programa de governo de Lauro Raposo 

O diretório da Coligação60 local promoveu uma convenção, sob a presidência 

de Clovis Guimarães, médico da Companhia Industrial Fiação e Tecidos de Goiana, 

onde trabalhava ao lado do colega médico, candidato a prefeito. Esta foi realizada 

no Cine Operário, em 07 de setembro, com o objetivo de homologar a candidatura 

de Lauro Raposo para prefeito nas eleições de outubro/47. Presentes estavam os 

deputados Félix Barreto, Melquíades Montenegro, Aderbal Jurema, o deputado 

Gilberto Osório e outros. (Jornal “O Democrata”, Ano I, N°2 p.1. de 13/09/1947.) 

A Coligação dirigia o jornal O Democrata. Politicamente dominada pela UDN, 

a cidade, nessa época, manteve o jornal que teve poucas edições. O José Albino 

                                                
60 A Coligação era a união dos partidos políticos: PDC, UDN e Partido Libertador. 
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Pimentel Filho em seu depoimento lembra Clovis e Lauro com estas palavras: “Dr. 

Clovis foi médico, ele e Dr. Lauro. Meu pai tinha muita confiança nos dois, tanto que 

ele fez de Lauro Raposo o prefeito de Goiana. Era um conjunto, uma convivência 

entre eles”. 

Com este estímulo de uma administração própria, garantido pela União e 

Estado e com uma base expandida, Lauro Raposo pode naturalmente, referendado 

pelo seu programa de governo, lutar pela infra-estrutura do município. O foco de 

atenção da proposta de governo do então candidato Lauro Raposo oferece um perfil 

do município naquela época. 

Em sua proposta de governo, na tentativa de modernizar a cidade, Lauro 

Raposo contemplou os meios fiscais de arrecadação de rendas, para o comércio, 

criação de novas fontes de receita, o desenvolvimento da pequena agricultura e 

novas estradas para facilitar os transportes entre os centros de produção e a sede 

do município (Jornal “O Democrata”, Ano I, N°2 p.2-3. Goiana, 13/09/1947). 

Entre os problemas econômicos e sociais se propunha a incentivar a 

construção de casas populares, fixar o homem à terra através da utilização de 

terrenos devolutos, realizar feiras livres uma vez por semana, criar postos para a 

venda de pescados, aumentar a produção de leite para torná-lo accessível a toda a 

população, isentar de impostos os produtores de gêneros alimentícios. 

Em relação aos problemas de assistência e educação se propunha a ouvir os 

humildes sem interferência de mediadores, prestar assistência aos detentos, 

assistência judiciária para todos, entender-se com os Institutos de Previdência em 

benefício dos associados goianenses, merenda escolar para todas as escolas, 

cooperar na criação do Senai, aumentar o número de escolas, ajudar 
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financeiramente e instituir bolsas de estudo para o GMB, criar uma Biblioteca Pública 

e Gabinetes de Leitura, subvencionar sociedades beneficentes, culturais e 

esportivas, cooperar com o Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, criar 

postos médicos. (Grifo meu) 

 

3.3 As ações modernizadoras 

Iniciando o seu governo constitucional com um orçamento municipal estimado 

em dois milhões de cruzeiros, para o exercício de 1948, de acordo com os 

dispositivos constitucionais Lauro Raposo pretendia “dedicar toda atenção aos 

meios fiscais de arrecadação de rendas e sua aplicação proveitosa” (Jornal “O 

Democrata”, Órgão oficial da Coligação Democrática, N° 02,P 03, 14/09/1947). 

Sem dúvida que Goiana se modernizava. O novo prefeito entre os “Problemas 

Administrativos em Geral”, tentava dar uma solução eficiente e pronta ao problema 

de iluminação elétrica. Sobre a energia elétrica o Jornal “A Cidade”, em 1949 

publicava uma matéria a respeito da chegada do motor na cidade: 

Chegou no dia dois do corrente o nosso motor de luz. Veio dos 
Estados Unidos da grande firma Fairbanks-Morse, adquirido por 
intermédio da Carvalho e Cia, no Recife. Os entendimentos no 
assunto afirmam que essa marca é a melhor que existe, pelo seu 
acabamento, pela sua consistência. Com capacidade para 140 000 
velas iremos ter luz elétrica de sobra para toda a cidade, pois o 
consumo atual não vai além de oitenta mil, segundo os nossos 
cálculos. A Prefeitura Municipal de Goiana, deu um grande passo, que 
merece o aplauso de todos (Jornal “A Cidade”- 1949). 

 

Antônio Arnaldo explica como era antes do motor: “Era um motor elétrico que 

existia ali junto do Carmo que fornecia energia até uma determinada hora da noite. 

Aí desligava, e ficava tudo às escuras”. A vida sem a energia foi comentada por 
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Paulo Gemir: “A energia elétrica dava 3 sinais para poder apagar às 10h . Quem não 

tivesse rádio de bateria ficava sem ouvir rádio. E sem luz o dia todo.” 

Um fato que dá uma idéia do privilégio da elite na cidade nos tempos de Zé 

Albino foi relatado por Silvio Guimarães: “A energia elétrica não recordo em que ano 

chegou. A gente tinha energia da fábrica que abastecia não era a cidade, só as 

casas da fábrica. Tudo que era da fábrica era abastecido. Depois chegou a Chesf”.  

Tudo isso modificou com a chegada da CHESF. A energia elétrica trouxe 

mudanças consideráveis na vida, nos costumes, nos valores da sociedade 

goianense. Estas mudanças foram evidências da chegada da modernidade em 

decorrência do processo de modernização. A chegada da luz elétrica em 1956 foi 

um grande acontecimento. Segundo Paulo Germir: 

A luz chegou festivamente. O Ginásio Manoel Borba desfilou, 
participou. Todas as escolas inclusive a de Dr. Clovis. Ele estava na 
frente do Colégio dele. Ao nosso lado. No dia da inauguração Cordeiro 
de Farias, o governador foi com a chave de lado. 
 

 
Relembrou o seu entusiasmo com a novidade e as transformações na vida 

cotidiana. Informações, divertimentos, o padrão de qualidade dos serviços 

domésticos cresceu trazendo mais conforto para as donas de casa: 

 
Eu tinha rádio o dia todo. Podia ver TV. Veio o fogão elétrico, outros 
produtos elétrico-doméstico como refrigerador etc... Enceradeira. 
Antes era na mão! 
 

E lembra o ex-professor Alcides Rodrigues dizendo: “Recebi a chegada da luz 

em Goiana“ como a redenção do NE ”porque isso Prof. Dr. Alcides Rodrigues 

pregava nas aulas que ele dava no ginásio. A redenção do Nordeste, que toda área 

nordestina iria crescer, implantação de indústrias, que não aconteceu essas coisas... 

nunca aconteceu...”  
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Gilvan Meneses que após terminar o ginásio passou a trabalhar na 

Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE, enfim explica: 

A Celpe em Goiana foi inaugurada em novembro de 1956 no governo 
de Cordeiro de Farias. O prefeito em Goiana era Gadelha. 

 

Ele ressalta, então, o poder da indústria na reorganização dos interesses 

políticos. Percebe-se neste fato a relação entre a modernização e a modernidade: 

 
O que influiu muito para a Celpe vir para Goiana foi a Fábrica de 
Cimento Nassau em Itapessoca porque a linha que alimentava 
Itapessoca passava em Goiana. Condado. Aí montaram uma 
substação aqui. Até 1956, era motor, a vida da cidade era uma. Um 
estilo de vida até uma época, daí por diante a vida transformou-se 
porque chegou a energia e ai vem a geladeira e outras coisas mais 
porque a televisão só chegou em 1960. A década de 50 foi assim. 

 

Os anos 50 foram para Goiana pródigos em mudanças geradas pelo processo 

de modernização. Sobre o abastecimento d’água da cidade os relatos foram 

interessantes, pois Goiana era uma cidade que não possuía prédios abastecidos e 

dotar a cidade de um serviço d’água e uma rede de esgotos sanitários era uma 

preocupação desse novo governo – Lauro Raposo. Severino Cordeiro, filho de um 

dos tecelões da Fábrica de Tecidos explicou como a sua casa era abastecida o que 

contrastava com o privilégio da elite que morava nos bangalôs: “A gente comprava 

água na carroça do velho Luis Querrenca que era da Viração, Seu Genésio que 

tinha um boi com carroça para botar água nas casas. Tinha outro que morou na Rua 

do Toco, antiga Rua do Bom Jesus. Lá em casa só quem botava eram eles dois, 

Querrenca ou esse rapaz do Toco.”  

Vilmar sorrindo contou as suas brincadeiras de criança: 

Eram as carroças... carroça do Genésio... tinha muitas outras. Era 
cada carroça com a torneira atrás, que a gente aí para brincar tirava... 
era como um bagaço, uma pau chamado aninga ou cortiça. Tinha 
aquela torneira e eles não tinham aquilo bem.... se se estragava eles 
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botavam um pedaço de pau... então aquele pedaço de pau tapava... a 
gente então ia ali com um martelo, batia ai pa,pa,pa, saía todo mundo 
correndo e o dono da carroça atrás da gente... eram as brincadeiras.... 
(...) Era quinhentos réis.Se vendia por balde... Eles abasteciam no 
Sindicato... no Tanquinho, mas a água boa era do Sindicato... que é 
por ali onde hoje é Albuquerque Pneus, ali era o Sindicato. 

 

 A elite possuía os confortos oferecidos pela energia e pelo abastecimento 

d’água. Clovis Guimarães Filho que era filho do médico da fábrica e diretor do 

ginásio ressaltou o privilégio dos funcionários da fábrica diferenciados: 

Era diferente. A casa da gente é que era privilegiada, porque recebia 
água lá da Fábrica de Tecidos. Tinha um sistema de uma caixa 
d’água, grandona, lá, que Zé Albino Pimentel quando construiu os 
bangalôs montou o sistema. Tinha água da rua, também. A água da 
rua sempre faltava porque vinha lá da Uzina.Lembro que tinha 2 
coisas. Água da fábrica ou água da rua. Toda casa tinha uma caixa 
d’água muito boa, que enchia... Não lembro de minha mãe comprando 
água na carroça. Podia ser quando a gente morava na Rua Direita, 
depois que a gente passou para ali para os bangalôs, não. Na Rua 
Direita eu me lembro tinha umas carroças puxadas de boi como se 
fosse um barrilzão...  

 

 

A insatisfação na cidade pela falta da água encanada gerou uma expectativa 

de mudança da situação no governo de Lauro Raposo. A luta pode ser 

dimensionada pela matéria intitulada “Água encanada para Goiana”, publicada no 

jornal da cidade, na qual está expresso o desejo dos goianenses em telegrama, com 

mais de 1000 assinaturas, enviado pelo prefeito ao governador Barbosa Lima 

Sobrinho: 

Governo município e povo Goiana vivamente interessados execução 
serviço abastecimento agua esta cidade e tendo em vista o que 
estatue art. 27 Lei467, 4 de maio ultimo, estabelece primazia dito 
serviço onde existam projetos e como Goiana está nesta situação 
possuindo estudos feitos Saneamento Estado, vimos apelar espírito 
justiça alto critério vem orientando atos vossencia determinar 
providenciar sentido ser esta cidade a primeira contemplada Serviço 
Abastecimento dagua. Este apelo representa velho anseio povo esta 
terra e foi feito tribuna Camara nobre deputado Luiz da França. 
Prefeitura encaminhou neste sentido requerimento diretor 
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Saneamento Estado.Respeitosas saudações –(a) Lauro Raposo. 
Prefeito (Jornal “A Cidade” Ano I, N °2, P. 8, 9/07/1949). 

 

 

Para resumir este fato, Paulo Gemir expôs o que significou a chegada da 

água na cidade na década de 1950. “A água não foi recebida com a festividade que 

foi a chegada da luz”. (Jornal “A Cidade” Ano I, N °..., p. 8, 23/11/1953). 

Durante o seu governo Lauro Raposo enfrentava a crítica dos seus 

opositores, e, também, sempre cobrado pela imprensa que se auto intitulava de “boa 

Imprensa” como se lê na matéria “Aspecto da Cidade”, abaixo: 

 
Desta feita, porém, desejamos ferir a falta de limpeza das nossas ruas 
(...) As nossas ruas vivem, de fato, bastante sujas, sobretudo as que 
não tiveram ainda, por falta de sorte, o seu calçamento (Jornal A 
Cidade, Ano I, N°3, P.2, 09 de julho de 1949). 

 

A discriminação social é ressaltada lembrando que a sociedade não era 

composta apenas da elite e do operariado da fábrica: 

 
Não cuidamos apenas das ruas principais, as ruas dos ricos, dos 
governantes, dos potentados, dos felizes.As ruas dos pobres, dos 
mais desprotegidos precisam também da sua higiene, dos cuidados 
ternos do governo municipal. Porque os pobres também possuem 
coração, sentimento. Entre o voto do pobre e o do rico, nas urnas, nas 
eleições, não existe diferença nenhuma. Atrás do mercado, onde há 
uma infinidade de barracas de taboas, lembrando a Bahia, a seboseira 
é demais. Parece que o lixo todo da cidade é posto naquele lugar 
(Jornal A Cidade, Ano I, N°3, P.2, 09 de julho de 1949). 

 

Marcus Mendonça fez questão de contar sobre o lixo com o qual se divertia: 

O lixo também era em carro de boi. Eu me lembro até do carro de boi 
que carregava o lixo, que eu me dava muito bem, com ele. Muitas 
vezes eu ia dirigindo o carro do lixo, quando passava eu ia até longe, 
que o sujeito deixava eu ir com a coisa, e o nome do boi era 
Imperador. Lá ia eu no embalo de Imperador carregando o lixo da rua. 
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Goiana, em 1949 não tinha esgoto sanitário, o que era apontado pelo jornal. 

Um viajante relata as suas observações sobre o assunto ao dizer que manifestava 

as mais justas reclamações contra a fedentina dos nossos esgotos. 
Evidentemente, às vezes não podemos suportar aquele esgoto em 
frente ao Bar do nosso amigo Severino Fernandes, bem assim o que 
fica à frente do Bar de José Rigueira Sobrinho. O nosso Durval 
Correia não sabe mais o que fazer com aquele esgoto à porta da sua 
farmácia (Jornal A Cidade, “Aspecto da Cidade”, Ano I, N°3, P.2, 09 
de julho de 1949). 

 

A questão do saneamento, na época, foi discutida em sessão extraordinária, 

pela Câmara Municipal, pois havia por parte do prefeito a sugestão e a pretensão de 

enviar um telegrama ao governador do Estado solicitando facilitar um empréstimo na 

Diretoria de Saneamento do Estado. (Jornal A Cidade, Ano I, N°3, P.2, 09 de julho 

de 1949). 

A população da cidade sentia também a falta da distribuição domiciliária da 

correspondência, o que levou o Diretor do jornal “A Cidade”, o sr. J. Malta de Moura, 

publicar uma matéria sobre o assunto. A Diretoria Regional mandou proceder 

investigações sobre o caso e comunicou a designação de um carteiro para servir na 

agência postal telegráfica da cidade. (Ver Jornal A Cidade, Ano I, N°6, P.3, 

01/10/1949) 

O telefone já facilitando as comunicações, também existia. Na década de 

1940 havia até o Indicador Telefônico inter-municipal que envolvia as cidades de 

Goiana, Nazaré, Aliança e Timbaúba, Goianinha (hoje Condado), Areias ( hoje 

Itaquitinga), Upatininga, Tupaoca, Macapá, Ferreiros, além das Usinas Matari, Santa 

Teresa e N.S. das Maravilhas. (Indicador Telefônico Inter-municipal de Goiana-

1942.) 
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Antônio Arnaldo lembrou desse serviço de telefonia e contou como 

funcionava: “Tinha uma central telefônica onde hoje é o restaurante de Assuero, no 

antigo Beco do Fonseca, Empresa Telefônica de Pedro Malheiros que a gente ia 

para ligar, pedia uma ligação pra moça, ela ligava para aquele número “. 

Havia uma questão na cidade que precisava ser solucionada. As usinas, os 

engenhos, o canal faziam parte da economia da cidade, mas entre os problemas 

econômicos e sociais que envolviam o município, a feira livre era o terceiro ítem da 

proposta de governo do prefeito constitucional que pretendia “Realizar feiras livres 

uma vez por semana”. 

  Reginaldo Mendonça, era filho de um dos barbeiros da cidade, lembra o dia 

da feira assim:  

O dia da feira fazia diferença na cidade porque durante a semana o 
comércio faturava xis e no dia da feira triplicava. Entendeu? Vinha 
muita gente de fora. As Usinas faziam pagamento. Eu me lembro 
muito bem, que aquele pessoal da Usina, o usineiro só paga de 6h da 
noite no sábado, então existia aqui a Feira do Bacurau. Era um 
candeeiro da peste, pendurados nas barracas. Era a hora que o 
pessoal vinha fazer compras. Era das 6 horas até 11 horas da noite. 
Ai a feira era magnífica.  

 

 Além da feira, o texto mostra os abusos dos coronéis no trato com os 

empregados, retendo o pagamento dos salários até à noite, o que interferia na 

organização da rotina doméstica e no horário comercial da cidade. 

Além de pretender isentar de impostos as feiras e os mercados da cidade, o 

candidato a prefeito propunha61 isentar também os gêneros alimentícios produzidos 

em hortas e pequenas granjas, quando vendidos pelo próprio produtor. Possibilitar o 

desenvolvimento da pequena agricultura, facilitando os transportes por meio de 

                                                
61 Item 6 da Proposta de Governo nos assuntos relativos aos Problemas econômicos e Sociais do 

então candidato a prefeito Lauro Raposo, em 1947. Ver Jornal “O Democrata”, Òrgão oficial da 
Coligação Democrática, N° 02,P 04, 14/09/1947.  
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novas estradas ligando os centros de produção à sede do município e distritos era 

sua meta. 

Apesar das terras que circundam a cidade, a agricultura não era devidamente 

explorada, levando os habitantes a conviverem com uma alimentação inadequada, 

sem frutas e verduras. Licurgo escreve no jornal que 

 

Em Goiana, por exemplo, não fosse o velho João Francisco ali em 
Mariuna; não fossem também Timbauba e Tabaiana não teriamos 
uma vez ou outra, as nossas pobres refeições, um pouco de alface, 
alguns tomates, etc...Vejam só que miséria: municípios quase 
sertanejo, enviando, semanalmente, com muito prazer as suas 
verduras para um outro cheio de várzeas fresquinhas aguardando as 
suas primeiras sementes. Pelas mãos de quem? De Dr. Barros 
Barreto, olhe para isso... Nos engenhos, meu Deus, é pior . Homens 
que possuem hectares e mais hectares devolutas vêm comprar nas 
feiras, nas minguadas feiras, por qualquer preço, o nosso couve, 
prejudicando, assim, os habitantes dos pequenos aglomerados (Jornal 
“A cidade”, Ano I, N° 01, p. 04, 11. 06.49). 

 

   

3.3.1 Os bancos e as casas de comércio 

Para atender as necessidades econômicas do município a cidade contava 

com dois Bancos. Nessas décadas os bancos já ocupavam o seu espaço: “Tinha o 

Banco do Brasil e o Banco Popular de Goiana” (Silvio Guimarães). 

Pode-se ter uma idéia do valor de um emprego nos bancos na época. O ex-

aluno Severino Cordeiro relata um pouco da sua vida: 

 
quando eu estava terminando o ginásio, pensando em trabalhar, deu-
se uma vaga na Cooperativa. Comecei a trabalhar. Naquele tempo 
tinha havido o Curso do Banco do Estado de São Paulo. Três pessoa 
daqui de Goiana tinham feito o curso do Banco. Foram Geraldo Grilo, 
meu primo Zé Severino (...) quando eu sai da Cooperativa para o 
Banco do Brasil, eu ia ser convidado para ser gerente da 
Cooperativa(...). 
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Quanto ao comércio o novo representante da cidade trazia a promessa em 

campanha de junto com a Câmara Municipal não “crear e majorar impostos, mas 

impulsionar o comércio, (...) crear postos para a venda do pescado à população da 

cidade e dos Distritos, estimular, pelos meios legais, o aumento de produção do leite 

de modo a torná-lo accessível à toda a população.” 

O comércio é desenhado por Vilmar Gomes mostrando uma outra realidade 

de consumo em relação aos dias de hoje: 

 

A cidade se movimentava em torno do comércio. Esse não era da 
criança. Não era do jovem, do adolescente. o comércio era dos pais 
que iam comprar.O adolescente ainda atingia a feira. (…)Tinha uma 
lojinha, de Seu Amparo do Patrocínio, que era no mercado Cibrazen e 
desde do antigo mercado que ele era lá... não cabe nem ele dentro da 
loja, o ambiente não cabe nem ele dentro.E um balcãozinho também 
pequenininho! o que você pedir ele se vira aqui, se abaixa aqui, tira 
aqui em cima na frente dele, o que você pedisse tinha, de miudezas, 
tinha... 

 

 Antônio Arnaldo relatou sobre o seu pai que trabalhava com outro tipo de 

comércio: “E meu pai quando vinha nos sábados, trazia coco, sal e açúcar ali para a 

Rua do Rio... De Itamaracá. Seu Jango que era um homem rico, era dono de 

Itamaracá todo, ficava na porta do armazém batendo palmas para o povo ir comprar 

os produtos dele. Fechou tudinho...”  

Diversificado o comércio, muitos eram os comerciantes que se distribuíam nas 

diversas ruas da cidade. Através dos jornais da época confirma-se pelas 

propagandas. Os entrevistados ofereceram detalhes de alguns desses pontos 

comerciais: 

Do Bar de Severino Fernandes, Pedro Botelho conta que 

 

Promovia reuniões noturnas em seu bar, onde se discutiam assuntos 
culturais de interesse dos fregueses(...). Neste bar muitos dos 
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intelectuais de Goiana compareciam, mas não bebiam, era 
inconveniente beber, principalmente na presença de pessoas 
conhecidas. 

 

O ex-aluno do GMB Clovis Guimarães lembrou do bar bastante freqüentado 

pelo nome do seu dono: “Seu Zé Figueira tinha um bar, na Rua Direita”.  

A Farmácia Osvaldo Cruz do Sr. Durval Correa que segundo Rodrigues 

(2002, p. 50) vivia “praticamente receitando crianças e doando-lhes remédios, tendo 

ao seu lado sua esposa”.  

A Farmácia Recife do Sr. Laiete Gemir, lembrado por seu filho Paulo Gemir: 

“Era farmacêutico formado. Era o único formado em Goiana que tinha. Meu pai vivia 

diariamente de gravata, todo caixeiro, todo dono de loja botava uma gravata. Todos 

eles de gravata! Papai além da gravata botava a bata de farmacêutico. Ele era 

vaidoso!”. 

  Da Casa Borges – fundada em 1935- Pedro Botelho lembra do Sr. Anamésio 

Borges com carinho: 

comerciante, nosso cliente no Escritório de Contabilidade (...)era um 
dos senhores da elite goianense, de aparência senhorial e respeitável; 
(...). Sua casa comercial fazia vendas de artigos variados: tintas, 
materiais de construção, armas, armarinho, livros e cadernos 
escolares, brinquedos, trens de cozinha, num verdadeiro 
briquebraque, sendo quase impossível procurar sem encontrar o 
artigo desejado. Depois de deixar o meu trabalho no Escritório de 
Contabilidade, trabalhei em sua casa comercial durante algum tempo.”  

 

Ainda nesta mesma praça havia a Alfaiataria do Mestre Lira do qual Pedro 

Botelho recorda dizendo: 

era um dos grandes alfaiates da cidade; confeccionava as roupas 
masculinas de boa parte da Alta Sociedade. (...) a roupa para 
formatura do Curso Ginasial foi obra sua.(...) Estava sempre com uma 
fita métrica passando pelo pescoço a guisa de gravata e uma 
almofada com alfinetes presa ao braço esquerdo para uso do trabalho. 
Quase sempre vestido de branco com camisa social de mangas 
compridas, calças com suspensórios durante o seu dia na alfaiataria. 
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A barbearia de Isis, onde políticos e fofoqueiros se encontravam também era 

localizada naquela praça, de acordo com os depoimentos. Esta barbearia pertencia 

a seu pai Virgilio Mendonça que foi barbeiro de muitos meninos de Goiana, naquele 

tempo, diz Botelho. 

Na Rua Cleto Campelo - A Mercearia Borges de Adelmar Borges da Fonseca 

que Vilmar Gomes lembrou com muito orgulho: 

 

Ademar Borges, se você pudesse julgar, era em Goiana o que existia 
de mais fino trato de confeitaria em Recife... em Ademar tinha o que 
você julgasse de melhor supermercado em Recife. Ademar Borges 
era...como o irmão Anamésio Borges...era perfumaria, vidro, de tudo 
tinha. Material de construção, cimento, o que você procurasse tinha. 

 

 

Os restaurantes da cidade atendiam os passageiros dos ônibus que nessa 

época passavam no centro da cidade vindos de Recife em direção à João Pessoa. 

 
Eu ainda alcancei o Bar e Sorveteria Oriental que vinha gente do 
Recife para ficar lá. Depois tinha o restaurante Flórida de João 
Marinho. Era bom também. Tinha também o Atlas de Gadelha. Era 
bom também e o povo freqüentava. O Rotary reuniu-se muitas vezes 
lá no Flórida. Entre o Grupo Escolar João Alfredo e o Cinema Urubatã 
(Paulo Gemir). 

 
 

 Vale ressaltar que a cidade por sua localização entre capitais tornava a 

dormida nos grandes centros um convite. No ramo da hotelaria os entrevistados 

destacaram especificamente dois hotéis também localizados junto ao Posto Central 

onde se compravam as passagens de ônibus. A Hospedaria de Arnaud “que era 

famosa”, segundo Silvio Guimarães e o Atlas que era de Gadelha eleito prefeito do 

município tempos depois. 

A vida na cidade tinha aspectos bem provincianos. Os vendedores 

ambulantes invadiam o seu espaço. A economia informal foi lembrada pelos ex-



 

 

187 

alunos do ginásio. Silvio Guimarães falou que “(...) tinham os vendedores de 

amendoim, pipoca, cavaco chinês, sorvete...”. Vilmar Gomes relembrou até um 

pregão, imitando com sua voz, no seu depoimento: “Espanador, coier de pau, esteira 

d’angola, rapa-côco e gréia, alô sândalo, alô sândalo, alô sândalo, óia o freguês de 

ombreira do seu guarda-roupa!”. E explica: 

Sândalo era o matinho que botava dentro da gaveta que a roupa 
ficava cheirando aquele matinho. Era o sândalo. E o freguês de 
ombreira, tinha espanador, coier de pau, esteira d’angola, rapa-côco e 
gréia, ... aquele que vendia o espanador e saia com o pau cheio de 
coisa também...tinha o mascate que era aquele que saía batendo 
numa tabuazinha. 

 

Estes eram os problemas administrativos que o novo prefeito enfrentava, na 

tentativa de modernizar a cidade melhorando os serviços públicos de interesse 

comum no último ano da década de 40, do século XX. Estas questões traduzem as 

condições de vida dos estudantes ginasianos que interferiam naturalmente em suas 

práticas cotidianas. 

 

3.3.2 Urbanismo não p lanificado no interior do Estado 

Em 1949 o Estado programava o Congresso das Municipalidades e havia a 

expectativa que os congressistas discutissem e examinassem a deficiência de 

urbanismo, na formação e crescimento de nossas cidades, vilas e povoados. O 

presidente da Câmara dos vereadores, Clovis Guimarães, em Goiana, pedia então 

autorização para representar o município neste Congresso. (Jornal “A Cidade”, Ano 

I, N°2, P. 3, 25/06/1949). 

O autor da matéria “Urbanismo” explicava no jornal local que “É por falta de 

plano urbanístico que esta cidade vem sendo vítima de edificações que, pela sua 
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localização e estrutura são atentados contra a estética, a higiene e demais 

exigências de urbanismo” (Jornal “A Cidade”,Ano I, N°3, P. 4, 9/07/1949) 

No mês anterior Clovis Guimarães tinha escrito no jornal sobre “Problemas 

Municipais” referindo-se a um plano urbanístico e justificando a inexistência dele 

registrou: 

“Ora, eu nunca vi, pode ser ate que exista, uma planta da cidade. 
Recordo-me, porem, que por mim feita, a – vol-d’ oiseaux,62 existiu 
uma, aproveitada depois pela finada Companhia de Melhoramentos 
de Goiana para estudos de sua rede de distribuição elétrica. Outras 
copias apareceram depois modificadas, porem, como a original, sem 
uma orientação técnica, sem medidas, nem escala, enfim” (Jornal “A 
Cidade”, 11/06/1949). 

 

A arquitetura da cidade incluía velhos casarões, uma vila operária em torno 

da fábrica de tecidos, os bangalôs, criação de novas ruas e avenidas, os becos e 

sobrados. “Os velhos casarões foram criminosamente partidos pelo meio, isto é, 

uma casa grande transformada em duas pequenas, sem conforto e sem expressão” 

(A Cidade, “Aspecto da Cidade”, Ano I, N°3, P.2,9/07/1949). 

Os ex-alunos assim se referem: 

 

Era antiga a arquitetura. Só o prédio da Maçonaria era diferente. O 
resto era tudo a mesma coisa, casas geminadas. A beleza da 
cidade...em relação as residências...Não, a gente não tinha 
residências suntuosas... A elite morava na Rua Direita. E depois que o 
Sr. José Albino Pimentel construiu aqueles bangalôs passaram alguns 
para lá...mas não existia casa bonita! (Antonio Arnaldo). 

 

A Rua do Amparo, rua privilegiada pelos senhores de engenho para construir 

suas mansões, não foi esquecida. A casa que pertenceu ao um dos Coronéis foi 

citada: “Lembro-me bem do Coronel Diogo Rabelo, que morava junto do Colégio da 

                                                
62 Tradução: De relance, por alto. 
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Sagrada Família. Quando de lá saíamos, ás três horas da tarde, sempre o 

avistávamos na varanda de sua bela residência ...” (RODRIGUES, 2003, p. 50). 

As ruas de Goiana têm sido objeto de diversos discursos. Pelos nomes das 

ruas: Rua do Tanquinho- Rua do Rio – Rua da Ponte- Rua do Meio- Rua do Toco- 

Rua das Quintas - Travessa Domingos Ramos - Beco das Pedras- Beco do Cinema- 

Beco do Pavão, Beco do Quelé, Beco do Machado, Beco das Três Viúvas, entende-

se o que disse Silvio Guimarães: “ E uma cidade cheia de Becos.”  

Mas, na opinião de Berman (1986, p. 159) “o traço marcante do urbanismo do 

século XX tem sido a rodovia” simbolizando uma maneira de separar as explosivas 

forças materiais e humanas que tinham sido reunidas nos bulevares do século 

anterior. 

O Programa Administrativo do governo municipal registrava no seu projeto de 

modernização da cidade para a questão das estradas esta perspectiva: “Melhorar 

tanto quanto possível as nossas estradas e conservá-las permanentemente”. Este 

período foi de grande debate na cidade. Na Câmara Municipal, segundo a matéria 

do jornal local eram convocados os vereadores para uma reunião extraordinária para 

tratar de assuntos importantes para o município entre eles a nova estrada que ligaria 

Recife a João Pessoa passando ou não pelo centro desta cidade. 

Os entrevistados não se referiram a essas questões. Lembraram-se dos 

meios de transporte da cidade dando sinais de boas recordações. Reginaldo 

Mendonça esclareceu: “Era Arnaud que fazia o transporte. 3h de viagem. Era a 

sopa”. Através da imprensa esta empresa é divulgada: 
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V I A G E N S C O N F O R T Á V E I S 

(SOPAS) 

D e G o i a n a ao R e c i f e e v i c e – v e r s a 

Ida: às 5 e às 7:30h 

Volta: às 14 e às 16h 

Preço da passagem por unidade Cz$10,00 

Estação em frente ao Posto Atlas 

G A D E L H A & M A C H A D O 

G O I A N A - P E R N A M B U C O 

Fonte: Jornal “O Democrata”, Ano I, N° 4, P. 2, 1947. 
 

Quantos aos carros particulares poucos existiam na cidade, mas os sinais da 

modernidade não deixavam de aparecer. Silvio Guimarães fala sobre eles: “O 

automóvel, na minha época, era uns modelos antigos 46, 48, o Ford, Chevrolet. 

Papai até teve desses carros. Era assim. Pouca gente tinha carro, andavam a pé”.  

Os carros de praça, também seus donos faziam propaganda nos jornais como 

esta abaixo: 

Carro à Disposição 

Viajar é muito bom 

Traz saúde e lucidez 

Traz riqueza e vida sã 

Mesmo ao caso do “freguês” 

Preferir, por sua vez, 

O “Galhinho” do Tarzan 

Chapa: 9306 – Fone 123 

Ludovico Carlos de Mendonça 

Goiana - Pernambuco 

 

Naquela época as praças não eram ponto de aluguel de carros nem 

tampouco só um ponto turístico, mas também um ponto de encontro, com seus 



 

 

191 

coretos, espécie de quiosque construído ao ar livre, para concertos musicais. 

Antigamente as bandas musicais se apresentavam nas praças, nos coretos.  

Aspectos da modernidade podem ser visualizados através da memória dos 

ex-alunos do GMB. A memória destes adultos que nas décadas de 40 e 50 viveram 

sua infância e adolescência na cidade de Goiana vai desnudando a vida local. Na 

opinião de Nunes (1996, BV Anísio Teixeira) a memória vai confirmando a 

fragmentação social da cidade analisada pela literatura sociológica e histórica e que 

se expressa na fragmentação escolar. A fragmentação revela a hierarquização 

social que atravessa os diferentes tipos de moradia (...) de escola (...), de transporte 

e lazer. “ Enfim, a cidade como um todo. 

 

3.4 Mas, eu vivi a cidade toda! 
 

Além dos aspectos econômicos e políticos a cidade contém peculiaridades 

que induzem as práticas urbanas. Os alunos entrevistados recordam a cidade cheia 

de lendas. Marcus Mendonça assim se expressou: “A cidade... eu vivi a cidade de 

Goiana como se a cidade de Goiana fosse a minha casa. A cidade toda! E a casa 

que eu morava era o quarto. Mas, eu vivi a cidade toda.! Participando de tudo que 

existia na cidade, das coisas esportivas, das festas, do Goiana Tênis Club!  

Através de um dos relatos de Marco Pólo a cidade de Cloé é lembrada por 

Calvino (2000, p. 51). Ele diz que 

Em Cloé, cidade grande, as pessoas que passam pelas ruas não se 
reconhecem. Quando se vêem, imaginam mil coisas a respeito umas 
das outras, os encontros que poderiam ocorrer entre elas, as 
conversas, as surpresas, as carícias, as mordidas. Mas ninguém se 
cumprimenta, os olhares se cruzam por um segundo e depois se 
desviam, procuram outros olhares, não se fixam. 
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Vilmar Gomes mostra uma cidade diferente de Cloé, pequena e também mais 

íntima, mais entrelaçada, onde todo mundo se reconhece: 

O Av. Bar era na Rua Direita, era o sucesso, era um lugar de encontro 
de todo mundo. No Beco da Câmara ficava o Partido Trabalhista 
Brasileiro que se botava os projetores de som pra rua. Naqueles 
projetores toda noite eram mini-crônicas, crônicas de Catulo, de 
Calado, de Antônio Pimentel que assumia o pseudônimo de Catulo, de 
outro que o pseudônimo era Calado, Mourinha que era um cronista, 
que era genro do Gadelha. E a gente sabia assim todas as novidades 
políticas, a gente sentava pelos batentes da Maçonaria, nos 
banquinhos que tinham no meio da rua, tinham os pés de fícus que 
eram na Rua Direita de um lado e de outro, onde a gente se escorava 
e ia namorar. As donas de casa puxavam as cadeiras e botavam na 
calçada, as vezes encostados na própria parede...todo mundo que 
passava dava Boa Noite, se tinha a mania de dar Boa Noite... 

 

A rua Direita, principal rua da cidade foi muitas vezes citada realçando a 

imaginação dos jovens daquela época: “Era conversar e brincar na Rua Direita onde 

havia um passeio, à noite. A Amplificadora Tupã tinha o alto-falante lá no alto, 

botava para tocar e a gente passeava. Eu nunca fui de paquerar. Era tímido e vivia 

sempre acanhado! “(Antônio Arnaldo) 

“Tinha o passeio das moças na Rua Direita. Era o Quem - Me -Quer, iam as 

moças da frente da Igreja Matriz até o Convento do Carmo e voltavam. Os rapazes, 

todos de pé na calçada e elas passeando no meio da rua” (Reginaldo Mendonça). 

O Colégio da Sagrada Família era um ponto de interesse dos rapazes 

oportunizando os namoros: 

“Passeava no centro da cidade, já naquela época querendo namorar, 
procurando o Sagrada Família e as irmãs lá brigando com a gente, 
mandando a gente sair. Aquela Praça Duque de Caxias ( Reginaldo 
Mendonça) 

 

A Praça do Carmo também servia de espaço de lazer para a rapaziada: 

 Praça do Carmo, ali ia um grupo, íamos bater papo de tarde, dia de 
domingo. Tiramos retrato, sem ser do colégio. Eu Gildo de Nozinho, 
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Manoel Botelho, essa turma de estudante. Ficávamos conversando o 
tempo todinho à tarde (Reginaldo Mendonça). 

 

 Os estudantes em seus momentos de lazer reuniam-se também no DIVA 

(Departamento de Informação da Vida Alheia) e ali discutiam tudo que envolvia a 

vida da cidade e deles. Não havia nestes encontros distinção de classe ou de série 

ginasial. Os assuntos variavam entre filmes assistidos em séries, jogos, passeios, 

namoros, política, festas, etc... 

Os banhos na Marezinha também fizeram parte deste tempo: 

 
As brincadeiras ao redor da cidade, tinha a Marezinha que era um dos 
pontos que nós freqüentávamos, quando tínhamos uma certa folga. 
Quando a maré estava cheia, lá tinha um espaço maior onde o rio era 
mais aberto. Hoje está tapado, uma poluição ... ou você ia pescar, 
tinha um lado assim na frente, pegar aqueles peixinhos 
pequenininhos, ou tomar banho, brincar de jacarezinho, que era você 
mergulhar para tocar no outro. Marezinha é um braço de rio.O açude 
que tinha era Açude da Cobrança. Eu ia lá muito pouco porque era 
fundo eu tinha medo (Gilvan Meneses). 

 

Caçar fazia parte das brincadeiras, era o momento em que eles descobriam o 

meio ambiente do qual guardam grandes recordações: “Durante a semana, de 

manhã estudava, saia, brincava... Brincava na cidade toda, andava pelas usinas 

com negócio de passarinho, espingarda, caçando, pescando” (Silvio Guimarães). 

Vilmar Gomes relembra os momentos de lazer de seu pai, nas usinas, com os 

amigos, chamando a atenção para o meio ambiente, assim:  

 

“Caçavam nos matos... Nos matos da usina... era muita mata, viu? 
Cotia, paca capivara, veado, e aves.Caçavam aves também no tempo 
de rolinha, de aves de arribação, essa coisa toda... Quando era o 
inverno, tinha a fase do inverno, a fase do verão... eles realmente 
caçavam...” 
 
 

Ele lembra da Usina Maravilhas no seu tempo de estudante dizendo: 
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Nós os alunos do Ginásio, tínhamos nossas aventuras, sair das aulas 
para chupar cana na Usina Maravilhas, era uma delas. Levávamos 
uma faca escondida, alegando que servia para apontar lápis. Os lápis 
deviam ser gigantescos, alguns levavam peixeiras, outros simples 
canivetes ou faquinhas de bico de gaita(...) Alguns vigias diziam: 
“Deixa passar, são do Ginásio, filhos de gente rica”. 

 

 A questão de preservação ambiental se fez sentir em Goiana.O impacto no 

meio ambiente foi grande, segundo Gilvan Meneses, referindo-se as Usinas: 

“quando ampliaram o plantio da cana, conseqüentemente a produção aumentou, 

eles tinham, na época locais para reserva e depois não se dedicaram mais a isso e 

começaram a jogar no rio. A mortandade de peixes era coisa violenta”. 

Falar das usinas é falar do canal de Goiana. Este canal tem muitas histórias 

entre inundações e seu porto que já foi o centro da economia da região em outras 

épocas oferecendo a Goiana o porte de cidade comercial. O Baldo do Rio era a Rua 

que beirava o canal e guardava toda a mercadoria das transações comerciais, como 

o açúcar. 

O canal de Goiana, mesmo com as caldas das usinas, foi lembrado por 

alguns dos entrevistados como um ponto pitoresco: 

O canal de Goiana, andei muito nele. Andava primeiro para testar as 
lanchas que Dr. Clovis fazia. E sempre eu ia, eu, Zito, Clovisinho 
talvez tenha ido alguma vez. A gente ia na canoa remando com Frei 
João que era o Prof. de Português, para ir para um negócio que tinha 
lá, muito afastado, onde ele ia levar santinho, é quase como se fosse 
aquela atividade dos frades lá com os índios... os missionários. A 
gente andava por aquele canal com aquela canoa, muriçoca, 
passando coisa para as mutucas não pegarem a gente, remando para 
chegar lá, ia e voltava... era uma festa (Marcus Mendonça). 

 

 Sair para lanchar era, para os jovens estudantes, motivo de diversão!!! 

Lanchar, tomar sopa: 
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No tempo de estudante a gente vinha para Sebastião da Rocha tomar 
sopa, que era aqui onde é Otacílio Roque hoje. Na Rua Cleto 
Campelo. Ficava por ali tomando sopa ou ali ou nessa esquina aqui 
do pessoal de Pistola, o pai de Edval Soares que hoje tem um quarto 
comprometido, puxava por um deles. Por isso chamava Bio da Pistola. 
Aqui ao lado do Urubatã. A gente saia do ginásio se reunia e quando 
dava 9h cada um ia embora para suas casas (Cordeiro). 

 

 

 Foi a época dos “assustados”, eram reuniões sociais onde os participantes 

chegavam a casa de um amigo para fazer uma “visita” sem seu conhecimento 

prévio. A família tinha que oferecer o lanche, bebidas e muita música. Quando não 

havia ”radiola” partiam para cantar, declamar poesias.  

 Poesias foram publicadas no jornal A RAZÃO de publicação estudantil. A 

primeira radiola na casa de Luís Paiva com seus LP’S. As músicas da época ou 

melhor as preferidas estavam nos discos de Waldir Calmon “Feitos para dançar”, o 

“Trio Los Panchos”, Trio Iraquitan”, a Orquestra Tabajara, os boleros mexicanos etc. 

Os namoros ali aconteciam ( Botelho) 

 A década de 50 já trouxe a Revista Seleções cujo primeiro número é de 1939. 

As revistas semanais o Cruzeiro, Noite Ilustrada e outras. As Revistas Infantis. Os 

pastoris também aconteciam, no colégio das freiras, nas casas de família, nos 

clubes, nos cinemas. As moças faziam os famosos questionários, participavam das 

famosas Missões Católicas que angariavam fundos para as missões, lembra-se 

Botelho. 

 O futebol era outra maneira de distribuir o tempo. Gilvan Meneses explica 

“quando tinha folga, eu ia para o campo, eu gostava de futebol. Ia para o Campo do 

Elite. Campo lá onde existe hoje, eu era viciado no campo. Era peladeiro número 1.” 

Silvio Guimarães cita outros espaços: 
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mas também existia um campo de futebol lá que era dos frades do 
convento. Os alunos dos frades jogavam lá e nós também íamos 
jogar. Eu participei de um time que a gente pagava ao técnico para ser 
do time, naquela época era assim, e jogávamos sempre lá no campo.  

 
 

 A construção do Tênis Clube, no início da década de 50, abriu um novo 

espaço onde muitas partidas foram disputadas. Marcus Mendonça expôs a idéia que 

ele tem do nascimento desse clube na década de 1950: 

Goiana Tênis Club que é outra coisa, construção de Dr. Clovis. Aquilo 
ali foi ajudado, foi suportado pela Fábrica, pelo Zé Albino, mas a idéia 
de fazer o clube foi dele. E juntou aquelas pessoas pra fazer e o clube 
foi produzido de acordo com o que estava na cabeça dele e não com 
o que estava na cabeça das outras pessoas, a ponto de o primeiro 
nome chamar Goiana Tênis Club, numa época em que, quase no 
Recife não se sabia nem o que era Tênis quanto mais no interior. E lá 
se jogava Tênis. Meu pai jogava Tênis com Dr. Clovis. Jogo de Clovis 
(Marcus Mendonça). 

 

  Em nossa época tivemos a turma do vôlei que atuava no Tênis sob a 

orientação de Chuca (Francisco Lira), que deixando de jogar passou a ser professor 

de esporte. 

Outros tipos de jogos eram motivo de diversão para eles. Os jogos de damas 

que eram diários e praticados nas sedes dos comitês políticos de partidos eleitorais, 

PSD ou UDN foram relembrados por Botelho. Participou desses jogos entre os 

adultos como um dos poucos menores a ter esse direito. 

 Recordou o jogo de futebol de botões após a ultima aula no Ginásio que eles 

chamavam de Celotex .nteressante os jogos de apostas que ele relata. O Jogo do 

Castelo utilizavam castanhas ou tampinhas. Em outros jogos as apostas eram feitas 

com estampas de sabonete Eucalol ou cédulas de cigarro que tinham valores 

diferentes. Hollyhood era a mais cara, depois Continental, Colúmbia e outras. 

Algumas cédulas não tinham valor como Asas, Elmo e Astória. As americanas 

tinham maior valor porque representavam os dólares. 



 

 

197 

3.4.1 O Lod açal de Macadame 63 

 A cidade de Goiana, de acordo com a época mantinha a distância entre as 

mulheres de família e as de “vida fácil” como eram chamadas. Tratando da 

basicidade afetiva e sexual do poder patriarcal, Giddens (2000, p.103) explica que a 

sexualidade na cidade, “era dominada pela já referida divisão entre mulheres 

virtuosas e não-virtuosas, a qual era o principal esteio do poder masculino e 

igualmente fundamental para todos os tipos de família tradicional, dada a 

importância da linhagem para a transmissão do patrimônio.”  

Paulo Gemir no seu depoimento penetra na zona de prostituição e traz as 

recordações de como era o sistema que funcionava por lá: 

 
O lanche dos rapazes era sempre no Bar Avenida de Severino 
Fernandes.Tinha o caldo de cana que era no caminho de quem ia 
subindo ou descendo para a zona.Era o caldo de cana de Antônio 
Chuchu.No Bar Avenida tinha refresco, refrigerante, pão com queijo... 
Tinha o Sucotuba de Zé Urbano, na Rua Trapiche do Meio. Nas 
andanças à noite... 

 

E acrescenta referindo-se mais incisivamente à zona de prostituição: 

 
Era o nosso universo, era a nossa Las Vegas. Era ali! Ali a gente se 
divertia muito e tal, mas não é esse divertimento assim que se possa 
dizer pleno porque se precisava de dinheiro e o pessoal dos 
engenhos, (...) dominavam a situação e aí a gente ficava assim na 
retaguarda e tal. Com pouca chance de... mas dançar é bom e tal. 
Mas com muito respeito. Respeito esse que não se vê hoje em certos 
ambientes, até em colégios.Eram umas damas da noite. Eu chamo 
hoje damas porque eram. Eram damas! Havia respeito, repito, 
respeito que hoje não se vê nem em certas residências. Não sou 
refratário a isso, não. Eu acompanho a época! 

 

                                                
63 Berman (1986, p. 150-159): “As ironias proliferam nessa cena moderna primordial, disfarçadas sob 

as nuanças da linguagem de Baudelaire. Considere-se uma frase como la fange de macadan, “o 
lodaçal de macadame”. La fange, em francês, é não só a palavra literal para lodo, lama, mas 
também a palavra figurada para insídia, baixeza, torpeza, corrupção, degradação, tudo quanto seja 
abominável e repugnante.” 
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Reginaldo Mendonça como Paulo Gemir enaltece o respeito que se tinha na 

época nos ambientes de prostituição: 

A zona, fui demais. Saia do Colégio, saia lá de Rufino, a gente 
deixava os livros no Bar de Pai e descia. A polícia não ia atrás da 
gente porque a gente tinha uma equipe de rapazes educados prá 
qualquer canto. Tanto para uma zona como para uma sociedade. A 
gente era uma equipe que quando tinha qualquer coisinha, saia todo 
mundo, 5 a 6 colegas geralmente andavam com a gente. Ia para um 
ambiente que não era condizente, mas a gente se mantinha ali como 
se estivesse numa igreja, numa sociedade, qualquer canto. Eu tenho 
64 anos nunca fui pelo menos repreendido. Com policial nenhum. 
Quando era de menor tinha que se esconder, saia de uma pensão 
para outra. 

 

Marcus Mendonça que residia em um dos bangalôs, portanto rapaz da elite 

fala dando boas risadas: 

 

A zona era atrás da elite. Ah! Ah! Ah! A garage da gente, a saída era 
por trás. De um lado era a casa da gente, do outro era a baixaria... 
quer dizer as pensões de rapariga mesmo... a gente ficava por ali e 
depois de certo tempo até a gente ia lá, mesmo. 

 
 

Goiana tinha o seu Lodaçal de Macadame. As ironias também proliferavam 

nestas cenas modernas em Goiana, com os maridos sendo perseguidos pelas 

esposas para saber se estavam lá, as mexeriqueiras que por trás das frestas das 

janelas fiscalizavam os homens casados que para lá se dirigiam, os olhares de 

condenação às prostitutas quando apareciam no comércio fazendo compras. Muitos 

foram as histórias relatadas.  

Diante de todo este contexto a modernidade nos anos 50, em Goiana, era 

vista por esses rapazes dessa forma: 

 
Foi a época que chegou o rock. Passou um filme “Ao balanço das 
Horas”- Rock’n roll. A primeira viagem que eu fiz sozinho, eu 
Clovizinho e Geraldo Guerra. Nós 3 viemos de ônibus, nos 
hospedamos aqui na casa de Genaro Padilha, que era o gerente de lá 
e tinha vindo morar aqui no Recife, e cada um com 50 mil réis em nota 
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de 5, no bolso. A gente veio numa sexta-feira para voltar na segunda. 
Foi a primeira viagem que a gente fez!!! Para assistir esse filme que 
era uma coisa fantástica!!! “ O Balanço da Horas” .Naturalmente achei 
aquilo bonito! Ah! Ah! Ah! Para aprender a dançar aquilo! Puxava para 
um lado, puxava para o outro! Passava por debaixo das pernas. Ah! 
Ah!Ah! Na época, que diabo era aquilo... isso era música, era 
dança?(Marcus Mendonça). 

  

3.5 A cultura e a arte goianense. 
  

A idéia de modernidade dos ex-estudantes goianenses, na cidade, não 

apagou em suas memórias as lembranças da infância vivida. Como diz Rezende 

(1997, p. 21-22) “A cidade é feita de sonhos e de desejos. Sonhos e desejos que, 

um dia, se tornarão recordações, se incorporarão aos inúmeros labirintos da 

memória, revelarão as faces escuras do passado ou deixarão que elas permaneçam 

desconhecidas para sempre”. 

 Para o referido autor “A cidade moderna guardou, apesar, das tantas 

mudanças, as inscrições dos outros tempos” e como “Lugar privilegiado de produção 

e troca de cultura, a cidade acompanha a história, revela suas trajetórias”. 

 Assim é que em Goiana encontram-se pontos turísticos relevantes para a 

história de Pernambuco e do Brasil, que no governo de Lauro Raposo passaram a 

ter uma notória importância, no momento em que ele lutou para cooperar com o 

Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, uma de suas metas no 

Programa de Governo. Marcus Mendonça reconheceu a riqueza cultural, histórica da 

cidade: 

 

Goiana como cidade histórica, e do papel histórico que Goiana teve 
dentro da cultura pernambucana eu achava que era uma cidade muito 
mais adiantada, sem nenhum desmerecimento a qualquer outra 
cidade, a gente, sentia, eu sei disso, que morei noutra cidade. Eu 
morei em Vitória de Santo Antão, eu morei em Campina Grande, ou 
seja, e aí vê-se que Goiana tem uma cultura. 
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Ressalta-se que, dentro daquela proposta do primeiro prefeito 

constitucionalista de cooperar com o Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico 

Nacional, foi recriado o Instituto Histórico e fundado o Museu de Arte Sacra64. Lauro 

Raposo de acordo com o jornal local também “subvencionou o Instituto Histórico de 

Goiana, do qual foi, sem dúvida, um dos principais organizadores. Este instituto 

mereceu, aliás, do governador Barbosa Lima Sobrinho, quando da sua visita a 

Goiana, os mais sinceros elogios” (Jornal “A Cidade”, Ano I, N°2, p. 7, 25 /06/1949). 

Estes foram alguns dos pontos turísticos da cidade que sofreram intervenção 

municipal logo após o Estado Novo, pelo novo governante. Há outros pontos 

turísticos relevantes em Goiana. Sena (2001, p. 129), ressaltou em seu livro dizendo: 

Mas, quem de nós, goianenses de hoje, diria que o belo conjunto 
arquitetônico da Praça frei Caneca, com a Saboeira de 1849, o 
Manoel Borba do tempo de Souza Leão, o Convento e o portentoso 
Cruzeiro era, na manhã do longínquo 1o. de novembro de 1666, um 
simples pátio de terra batida, no cimo de uma pequena elevação! 

 

Este portentoso Cruzeiro, o Cruzeiro do Carmo, citado por Sena, foi 

construído em 1719, em louvor à Virgem do Carmelo, na atual Praça Frei Caneca 

antigamente Páteo do Carmo. É cercado de lendas, e guarda muitas histórias. É 

cantado como uma obra rara em toda a América Latina, o que faz lembrar de 

Bazckio (1985, p. 29) ao ressaltar que “Os bens simbólicos que qualquer sociedade 

fabrica, nada têm de irrisório e não existem, efectivamente em quantidade ilimitada. 

Alguns deles são particularmente raros e preciosos.” 

                                                
64 Nascimento (1996, p. 90) registra o que continha o Museu na época: “O Museu possui 507 peças 

catalogadas para exposição, entre imagens de madeira, barro e marfim, santuários, custódias, 
resplendores, cálices, cruzes processionais, tocheiros, ostensórios, Crucificados, Virgens Maria de 
diversas invocações etc. Possui ainda um catálogo impresso na tipografia Violeta, desta cidade, 
organizado por LauroRaposo, em 1950, quando prefeito, cuja edição se encontra esgotada. 
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Gilvan Meneses confirmou o clima de mistério que envolve o Cruzeiro 

realmente: “Falavam aqui em Goiana que existia um túnel entre o convento do 

Carmo e o Cruzeiro, que o pessoal tinha medo de chegar perto do Cruzeiro porque 

ali podia ter assombrações.”65 O Convento do Carmo em 1666 foi residência de Frei 

Caneca e palco de sua visita em sua fuga para o interior de Pernambuco.66 

A animosidade entre brasileiros e portugueses, vinha de longo tempo. Para 

Pinto (1968, p. 26): O “Cruzeiro do Carmo foi palco de acirradas lutas entre 

portugueses e goianenses. O Pe. Cellini foi morto ao pé do Cruzeiro do Carmo e 

Antônio Coelho um dos chefes dos portugueses, assassinado ao procurar fugir”.67  

O Ginásio Manoel Borba funcionou por oito anos ali naquela praça Frei 

Caneca, no ainda hoje Grupo Municipal Manoel Borba. Os ex-alunos contam como 

aproveitaram dessa praça: 

 “O problema da gente era bater bola naquela frente do Carmo. Qualquer 

minutinho que a gente tivesse ia para lá. (...) Quando o professor faltava era bom 

porque a gente ia para a Praça do Carmo jogar bola.(...) ali ia um grupo, íamos bater 

papo de tarde, dia de domingo” (Reginaldo Mendonça). 

                                                
65 Nascimento (1996, p. 59) explica em seu livro: “Diz a lenda que do Convento do Carmo, em 

Goiana, parte um subterrâneo até o importante cruzeiro que fica a poucos metros, na praça. E na 
sua base se encontra um tesouro enterrado.Confirmando essa versão popular o historiador Pereira 
da Costa, autor dos Anais Pernambucanos, fala da existência sob o Cruzeiro defronte do Convento 
Santo Alberto, dos carmelitas, em Goiana, fundado em 1666 por onde André Vidal de Negreiros, de 
moedas de ouro em quantidade sufIciente para construir outro mosteiro, caso aquele desapareça.”  

66 Ver o capítulo “ Fuga de Frei Caneca” em Pinto, 1968, P .79-83.  
67 Pinto (1968, p. 5-6) historia que “Em 28 de agosto de 1711, conta o mesmo autor que “ A vila ficou 

entregue à desordem e ao saque. Houve mortes e prisões”, momento em que houve os fatos 
relatados. No tempo do governo de Luis do Rego, na Revolução Republicana, Goiana era vista 
como foco de rebeldia. No Páteo do Carmo foram queimadas as urupemas das casas, por ordem e 
com a presença deste governador pelo fato dos goianenses desobedecerem às suas ordens. 
Assim, ele ficou conhecido como o Gal. Das Urupemas.” Nascimento ( 1996, p.64 e 69) acrescenta: 
“No mesmo pátio, as mãos do padre Pedro de Souza Tenório vieram parar como troféu, pregadas 
em um poste, durante seis meses, para depois serem enterradas na capela-mor da igreja da 
Misericórdia, onde permanecem até hoje, sem uma lápide.“ 
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Sendo Goiana uma cidade com uma rica história religiosa, as Igrejas fazem 

parte deste patrimônio histórico construído em mais de 400 anos de existência.  

 Igreja do Carmo (1666), Rosário dos Pretos (1682), Misericórdia (1722), 

Soledade (1752), Ordem Terceira (1753), Amparo (1770), Conceição (1807), Matriz 

(1861) e Martírios, hoje desaparecida, e em seu lugar se encontra O Hospital da 

cidade. Todas curiosamente construídas com a frente voltada para o centro da 

cidade. Estas igrejas são recordadas pelo poeta Adelmar Tavares através do poema, 

Sinos de Goiana, que sutilmente retrata a vida na cidade. Segundo Le Goff (1998, p. 

9), “os sinos aparecem e se instalam no século VII no Ocidente. Eles serão pontos 

de referência da cidade; (...)” o que constata-se ao ler o poema: 

 

SINOS DE GOIANA 

De Adelmar Tavares (Da Academia Brasileira) 

(A Edmundo Jordão de Vasconcelos) 

 

Sinos de Goiana, que saudade imensa, 

trazem-me esses sinos no meu coração. 

Nove igrejas, nove, barulhavam sino, 

da Misericórdia, por defuntos ricos, 

Do Rosário, pobre, por um preto irmão. 

 

Bate agora o Amparo pelo dia santo. 

Vai haver novena, bate o da Matriz. 

Ouço um sino fino... Esse é o do Convento, 

repicando alegre por um casamento, 

vem da Soledade o repicar feliz. 

 

Só o dos Martírios continua mudo, 

Tem caída a torre dos seus brônzeos sons, 

Não se abre há tempos essa velha igreja, 

Mas o povo conta que foi vista aberta 
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Noite morta, um dia, por assombração... 

 

Nove igrejas, nove. 

Velho Carmo, escuto 

Teu bater de sino quando finda o dia,. 

Vejo teu cruzeiro, na campina assente, 

Tua torre negra tôda encapuzada 

Como um frade orando pela tarde fria... 

 

Como aqueles sinos de Manoel Bandeira, 

“Sino do Bonfim”, 

“Sino de Belém”, 

“ Sino da Paixão”. 

Batem na minha alma, quando estou sozinho, pelas tardes frias, esses longes sinos... 

Sinos de Goiana, que recordação!... 

 

 

O sino da Igreja Matriz não só avisava que ia haver novena, mas também 

educava em conjunto com as famílias, a vida dos jovens, como explica o ex-aluno 

Vilmar Gomes:“quando o sino da igreja tocava 9 pancadas, todo mundo ia embora, a 

rua ficava deserta...”  

O turismo em Goiana também inclui os engenhos dentre os quais ressalta-se 

o Engenho Tabayré68 do coronel Amaro Rabelo, onde se hospedou Silva Jardim, o 

“apóstolo republicano”, na sua visita a Goiana, em 1889.  

A casa onde nasceu Nunes Machado69, chefe da Revolução Praieira é outro 

ponto que se destaca como curiosidade turística. 

                                                
68 Em seu livro Pinto (1968, p. 65-66) registra que Silva Jardim “ dizia, era preciso unir os ideais 

republicanos do Norte com o Sul, (...) Depois de alguns dias no Recife, Silva Jardim iniciou a sua 
viagem pelo interior de Pernambuco. (...) Dentre os municípios pernambucanos, foi Goiana o que 
lhe deixou melhor impressão.(...) Regressando de Timbaúba, Silva Jardim e sua comitiva saltaram 
na estação de Baraúna e se dirigiram a cavalo para o Engenho Tabayré, em Goiana.” 

69 (...) Nascido em Goiana aos 15 de agosto de 1809 (...) foi o primeiro juiz de Direito de Goiana. (...) 
A casa onde ele nasceu foi abaixo, apesar do protesto do povo goianense. Ali existe uma placa 
alusiva ao fato (...) (Nascimento, 1996, p. 85). 
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A Loja Maçônica70 que já funcionava em 1874, possuindo a maior biblioteca 

do interior do Estado sempre existiu como espaço de aula, desde a sua fundação. A 

partir da criação do ginásio, os preparatórios para os exames de admissão existiram 

no prédio da Maçonaria como relembraram alguns dos primeiros ex-alunos do GMB, 

por não estar definido o local de funcionamento do mesmo. 

Nas artes, os ceramistas sempre tiveram o seu espaço como relata J. Malta 

de Moura em seu Jornal: 

José de Souza Carmo, ceramista, visitou a direção do jornal A Cidade, 
entusiasmado com a ajuda e incentivo que o prefeito Lauro Raposo 
estava lhe oferecendo. A matéria intitulada “JOSÉ DE SOUZA 
CARMO” explica a que ponto chegou o diretor do jornal: “ A direção 
deste jornal, entusiasmada, com esse jovem, acaba de enviar, por via 
aérea, para Cícero Dias em Paris vários retratos das belas produções 
de José de Souza Carmo, nova revelação de interprete dos nossos 
motivos regionais.! (A Cidade, Ano I, N°3, P. 3, 09/07/1949).  

 

Alguns artistas receberam patrocínio da Prefeitura para exposição de seus 

trabalhos junto à Diretoria de Documentação e Cultura, do Recife (Jornal “A Cidade”, 

Ano I, N° 2, P. 7, 25/06/1949). 

Gilvan Meneses fala sobre um destes artistas, o goianense, Teófilo Rodolfo 

Dias Neves: 

Tinha Teófilo Rodolfo Dias. As bonecas sentimentais. Era meu sogro. 
Era uma pessoa fantástica, tanto como pessoa, como por inteligência. 
(...) Era um cara que desenhava muito bem. Ele desenhava um 
caranguejo com aquelas patas, uma rendeira. Ele fazia desenhos e 
esculturas de barro. Ele vendia. O maior freguês dele foi João Santos, 
o dono da Usina. Os filhos dele, não sei se era Zé... Vinha aqui, 
tocava aqui, deixava barro para ele fazer... era uma perfeição! Depois 
foi que surgiu essa segunda categoria de bonecos mais deformados. 

                                                
70 Prédio construído em 1874 para funcionar a Loja Maçônica Fraternidade e Progresso, primeira a 

funcionar no interior de Pernambuco. Nele funciona a escola Irineu Macedo, desde 1922 e a 
Biblioteca Desembargador Francisco Luiz, com obras raríssimas. A Maçonaria participou dos 
movimentos pela libertação dos escravos e proclamação da República. Hoje vive como casa 
beneficente, de cunho social. (Ver Nascimento, 1996, p.133-135)  

Funcionou o Gabinete de Leitura estabelecimento litterario, única escola popular em que os cidadãos 
de todas as classes da cidade adquiriam a instrução no final do Império. Era a “escola do povo” 
assim chamada na época. (Diário de Goyanna, 31 de Agosto de 1889. In Santiago Tomo VI, p. 79). 



 

 

205 

Tinha uma peça dele lá em casa, não sei de Risali ainda tem um. Não 
sei. A rendeira dele era um negócio. 

 

Dessa época havia também um ardoroso bico de pena chamado Alfeu 

Pacheco da Costa. O escritor João de Nazaré, da matéria “Alfeu, o desenhista”, 

dizia: “Tendo nascido para as grandes coisas do espírito, viveu muitos anos no 

comercio, onde caiu como uma pedra num poço. Depois apareceu como desenhista, 

interpretando com o seu bico de pena, as nossas igrejas velhas. Acertou” (A Cidade, 

Ano I, N°2, P. 8, 25/06/1949).  

Luis Cordeiro, fotógrafo que residiu em Goiana nestes tempos, foi um dos que 

recebeu o patrocínio da prefeitura expondo junto a Diretoria de Documentação e 

Cultura, nos Salões do Sindicato dos Empregados no Comércio. Patrocinado 

também pelo Instituto do Álcool e Açúcar, foi convidado para expor fotografias 

documentárias dos velhos banguês, usinas, canaviais, sobrados, etc., por ocasião 

do Congresso Açucareiro (Jornal “A Cidade”, Ano I, N° 2, P. 7, 25/06/1949). 

Luis Gomes – figura folclórica na cidade, anda com umas roupas de aparência 

religiosa, branca, e um guarda-sol. Sempre foi freqüentador da alta sociedade. 

Severino Cordeiro recorda dele como artista e conta um pouco da sua história, 

explicando: 

 
apareceu aqui com esse negócio de ser artista e como ele era 
Correia, não sei o Correia dele de onde vem. Morava ali na Rua Luis 
Gomes (...) O Luis apareceu como intelectual, historiador e 
restaurador muito ligado a elite. Ele era muito solicitado para fazer 
quadros, retratos(...) Assumiu uma postura de religioso. Passou muito 
tempo sustentado pelo major porque fez muitas pinturas, muitas 
coisas nessa casa antiga, tinha quadros belíssimos pintados por ele. 
Fez a família do Major todinha. O Major e o Brennand que era muito 
amigo dele, mandava buscá-lo. Ele estava no auge. (...) Mesmo assim 
participava de muitas missas, encontros culturais. (...) Ele teve uma 
influência muito forte no lado cultural de Goiana. 
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Tratando ainda do aspecto cultural da cidade, as bandas exerceram um 

grande fascínio entre os moradores da cidade. Em Goiana existem duas Bandas de 

Música centenárias: A Curica e a Saboeira. Em 1949, o vereador José Pinto de 

Abreu defendeu uma verba para atender as despesas com o Centenário da Banda 

Musical “Saboeira” que transcorreu naquele ano. (Ver Jornal “A Cidade, Ano 1, N° 

3P.5, 09/07/1949) 

Marcus Mendonça relembra estas bandas e o espírito competitivo que as 

envolvia: 

tinha duas bandas de música, uma que chamava Saboeira e outra 
Curica e que a gente ia assistir. Existia uma disputa como Clube de 
Futebol... Você é Curica ou Saboeira? E você tinha um modo de 
escolher o que queria ser. Eu mesmo escolhia Saboeira porque 
achava que a banda era mais afinada.Era mais encorpada. Por 
escolher isso eu ficava ouvindo o ensaio. Quando a banda ia tocar eu 
ficava assistindo. 

 

Leda Rodrigues (2002, p. 163), esposa do ex-professor Mário Rodrigues, em 

seu livro “Goiana que me viu nascer” registrou a emoção que sentia ao ver a banda 

passar: 

As bandas de música “ dão um aspecto alegre às nossas festas. (...) 
Todas as vezes que ela (a Saboeira desfilava) para ir às procissões 
ou apresentar-se numa retreta (costume da época) eu logo corria e 
ficava na ponta da calçada para vê-la passar. Meu olhar a 
acompanhava até bem distante sob forte emoção. ...) Havia muito 
partidarismo. Muitas famílias ficavam até indiferentes. (...) Sempre a 
passagem de uma delas fazia as janelas se abrirem e toda a família 
se debruçava ou ia para as calçadas... 

 

Marcus Mendonça, músico nas horas de lazer, demonstrou o seu entusiasmo 

por essa Goiana que ele viveu. Emocionado dizia: 

 
Goiana se destacava na pintura, na música, nas artes de um modo 
geral, você tinha toda aquela facilidade. A cidade era impregnada 
disso! E isto passou-se evidentemente pro ensino. Quase toda casa 
melhor tinha um piano. Quase todo mundo estudava piano, violino. 
Duas bandas de música, numa cidade pequena, onde quase todo 
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mundo estudava música. Com os melhores professores porque os 
maestros eram contratados a peso de ouro. 

 
 Ele chamou a atenção para a influência dos frades carmelitas na vida cultural 

da cidade: 

 
Num determinado momento você chegava ali no convento tinha um 
Frei Carlos que tocava piano e eu nunca vi ninguém tocar piano 
daquele jeito. Ele tocava os clássicos da forma mais bem executada. 
Tinha o que cantava, era Frei Batista. Era uma coisa maravilhosa. 
Você tinha música, pintura! Tinha Luís que era um pintor barroco... 
fantástico! 

 

3.5.1 Os meios de comunicação de massa 

Lugar pequeno, localizado no Nordeste do Brasil, país de terceiro mundo nas 

décadas de 40 e 50, do século XX, ainda quando os meios de comunicação de 

massa não haviam inflacionado o Brasil e as técnicas de propaganda ainda não 

tinham desabrochado71, possuía a cidade como os únicos canais de comunicação, 

potentes, ou melhor visíveis, uma rádio e o jornal local e do Estado dos quais, 

poucos tinham acesso. 

Em seu livro História da Imprensa de Goiana, Luís do Nascimento (1970, 

p.13) prefacia seu próprio livro e nele cita uma informação retirada do ensaio“ 

Estabelecimento e Desenvolvimento de Pernambuco” 72, escrito por F. A . Pereira da 

Costa, sobre o início da vivência intelectual nesta cidade, em 1823, nos seguintes 

termos: 

Estabelecida a Imprensa em Pernambuco, no Recife, o maior centro 
de população e riqueza, pouco tempo depois seguiu-se-lhe a 
florescente vila, hoje cidade, de Goiana, com o estabelecimento da 
Tipografia Particular do Gabinete Patriótico de Goiana, da qual existe 

                                                
71 Ver BAZCKIO, Branislaw. Imaginação Social. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDE .Lisboa: Casa da 

Moeda, 1985. v. 5, p. 300; e HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução 
Tomaz Tadeu da Silva. Guaracira Lopes Louro. 3.ed. Rio de Janeiro: DP&, 1999, p. 7. 

72 Ver Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, n. 39, Tomo IV, 1891. 
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uma proclamação datada de 10 de fevereiro de 1824, dirigida aos 
cachoeirenses (Nascimento, 1970, p. 13). 

 

A partir da derrota do movimento de independência da Confederação do 

Equador, outra tipografia veio instalar-se na cidade somente em 1868.  

Outras tipografias existiram. No período enfocado por esta pesquisa diversos 

foram os jornais que circularam em Goiana: O Veneno,O Democrata, A Cidade, 

Folha de Goiana, O Eco, A Verdade -Semanário da Aliança Democrática de Goiana-

12/05/1951 a 23/06/1951. (7 números) 

Na Literatura foram publicados os Tomos do “Os Analectos Goyannenses” de 

Mario Santiago, comparado por todos, ainda hoje, com o historiador Pereira da 

Costa. Em Goiana era muito precário na década de 1940 e 1950, principalmente 

para aqueles de poder aquisitivo mais comprometido. Gilvan Meneses falou: 

“Jornais, eu não lia, não tinha acesso a isso. O jornal de Mourinha era mais 

apaixonado mais politiqueiro...” 

Severino Cordeiro bem mais novo do que Gilvan, disse que 

 
Tinha acesso aos periódicos da época, Diário de Pernambuco, bem 
raramente e de vez em quando circulava uns jornaiszinhos de Goiana, 
daqueles chamado Mosaico, jornal pequeno. O Jornal de Mourinha, 
Catulo da Paixão Cearence que ele adotou esse pseudônimo. Ele 
fazia as crônicas dele na Tupã. A gente ficava no Bar de Severino 
Fernandes escutando e dando boas risadas. As histórias de Mourinha 
eram fantásticas. 

 
Existe ainda hoje a Rádio Tupã, rádio local com alto-falantes distribuídos em 

vários pontos da cidade. Um dos entrevistados Reginaldo Mendonça conta a história 

que lembra desta Rádio: 

 
A Rádio Tupã começou numa casinha no meio da rua com Aristides 
Silva, era o nome dele. Era uma casinha em frente o Avenida Bar. 
Tinha um canteiro e ali tinha uma casinha. Então Otávio saiu da 
fábrica e comprou a barraquinha que era só com um poste na Rua 
Direita. Quando Otávio comprou começou a expandir em Goiana. 
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Quanto a chegada da TV, em 1960, o estilo e vida sofreu alteração. Silvio 

Guimarães relatou como foi na sua casa que toda noite superlotava de pessoas para 

assistir televisão: 

Papai acho que foi o primeiro ou o segundo que teve televisão em 
Goiana. Não sei se foi Seu Melício ou se papai. Lá em casa era uma 
festa. Teve um dia que ele jogou sapato numa pessoa porque ficava lá 
falando e atrapalhando. Ele zangou-se e não deixou mais entrar 
(Silvio Guimarães 1958/1961). 

 

3.5.2 Lazer 

O lazer não é um tema tão simples como imaginamos. Ele tem toda uma 

relação com a cidade, envolve relações de poder, possibilita a ligação entre todas as 

esferas sociais, interage com o espaço público, traduz uma dinâmica cultural, social 

e econômica. A história dos cinemas na cidade demonstra um pouco de tudo isso. O 

cinema no início do século foi um dos grandes signos da modernidade. 

Além do Cinema Operário de José Albino Pimentel, havia na década de 1940 

o Cinema Politheama que depois passou a chamar-se Cine Nácar. O Cine Nacar de 

Lourival Ferreira, segundo a direção do jornal, foi construído por ele: 

“Evidentemente, o Sr. Lourival Ferreira, que é o dinamismo personificado, 

construindo aquela obra nesta cidade, soube se impor à simpatia e à cooperação de 

todos”. 

Na década de 1950, a liderança na cidade passou para Osvaldo Rabelo que 

era genro do dono do novo cinema. Foi inaugurado na cidade recebendo o nome de 

Urubatã. Reginaldo Mendonça assim se expressou sobre o novo cinema: “Quando 

chegou o Urubatã foi uma festa. Fomos assistir filmes, coisas que a gente nunca 

tinha visto. Não existia TV naquela época. Era um cinemão daquele, uma tela 

daquela bonita! Foi uma maravilha! Modificou também muito a nossa vida”. 
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Silvio Guimarães mostra como o novo cinema, novo signo da modernidade, 

alterou a vida na cidade: “O cinema era o programa do fim de semana. Lembro do 

filme que inaugurou o Urubatã foi Alexandre, O Grande. Aquele filme da vida de 

Glen Miller Música e Lágrimas. Muito bonito aquele filme”.  

A memória sobre o cinema é muito rica. Antônio Arnaldo assim se expressou: 

Ai Arnaud Nogueira construiu o cinema Urubatã. Mas cá no Cinema 
Nácar eu freqüentava mais a geral. Chamavam assim porque a tela 
ficava no meio do cinema. Daqui pra frente (fez o gesto com a mão) 
ficava a primeira, e daqui pra trás a gente via as cenas. O pano era 
fino, a gente via as cenas tudo ao contrário. Eu ia prá geral e via os 
filmes, já estava habituado a ler ao contrário. 

 

Silvio Guimarães não esqueceu as exigências feitas em sua época pelo 

promotor da cidade: 

 Até nos cinemas a cobrança da idade era feita. O promotor estava lá. 
Era dr. Charles Mocok. Ele andava no cinema procurando ver quem 
não tinha idade para estar assistindo o filme.E mandava sair quando 
pegava. Nos sábados e nos domingos o cinema era o cinema 
Urubatã. 
 

 
 Explicitou a diferença que percebia entre os dois cinemas: 

Lembro que eu ia muito para o Cinema Nácar. Eu ia sempre ao mais 
antigo. Eram uns filmes vagabundos, uns enlatados americanos e 
tinha o seriado. Toda semana tinha um capítulo.O Zorro.Tinha o filme 
e a série.A geral do cinema só ia mesmo o pé-rapado. Porque a geral 
você não lia. A geral era atrás. Tipo arquibancada, de cimento. As 
letras apareciam ao contrário.  

 

Durante a gestão de Lauro Raposo, continuava José Albino a fazer seus 

investimentos na cidade. Após terminar a construção dos bangalôs, ele partiu para 

construir o Tênis Clube e a Sorveteria Oriental. 

O Tênis Clube foi uma idéia que surgiu já em outro momento político. O país 

encontrava-se na sua normalidade democrática. Segundo Sena, 
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o Tênis Clube foi uma reação à Saboeira. Havia uma divisão muito 
grande na política de Goiana, entre o PSD e a UDN. Não era tanto a 
UDN, era a figura de Zé Albino, o dono da fábrica, o dono do dinheiro, 
o homem que realmente estava renovando Goiana. Essa divisão era 
tão forte que as famílias iam à Saboeira (PSD) com uma certa 
restrição. 

 

 O Tênis Clube significou, na opinião de Sena a separação das classes 

sociais: 

Foi quando Zé Albino achou que deveria construir o clube, ali onde é o 
Banco do Brasil atualmente. Faltou ao Tênis a popularidade, essa 
possibilidade que tinha de misturar a elite com o povo que a Saboeira 
tinha. As festas da Saboeira eram animadas e as nossas eram 
apagadas. Tanto é que quando Dr. Benigno veio visitar o Tênis clube 
num carnaval as pessoas diziam vamos dançar para mostrar que aqui 
tem animação. Só tinha a elite mesmo. Faltava o cheiro popular. Aí 
fechou com a morte de Zé Albino e a decadência da fábrica. Primeiro 
era particular, ninguém pagava coisa nenhuma. Segundo não havia 
interesse porque Zé Albino resolvia tudo.Aí voltamos humildemente 
para a Saboeira e agora estamos na Associação Comercial. 

 

 
 Ao lado do Tênis o Rotari Clube, como clube de serviço social ocupava o 

tempo da elite também. O presidente era o Sr. José Maranhão, presidente da Usina 

Matari localizada em Nazaré da Mata. A opinião de Souza Leão Wanderley, um dos 

advogados da Fábrica de Tecidos, sobre o Rotari em Goiana era a seguinte: “O 

Rotari Clube de Goiana com seus cinco anos de atividades em nosso meio tornou-se 

uma afirmação inconteste do grau de cultura e civilização da terra de Nunes 

Machado, berço de tão honrosas e dignas tradições”. 

 Todas essas construções de José Albino eram na Av. Nunes Machado 

conhecida como Rua da Baixinha, uma larga avenida por ele aberta com seus 

tratores. Na nova avenida esta cena de reuniões da alta sociedade era como diz 

Berman (1986, p. 144) referindo-se aos amantes de “Os Olhos dos Pobres” de 

Baudelaire, poema que descreve uma cena num café parisiense: “um espaço 
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privado em público, onde eles podiam dedicar-se à própria intimidade, sem estar 

fisicamente a sós”. 

 Zé Albino implantou na cidade um grande espaço para servir guloseimas e 

bebidas, na nova avenida por ele construída, espetacular inovação urbana naquelas 

décadas, decisivo ponto de partida para a modernização da cidade tradicional. Na 

Av. Nunes Machado era inaugurado O Bar e Sorveteria Oriental do Sr. Nilson 

Pimentel, filho do José Albino, que era o seu administrador. Desta sorveteria quem 

relembra bem é Pedro Botelho, pois seu pai lá trabalhou: 

A sorveteria era um imenso salão, onde, nas tardes dos domingos e 
feriados, as famílias iam tomar sorvetes, os preferidos eram de 
baunilha. As reuniões do Rotary Clube se realizavam neste salão, 
local óbvio de reuniões do “High Society” goianense. (...) a 
insatisfação de José Albino com os alto-falantes (...) Os alto-falantes 
de teto eram externos, transmitiam música durante o expediente para 
a redondeza. (...) rumbas e mambos, sempre tocadas por cubanos ou 
pseudo-cubanos. 

 

 O Nilson Pimentel desfilava em Goiana naquela época “em um carro 

importado, com ar-condicionado, parecia com os “carros cinematográficos”, completa 

Botelho. 

 

3.5.3 Modus vivendi da elite 

O Modus vivendi da cidade, seus hábitos e costumes eram de uma economia 

agrária submetida às usinas e também dependente de uma indústria têxtil, porém a 

elite tinha seus hábitos.  

A elite de Goiana é delineada pelos próprios ex-alunos do ginásio, através 

das suas declarações: 
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A elite goianense era José Albino Pimentel, Lauro Raposo, médico, 
ligado aos valores artísticos e espirituais, a história. Benigno de 
Araújo. João de Sousa Leão, Pe. Fernando. Eram os médicos, 
advogados, principalmente o Dr. Sousa Leão, parece que era só ele 
que existia... Alcides chegou depois... Ah! Dr. Arlindo... me lembro… e 
parece-me que foi ele quem financiou os meus estudos…através do 
Rotari… existia o Rotari… A elite era os comerciantes, Anamésio 
Borges, Ademar Borges, e João Pereira da Cooperativa Banco 
Popular de Goiana (Antonio Arnaldo). 

 

Paulo Gemir resume essa elite dizendo: “A elite de Goiana era os 

profissionais liberais, os graduados e os comerciantes bem sucedidos. Os senhores 

de engenho, também” . 

O cotidiano na cidade era vivido pelos homens e mulheres de forma diferente. 

O modelo da vida das mulheres73 na cidade tinha suas bases tradicionais em 

práticas ainda muito domésticas. De acordo com os alunos observa-se que as 

mulheres tinham sua vida social bem diferente da dos homens: “O lazer dessa elite 

não havia opção. Para as donas de casa eram as novelas pelo rádio, bailes de 

carnaval. As procissões, ver as bandas passarem. Os homens tinham um universo 

maior porque tinham dinheiro para gastar e a liberdade” (Paulo Gemir). 

 Antônio Arnaldo observou que “Eram separados. Os homens de um lado, em 

todo ambiente, cinema, igreja tudo. Os homens não entravam na igreja, nem no 

cinema. Eles ficavam do lado direito e as mulheres do outro lado”. 

A forma de se vestir também foi ressaltada: “Eles vinham para Recife de 

paletó e gravata. Quando iam a cinema iam de paletó e gravata, todo comerciante 

                                                
73 “As contribuições recíprocas decorrentes da explosão do feminismo e das transformações na 

historiografia, a partir da década de 1960, foram fundamentais na emergência da História das 
Mulheres. Nesse sentido, ressaltam-se as contribuições da História Social, da História das 
Mentalidades e, posteriormente, da História Cultural, articuladas ao crescimento da antropologia, 
que tiveram papel decisivo nesse processo, em que as mulheres são alçadas à condição de objeto 
e sujeito da História. Fato relevante, se considerarmos a despreocupação da historiografia 
dominante, herdeira do iluminismo, com a participação diferenciada dos dois sexos, já que 
polarizada para um sujeito humano universal. A partir da década de 1970, "gênero" tem sido o 
termo usado para teorizar a questão da diferença sexual“ (SOHIET, 2003, Internet). 
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que se prezava vinha de paletó e gravata. Peguei a época de paletó e gravata até na 

Faculdade, obrigatório!” (Paulo Gemir). 

As mulheres “Vestiam-se bem, era cada roupa bonita danada, cobria até o 

mocotó. A gente ficava procurando para ver! Parecia saia de baiana. Era godê, com 

faixa, com laço, tipo roupa de sinhá-moça” (Reginaldo Mendonça). 

A vida citadina para a elite girava em torno dos clubes, do bate-papo na 

calçada conversando em torno de assuntos diversos.Os depoimentos permitem 

visualizar a vida na cidade: 

 
A vida era assim: ir para o Tênis, à noite sentar na calçada, 
alternavam as casas. Uma época era na porta de uma casa, depois 
era em outra. Eu não sei que critério se usava para fazer essa 
alternância, mas era assim. Todo mundo carregava as cadeiras, que 
não era cadeirinha, eram poltronas, geralmente cadeira de terraço. 
Todo mundo pegava as cadeiras e os casais ficavam ali sentados 
conversando até 9h da noite mais ou menos. Acho que era o máximo 
9h. Conversavam política, tudo, não era só se falar da vida alheia, 
não. Conversava-se muito sobre política, música etc. Eu ficava muito 
escutando as conversas. Na época, então que Dr. Nelson Pimentel 
vinha com D. Bethy, falavam Inglês, discutiam assuntos bem 
atualizados (Dolores Raposo). 

 

 As grandes festas do ano foram comentadas trazendo à memória àqueles 

tempos de alegria. Os carnavais não foram esquecidos. Nesse período do Momo as 

diferenças sociais se evidenciavam. Vilmar Gomes mostrou como isso acontecia: 

10h era o motor, ia desligar, apagava a luz da 
rua...Pimentel tinha um motor muito forte na fábrica, 
passava a noite acesa.... esnobando... aquela coisa toda... 
aí ficava se vangloriando... eram os pirilampos... eram os 
cheleléus, porque aquele povo do bangalô era o cheleléu 
de Pimentel... Saiu até um bloco de Carnaval O 
CHELELÉU... 

 

Dolores Raposo que morava no bangalô, filha de do prefeito lembrou desse 

bloco: “Eu me lembro que foi fundado um clube carnavalesco do pessoal que era da 
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UDN, e era da elite, que por ironia eles colocaram o nome do Bloco de Xeleléu. 

Xeleléu era sinônimo de puxa-saco. Esse bloco foi muito lá em casa”. 

Gilvan Meneses lembrou dos clubes carnavalescos da cidade: 

As músicas e o Carnaval daquela época. Era uma beleza.! Paz 
Douradas,Os Lenhadores, As Pretinhas, os Pães Duros... que era um 
bloco que saia com aquela varinha na mão e um pão enfiado. As 
Aruendas... As Pás Douradas era um clube que saia aí da Baixinha, 
do pessoal da fábrica. Os Lenhadores era de Seu Francelino um 
espírita muito conhecido em Goiana. A sede dele era na Rua Siqueira 
Campos. Lá onde hoje é um prédio da Prefeitura., mas era muito 
organizado, quando ele saia na frente, saiam 2 cavaleiros montados 
com a corneta anunciando, quando chegava na curva da Santa 
Tereza ai os cavaleiros tocavam, ai se dizia, vem algo por ai... Vinham 
aquelas baianas muito bem trajadas. 
 
 

 As famílias participavam sendo visitadas. Silvio Guimarães contou o quanto 

se divertiu assim: 

 
Carnaval a gente brincava. Era o seguinte. Existiam as festas nas 
casas... saíamos numa espécie de caravana visitando as casas. Cada 
casa oferecia os seus quitutes e as suas bebidas, depois íamos para 
outras... isso durante o dia. 

 

 À tarde o corso era a brincadeira. Reginaldo disse: “O corso era bonito. 

Fizemos muito corso com lança-perfume com confetes e serpentinas. Isso a gente 

fazia muito inclusive quando meu sogro veio logo morar aqui a gente tinha um 

caminhão, um carro pequeno, uma caminhonete. No carnaval esses três carros 

ficavam somente para gente fazer corso de tarde”. 

 À noite o cenário carnavalesco modificava, segundo os entrevistados; 

 
A noite era no clube. Na Saboeira. Era um exigência na cobrança na 
idade das pessoas para entrar. Com menos de 14 anos não entrava 
no clube. Toda noite era aquele problema na porta. O promotor estava 
lá (Silvio Guimarães). 
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 A elite tinha os seus privilégios. Marcus Mendonça relata como seu pai se 

comportava nessas festas noturnas: 

 

Os carnavais eram muito bons. Meu pai era assíduo em tudo. As 
festas eram produzidas ali, aquelas pessoas se reuniam pra organizar, 
e ver como era que ia ser. Isso eu sei! Mau pai tinha mesa 
permanente. A festa que tivesse ele pagava a mesa, quer fosse, quer 
não fosse. Para vender a mesa para pagar a orquestra ele resolveu 
fácil. Não precisa me vender. Toda festa já está comprada. 

 

Outras festas do ano eram bem aproveitadas, segundo Reginaldo Mendonça: 

“São João era uma maravilha. As quadrilhas. A gente freqüentava muito a Usina 

Santa Teresa, Maravilhas, fora daqui. Brincava aqui e depois partia para as Usinas”. 

Até o Natal organizado pelo governo do município foi registrado no jornal local como 

um dos grandes gestos de um prefeito sincero e empolgado. (Ver “A Cidade”, Ano I, 

N°2, P. 7, 25/06/1949) 

Em Goiana havia alguns clubes freqüentados pelas diversas camadas sociais. 

Antônio Arnaldo não esqueceu os clubes de Goiana e principalmente a sua ausência 

neles: 

 
Eu não participava...Os clubes eram Goiana Tênis Clube, que Dr. 
Clovis jogava muito tênis lá . Hoje é o Banco do Brasil. Era a Saboeira 
que era clube de elite, a Curica que era tida como clube dos pobres. 
Ah! Tinha o Clube da Fabrica Tecidos onde Seu Zé Albino Pimentel 
que era proprietário fazia festas semanais. Ele mesmo tinha um 
cinema no meio (da casa), ele mesmo realizava festas, uma festa 
popular e uma festa pra elite, do outro lado. E.... Eu não ia aquelas 
festas, eu era muito criança... só ficava só olhando do sereno o povo 
entrar, brincar e se divertir. .. 

 

 Os Clubes freqüentados pela camada social popular eram outros. Paulo 

Gemir freqüentou os clubes onde a elite não ia: 

 
A gente dançava no Clube dos Lenhadores também. Hoje Rua Cleto 
Campelo. O Diretor era Severino Indio, cupixa de Zé Albino Pimentel, 
dizia que era para manter aquele negócio, mas a maior parte era para 
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o bolso dele. Eu freqüentava Os Lenhadores onde era de classe 
menos favorecida e pessoas de nível mais baixo, o SESI também 
oferecia essas festas e eu gostava de ir, e o último lugar seria a 
Saboeira depois de passar por esses lugares todos. Era onde a gente 
se encontrava com as empregadas domésticas, as operárias. Não 
eram umas moças de elite, eram empregadas domésticas mas que se 
desse um banho seria uma princesa. O SESI era um lugar de dança 
também. O Círculo Operário também, a Curica ali eu dancei muitas 
vezes com meu sogro também dançando lá. Os homens se divertiam 
em todos esses lugares e as mulheres todas em casa. Freqüentavam 
ou o Goiana Tênis Clube ou a Saboeira que era o lugar da elite. 

 

Na cidade aconteciam as festas de rua. Eram famosas! Festa do Carmo, 

Festa da Conceição, festa do Orago.Silvio Guimarães era presente nestas festas: 

 
As festas de rua, eu ia a todas. Tinha as namoradas, passeando pra lá 
e pra cá. Aqueles alto-falantes com aquelas dedicatórias... Não 
colocava dedicatórias mas achava engraçado... Tinha uma palhoça na 
festa do Carmo com muita comida... a elite todinha sentada na 
palhoça. Toda vez tinha uma história de um pato para comer na festa 
... 

 

A festa de N. S. da Conceição tinha a proteção do próprio Pimentel. Severino 

Cordeiro relembrou explicando que: 

 

No tempo que não tinha o calçamento ele mandava espalhar eucalipto 
no dia da festa e canela. E mandava dar um banho, o carro pipa 
passava com aqueles jatos bem fininhos ali pela rua e deixava a rua 
bem molhadinha. Resultado muita gente, mamulengo, fandango, 
marionetes, e o povo passeando de um lado para o outro, o passeio 
na rua. O pisoteio da canela com eucalipto deixava aquele aroma 
como se você estivesse na mata... 

 

Nestas festas sempre estavam presentes os Parques de Diversões logo 

lembrado por Reginaldo Mendonça: “O Parque de diversões de Levi! Tinha e ainda 

tem, vive aos pedacinhos. E um filho dele que tem uma rodinha gigante, etc. Hoje 

em dia as festas daqui são feitas nos parque que vêm de fora”.  

Tudo isso um dia sofreu as transformações. 
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3.6 A morte de José Albino: novas articulações 
 

De 1949 a 1951 a presença desse grupo fundador do GMB sob a liderança de 

José Albino for marcante. A partir de 1951 novos acontecimentos redirecionaram a 

vida política, social, cultural e econômica da cidade. Os udenistas estiveram no 

poder até esta data, apoiados pelo líder. Daí por diante ele passou para o PSD. Em 

1953 um fato marcante foi o seu falecimento. Após a morte de Zé Albino a fábrica 

realmente fechou. Sua morte foi lembrada pelo filho mais jovem do Clovis 

Guimarães, que estudou no ginásio de 1958 a 1961, Silvio Guimarães: “Não lembro 

de Zé Albino Pimentel. Não cheguei a vê-lo. Aliás quem primeiro soube que ele 

havia morrido foi papai com o rádio-amador. Ele foi quem passou a notícia para a 

família. Ele recebeu do Rio de Janeiro e entrou em contato e comunicou a família a 

morte dele.” 

José Cordeiro expressou a sua opinião: “Quando ele morreu foi uma comoção 

social. Era um salário indireto que a turma tinha. Já era um benefício social”. Diante 

de tudo isso, Sena (2000, p. 176), referindo-se ao proprietário da Fábrica mais de 60 

anos depois diz: 

 

De Goiana quis fazer seu próprio reino, daí a razão por que, em ritmo 
febril, construiu uma nova cidade. Viva, buliçosa, festeira, 
carnavalesca e politicamente definida. De um lado, a Fábrica, a Curica 
e a UDN. Do outro lado, a Saboeira, a Maçonaria, o PSD, o grupo 
liderado pela grande figura de José Pinto de Abreu. 

 

A opinião de Aderico Alves sobre a Fábrica de Tecidos é que: 

 
Ela passou uma fase muito boa, na época da guerra todos os 
produtos eram vendidos para o exterior, e vendia-se aqui no Brasil 
alguma coisa. Mas, era vendido e Pimentel ganhou muito dinheiro 
quando terminou (gastou muito também, ainda me lembro de uma 
festa que ele fez para o ministro do trabalho, foi cerca de meia hora de 
girândola, de chamar a atenção de todo mundo, ele gastava muito 
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dinheiro porque ganhava muito dinheiro também). Então, quando essa 
fase passou, veio a fase da concorrência, veio a fase de perder 
mercado, e a despesa continuou, então a receita não cobre de 
maneira nenhuma a despesa e ai vem o empréstimo, sempre um 
empréstimo maior, termina um dia parando. Foi o que aconteceu, 
parou e parou mesmo, não teve mais jeito. 

 

José Albino Filho conta que “A fábrica de Goiana entrou em decadência em 

1955 depois que meu pai morreu. Eu tive uma desarticulação com o Banco do Brasil 

porque o Banco do Brasil executou. Eu na época era o gerente... Eu tive choque 

com o Banco. Tenho as histórias e as provas.” 

O fechamento da fábrica afetou naturalmente a vida de todo o operariado e 

daqueles que deles dependiam. Despertou o desejo de lutar pela sua reabertura 

criando um laço de união pela causa, inclusive com a representação da Igreja. 

Aderico Alves relembrou que 

 
quando a fábrica de tecido daqui fechou, foi lá no Balde do Rio 
mesmo, foi lá com esses colegas,lá nessas casinhas de pescador, a 
gente reuniu e discutiu pra ver o que é que se faria pela reabertura da 
fábrica . Aí, a gente resolveu fazer um abaixo assinado para pedir ao 
Governo Federal a reabertura da fábrica de Goiana, e colhemos 
muitas assinaturas. Todo mundo apoiava a reabertura da fábrica, até 
padre Fernando assinou, porque todo mundo queria a reabertura da 
fábrica, né?  
 

 

A política vai tomando outros rumos. Esse é um período em que a cidade 

passa por outras articulações políticas. Outros líderes começam a surgir no cenário 

municipal. Em 1953 com a morte de Zé Albino, Osvaldo Rabelo começa a ocupar a 

liderança política em Goiana. Era o PSD com Cordeiro de Farias. Diz Osvaldo 

Rabelo Filho: 

Muitos alunos do GMB fizeram carreira através de papai, que abriu 
espaço ou caminhos profissionais para muitos que tinham saído dali. 
Mas também através de Dr Clóvis, Dr Serrano, com seu Laitte Gemir, 
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com Dr Benigno, certo! Lauro Raposo, Dilermando, contribuíram para 
conseguir os empregos. Dilermando através de Barros Carvalho. 

 

Este foi um tempo de muita ebulição ns relações sociais. As lutas sociais com 

enfrentamentos políticos se fizeram sentir. Sobre este assunto foi entrevistado 

Aderico Alves de Vasconcelos, ex-aluno do GMB, que participou destas lutas 

ativamente no município depois de abandonar o curso secundário. Sua participação 

foi tão relevante que se destacou entre aqueles chamados de comunistas e sofreu 

perseguições. Em seu depoimento foi claro sobre o que defendia: 

 
A gente defendia o monopólio estatal do petróleo, porque o Brasil não 
tinha uma gota de petróleo, todo o petróleo era importado, todo 
combustível era importado. E nessa luta, foi feito, digamos muito. 
Comícios, palestras em alguns lugares, assim, com personalidades 
que se destacavam também nessa luta, como Paulo Cavalcanti, 
Coronel aviador Sá Benevides e Carlos Duarte, que foi vereador, foi 
prefeito até do Recife e daí tinha essas perseguições contra essas 
lutas, contra essa luta do monopólio estatal do petróleo. 
A gente lutava pela reforma agrária, na época, cerca de 70% ou mais 
da população morava no campo (isso na década de 50, por aí 48 a 50, 
quando começou essa luta. Quer dizer quando eu ingressei na luta, 
porque ela começou muito antes.(...)  
Se defendia a expropriação do latifúndio, não se falava em 
desapropriação, era expropriação, então o povo que morava no 
campo, que era a maioria, estava sendo expulso já do campo para ir 
para a cidade, sem emprego, sem nada, e se defendia de qualquer 
maneira a permanência desse pessoal no campo. (...). Era uma 
política, primeiro, contra o imperialismo norte-americano que estava 
em afinidade em todos os setores como ainda está hoje. Depois 
contra a repressão que existia, que tinha partidos na ilegalidade, 
existia presos políticos. 

 

As aspirações sociais envolvem muitas questões. A definição de Michelet 

sobre o imaginário social situa muito bem as aspirações populares. Bazckio (1985, 

p.30), apresenta-a dizendo “Define o imaginário como sendo um lugar de expressão 

das expectativas e aspirações populares latentes, mas também como o lugar de 

lutas e conflitos entre o povo dominado e as forças que o oprimem”. 
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O referido autor explica que a obra de Marx, alimentada pelas idéias que 

proliferaram em meados do século XIX, registra um dos instantes mais significativos 

ao se estudar os imaginários sociais. 

Ao dizer que “A luta de classe passa necessariamente pelo campo ideológico“ 

acrescenta que o Estado, a Igreja, o ensino, etc., impõem e veiculam a ideologia 

dominante constituída pelas representações ideológicas da classe dominante em 

cada formação social. 

Aderico fugiu a essa imposição porque estudou pouco tempo, tornando-se um 

dos líderes dessa luta em Goiana, nesse período, onde havia um movimento como 

havia em todo o Brasil. Atuavam na surdina, distribuindo jornais, organizando o seu 

sindicato. O ex-aluno falou em seu depoimento como despertou para esta luta, o que 

lia entre livros e jornais que circulavam em Goiana: 

 
Aí a luta pela reforma agrária ainda era uma das maneiras de fazer a 
gente pensar, exatamente, como os outros pensavam. E para 
aprofundar, houve a necessidade de estar lendo algumas coisas como 
obras de Max. Eu cheguei a ler um pouco “O Capital”, depois li um 
livro que fazia referência à Segunda Guerra Mundial “A Grande 
Conspiração”. Foi por esse lado, que fui encaixando e lendo os jornais 
como Novos Rumos, Classe Operária, Folha do Povo. Tudo trazia, às 
vezes, artigos que faziam referência aos ideais, né? E havia, até, uma 
doutrinação política. Aí a gente via que a luta pela reforma agrária e a 
luta pelo monopólio estatal do petróleo era a luta correta, a luta pela 
paz. 

  

3.6.1 Novo cenário urbano: o GMB 

Dentro deste contexto tenta-se falar da modernidade74 numa cidade 

interiorana do nordeste, nas décadas de 40 e 50 do século XX, abandonando estes 

                                                
74 Sobre a modernidade: CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair 

da modernidade. 4.ed. Tradução Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2003, p. 350; GIDDENS, Anthony. Os contornos da alta modernidade. 
In: ______. Modernidade e identidade. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2002, p.17-38; GIDDENS, Anthony; Pierson, Christopher. Conversas c om Anthon y 
Giddens: o sentido da modernidade. Tradução de Luís Alberto Monjardim. Rio de Janeiro: FGV, 
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estereótipos de miséria, fala arrastada, cana-de-açúcar, coronelismo e abordando as 

novas práticas sociais e culturais, como elas se materializavam mostrando os seus 

efeitos e como traduziram o movimento de modernização da sociedade a partir da 

criação de uma escola secundária.  

E um desafio trazer a história da instituição GMB como um signo da 

modernidade, no capítulo referente ao papel social desempenhado por essa 

instituição, na cidade de Goiana, que embora vizinha da capital, não é um grande 

centro urbano. O estímulo vem do fato de se poder admitir, segundo Sellaro (2000, 

p. 14) “que a modernidade se constitui das experiências cotidianas dos indivíduos no 

processo de modernização e das formas como eles percebem e expressam essa 

realidade, sob as mais variadas formas, inclusive na literatura e nas artes em geral, 

que constituem o modernismo”. 

 A história de uma instituição de ensino secundário -Ginásio Manoel Borba – 

como um dos signos mediadores da transformação ocorrida na cidade, não em um 

grande centro, impregnada pelo espírito de mudança redemocratizadora, cumprindo 

o seu papel social como alternativa local para rapazes, foi o objeto desse estudo. 

Silva (2004, p. 29) em seu estudo recente sobre a cidade de Belo Jardim, agreste de 

Pernambuco, ao defender a modernidade nas cidades pequenas diz que 

 
(...) há um estereótipo instituído sobre as pequenas e médias cidades, 
especialmente as que possuem populações menores ou que estão em 
determinadas regiões geográficas - como o interior do Brasil. Nessa 
concepção essas cidades não seriam modernas, não estariam no 
fluxo da modernidade, como se estivessem dissociadas ou 
desconectadas do resto do mundo. 

 
                                                                                                                                                   

2000, p. 87-88/33-34; GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Tradução de Plínio 
Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002; GIDDENS, Anthony. As conseqüências da 
modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 1991; HABERMAS, Jurgen. O 
discurso filosófico da modernidade: doze lições. Tradução Luiz Sérgio Repa e Rodnei 
Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000; TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 7.ed. 
Tradução de Elia Ferreira Edel. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 99-112. ALMEIDA, Maria das Graças de 
Ataíde. A construção da verdade autoritária. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.  
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Na realidade Goiana, não estava desconectada do resto do mundo. Não era 

uma cidade essencialmente moderna, mas avançava sutilmente à proporção que 

sofria o seu processo de modernização. 

Este fenômeno é bem visível em todo estado de Pernambuco, 

consequentemente em Goiana, quando na segunda metade da década de 40 se 

lutava por um ginásio. Nunes (1999, p. 106) explicita que em decorrência do 

desenvolvimento houve “o aumento das concentrações urbanas e da população 

escolar, principalmente secundária, pois, podem os pais dispensar, por mais tempo, 

a mão-de-obra que os filhos representam”.  

Assim, buscou-se aspectos desse processo de instituição da modernidade 

que repercutiram na cidade de Goiana partindo das práticas de sociabilidade dos 

professores e alunos do GMB, através de suas experiências cotidianas e expressão 

dessa realidade no processo de modernização e sob as mais variadas formas como 

criação de grêmios estudantis, jornais, política, etc 

A meta do candidato a prefeito Lauro Raposo, nas eleições de 1947, de 

subvencionar um curso secundário na cidade era a representação do novo, da 

abertura de novos caminhos que iriam traduzir o movimento de modernização da 

sociedade, movimento este que muitos ajudaram a construir. Tratando da cidade 

moderna Rezende cita M. Bradbury (1997, p. 120): ”Sendo ela própria modernidade 

enquanto ação social, a cidade é, ao mesmo tempo, o centro da ordem social 

existente e a fronteira criadora de seu crescimento e transformação.” 

A instituição de ensino GMB ao exercer o papel social que desempenhou no 

espaço urbano, como um signo de ruptura, um dos recursos de modernidade que 

transformou a sociedade, teve a cidade de Goiana como cenário histórico. Na 
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opinião do referido autor, “na verdade, entre o desejo de ruptura e a sua realização 

existem dificuldades imensas”. 

Então ler a escola conhecendo e interpretando a cidade entrelaça o trabalho 

pedagógico que vai fabricando seus educadores segundo Nunes (1996, BV Anísio 

Teixeira) por meio “de uma visão menos estereotipada das relações que estes 

estabeleceram entre sua atuação social e sua produção intelectual“. 

O Ginásio Manoel Borba teve na cidade as suas dificuldades mas abriu o seu 

espaço. Espaço físico, social e cultural. Os seus alunos participando da vida urbana 

compartilharam com ela os seus desejos e sonhos. Marco Pólo ao tentar descrever 

a cidade de Zaíra ao magnânimo Kublai, justificou a não descrição dos seus 

aspectos físicos dizendo: 

 

A cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas de seu 
espaço e os acontecimentos do passado (...) A cidade se embebe 
como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata. 
(...) A cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas 
da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos 
corrimãos das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das 
bandeiras... (CALVINO, 1990, p. 14 -15). 

 

Como todas as cidades, Goiana armazenou forças contraditórias da ordem e 

da desordem que se conservaram como traços culturais do seu cotidiano 

provocando os governos, os partidos políticos e as instituições. Na visão de Nunes 

(1996, BV Anísio Teixeira) “Esta cultura citadina tem uma marca que se imprime nas 

suas instituições escolares”. 

Esta foi a tentativa de trazer um pouco da história da cidade de Goiana, neste 

período recortado para o estudo, escrita por muitas cabeças, ou seja, pela memória 

dos estudantes, na tentativa de reconstruir o estilo de vida urbano moderno e a 

peculiaridade das sua práticas urbanas. Rezende (1997, p. 23) afirma que “Os 
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registros e os vestígios das cidades e das histórias são infinitos. Tiveram, 

certamente, um começo, no entanto se multiplicaram, se redimensionaram, se 

metamorfosearam, tantas vezes que fica difícil explicá-los pelas suas origens”. 

As primeiras imagens da escola nas imagens da cidade é o que tenta-se 

apresentar a partir de agora buscando ressaltar o papel social do GMB na vida da 

cidade e suas influências recíprocas.  

Em meio a todas essas mudanças o GMB vai inserindo na sociedade os seus 

frutos que começam a participar da vida municipal com ela trocando contribuições. 
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CAPITULO IV GOIANA E O GMB: INFLUÊNCIAS RECÍPROCAS 
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 “É esta renovação de valores 

 que esperamos surja  

do laboratório de aperfeiçoamento humano  

que deve ser o Ginásio Manoel Borba,  

para que vejamos com tranqüilidade  

o futuro de uma terra  

de cujas entranhas tantos valores brotaram. 

 Jovens de talento,  

 que teriam perecido à mingua de recursos locais,  

encontraram no Ginásio o caminho da ascensão.  

E os ginasianos agitam 

 o ambiente intelectual e social,  

dão à cidade novo rumor de vida,  

 sacodem os carunchos da preguiça e do indiferentismo  

pelas causas do espírito  

 e afirmam vigorosamente anseios  

de se tornarem homens úteis à sociedade”.  

 (Benigno Araújo, Gazeta de Goiana, Ano I, N. 2, p. 1, 

06/04/1957). 

 

 

4.0 A cidade de Goiana a partir de 1945 
 
 Goiana viveu o período da República Populista sob a influência de novas 

lideranças a partir da morte de José Albino Pimentel, em 1953, como já foi dito.  

O período histórico denominado República Populista (1945-1964), que no 

plano político é marcado, sobretudo, pela deposição e retorno de Vargas, em meio 

ao processo de redemocratização do país, interrompido depois pelo golpe de 64, é 
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também palco de outras mudanças importantes, de ordem econômica, política e 

sócio-culturais. Barroso (1999, p. 21) se refere a essas duas décadas que 

antecederam a ditadura, dizendo: 

No plano econômico, registra-se a expansão da produção industrial 
(superando a “vocação” agro exportadora) e o crescimento 
generalizado das demais atividades urbanas (comércio, finanças, 
administração, serviços). No plano social, a emergência de novos 
grupos ligados direta ou indiretamente a essa economia urbana, tais 
como operários, burocratas, funcionários do comércio e do setor 
financeiro, comerciantes, industriais. No plano político, o crescimento 
das liberdades formais de expressão e organização (partidária e 
sindical) e a presença cada vez mais visível do povo como ator 
político principal (democracia de massas). 

 

O autor explica o pe’riodo como uma democracia “incompleta” ou “imperfeita”, 

no qual a maioria da população, o “povo” é objeto de manipulação/tutela por parte de 

líderes carismáticos/demagógicos e o Estado uma espécie de condomínio de 

interesses. A década de 50 assiste a mudanças importantes provocadas pela 

abertura econômica. Grandes políticos populistas morrem nessa década: em 

Pernambuco, Agamenon Magalhães, em 1952; em 1954, Vargas se suicida. 

 Em Goiana, o grupo João Santos vai expandindo o seu império, projetando a 

figura de Oswaldo Rabelo. Vale ressaltar que a Companhia Agro-Industrial de 

Goiana, pertencente a este grupo, foi fundada em 1909 e que, na década de 1940, 

mais exatamente em 1947, realizou a sua primeira grande reforma, conforme 

descreve Sales (1986, p. 23): 

Gradativamente, foram sendo substituídos seus maquinários 
obsoletos e precários, por outros mais modernos e eficientes, sendo 
todos importados da Europa. A sua primeira grande reforma, realizou-
se no ano de 1947, transformando a modesta usina com capacidade 
de 120.000 sacos/ano para produzir 500.000 sacos/ano de açúcar, 
sendo para tal investidura, importados equipamentos da firma Caill, da 
França e Five Lille, da Inglaterra. 
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 Assim, na década de 50, as indústrias do Grupo João Santos estavam em 

pleno processo de expansão, com o surgimento da fábrica de Cimento Nassau, que 

motivou a instalação da energia elétrica no município, expandindo o mercado de 

trabalho para os egressos do GMB, embora portadores de uma cultura geral. É 

importante lembrar que o Curso Técnico de Comércio na cidade só iniciou sua 

primeira turma em 1955, que teria sua formação concluída apenas em 1958. 

 Essa era uma questão nacional. A falta de sincronia entre educação e 

trabalho era apontada como um problema. Nunes (1999, p. 113-115) ressalta que 

era indispensável uma reforma no ensino secundário uma vez que o país estava em 

desenvolvimento e a educação deveria fornecer a mão-de-obra especializada 

necessária ao momento que se vivia. A autora concorda com Anísio Teixeira quando 

ele disse que 

ou melhoramos a formação do homem brasileiro, o nível da 
mão-de-obra não qualificada, o dos condutores de trabalho 
e dos técnicos de nível superior, ou não conseguiremos a 
produtividade necessária para suprir o orçamento de 
divisas, indispensável à própria sobrevivência do parque 
industrial que alimenta o nosso mercado interno. 
 

 Ela chama a atenção para o fato de que “o Estado não tem entre nós 

acompanhado o surto sofrido pela escola secundária e a procura que dela fazem, 

hoje, as classes média e proletária”, se encontrando os Poderes Públicos ainda com 

a concepção tradicional de educação para uma elite. O que se via era um ensino 

secundário dissociado da realidade brasileira, cujos egressos eram reprovados nos 

vestibulares, sem a alternativa de estarem preparados para ingressarem na vida 

prática. Persistia a seletividade e a evasão. 

 Conforme Barroso (1999, p. 20), “ampliavam-se os clamores pela 

sincronização entre educação escolar e desenvolvimento”. Porém, mesmo sem 

preparo específico para o trabalho, o secundário era exigido para ingresso em 
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algumas indústrias. Em Goiana, o GMB formava suas primeiras turmas. A primeira 

concluiu o ginásio em 1952. Alguns desses alunos foram então encaminhados para 

as indústrias do Grupo João Santos. 

 Em Goiana, abriam-se as oportunidades de trabalho na cidade, bem como de 

prosseguir os estudos em Recife. O número de candidatos ao nível superior 

aumenta com a oferta do curso secundário na própria cidade e as famílias 

começaram a contabilizar o sucesso dos seus filhos. Os pais se orgulhavam em 

poder oferecer estudo compatível com as exigências da vida moderna e um futuro 

profissional para a rapaziada. Por outro lado, a sociedade local já sentia as 

mudanças decorrentes da atuação desses jovens. 

 

4.1 As primeiras marcas da escola nas imagens da cidade.  
 
 
 Fugindo um pouco dos estudos que privilegiam a legislação, a organização 

escolar, a oferta e a demanda escolar, o pensamento pedagógico ou ideário tenta 

focalizar o GMB em sua interação com a sociedade. Busca-se compreender como 

as práticas escolares se refletem no cotidiano da cidade, como se materializam, de 

modo a deixar nela as suas marcas. Nunes (1992, p. 151-182) se refere à carência 

de estudos nessa perspectiva, quando diz: 

 
De fato, não temos ainda uma ampla e apurada pesquisa sobre o 
papel da escola e dos educadores na construção de estilos, de 
comportamentos, de formas urbanas de sentir e viver. Neste sentido, 
o resgate da problemática da cidade como signo, que já mereceu 
análises refinadas de cientistas sociais e historiadores, é fundamental 
para revermos certas representações cristalizadas da escola, da 
sociedade, dos educadores e da própria história da educação. 

 

O GMB exerceu um papel social importante na cidade e contribuiu na 

construção de novos estilos, de comportamentos, de formas urbanas de sentir e 
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viver, como se refere a autora. É o que se tenta mostrar nas linhas gerais deste 

trabalho. 

Referindo-se à ausência de uma tradição no tratamento das cidades 

brasileiras como signos, Nunes (1992), observa que no plano da produção 

acadêmica São Paulo aparece como “lócus” por excelência da afirmação dos 

interesses e da hegemonia do mercado, da superação do antigo impasse já 

sinalizado pelas elites brasileiras desde o século XIX, o de "liberalizar a sociedade 

pelo Estado". E acrescenta que “ao assumir o modelo paulista de cidade fechamos a 

compreensão do movimento contraditório de gestação do moderno, 

homogeneizamos violentamente o espaço social e cultural, esmagamos tempos e 

experiências históricas diferentes num país plural como o nosso”. 

 Baseado neste pensamento, este estudo tenta compreender a gestação do 

moderno em Goiana, sem homogeneizar o espaço social e cultural, respeitando o 

tempo e espaço histórico registrando através dessa cidade e do GMB, percebendo 

um pouco da pluralidade brasileira. Nessa perspectiva, alguns fatos sinalizam para 

os usos diversos que os agentes escolares fizeram da própria instituição escolar, na 

cidade de Goiana. 

 Não se tem muita informação sobre movimentos culturais, sociais ou políticos 

nos anos iniciais do GMB. A instituição ainda estava muito voltada para o seu 

interior, preocupada com sua afirmação enquanto instituição. Mas, aos poucos, suas 

ações começam a extrapolar seus muros, estabelecendo uma maior interação com a 

sociedade. Isso passa a acontecer após a conclusão da primeira turma. Antônio 

Arnaldo, aluno dessa primeira turma, declarou: “Não conheci manifesto literário 

sobre o GMB, nem jornalzinho da época, cartinha, bilhete. Até meu tempo só tinha 

mural”. 
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 Vilmar Gomes que foi aluno da segunda turma já registra a existência de 

atividades extra-curriculares e realizadas fora do horário das aulas. Ele se refere aos 

shows e pastoris, com grande participação da comunidade.  

E vai ter o pastoril e Dr. Clovis fazias as partes artísticas do colégio. 

(..) O show eram os alunos cantando, dançando, imitando artistas. 

 

 Refere-se também ao show Acertou Ganhou, Errou Perdeu, organizado 

posteriormente pelo diretor do Ginásio, para obter dinheiro para a construção do 

prédio do GMB. Reginaldo Mendonça lembra: 

 

Tinha festas, teatros, tinha o Acertou, ganhou. Começou aqui neste 
prédio. A gente fazia ou no Cine Nacar ou na Saboeira para conseguir 
algum dinheiro já para a construção do novo prédio. Participei destes 
shows. Fazia de tudo. De bilheteiro, só não trabalhava no palco. Eu 
ajudava muito. Tinha prazer de ajudar. Tinha alunos que cantavam 
etc... 

 

 Marcus Mendonça refere-se aos ensaios e como era o tipo do programa: 

Para as festividades do domingo eu ia ensaiar na casa do diretor para 
o programa. Tinha um programa, todo domingo, de auditório, nos 
moldes em que se fazia, na época, nos rádios. Nessa época não tinha 
televisão.Tinha aqueles programas de rádio que o pessoal respondia 
perguntas, e cantava, e escolhia músicos, então havia o programa que 
era apresentado, dirigido elaborado o roteiro, tudo por Dr. Clovis. 

 
Relacionou os eventos com os programas televisivos que surgiram na década 

de 1960: 

Numa das partes do programa tinha música. Apresentação musical. 
Quer dizer, quem vai para o trono de hoje? E esse ou aquele? Aquele 
negócio do Chacrinha, programa de Silvio Santos, já existia lá. 
Naquela época existia o programa de Silvio Santos, com prêmios, 
acertar, errar, ganhar, enfim... as propagandas das lojas, para os 
pequenos gastos que se tinha em distribuição de prêmios etc...! 

 
Ressaltou a sua função no programa: 

E Dr. Clovis gostava disso, de música, não é? No programa eu era o 
diretor musical, então chegava aquela légua de gente, ficavam assim 
20, 30 pessoas lá na frente lá de casa, no lado de fora para fazer 
entrevista, para o dia de domingo porque no domingo tinha 
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apresentação. Eu não lembro quem ajudava ele mais nesse 
programa. 
 

 
 Não deixou de lado o proveito que tirava da sua relação com o Dr. Clovis: 

E com esse programa, veja bem, eu ajudava ele a construir rádio, 
falava inglês com ele, falava francês, ia buscar o professor. 

 
 

A sociedade também ganhava com estes programas. Os próprios alunos 

eram os mediadores deste contato. Marcus era um destes mediadores na questão 

musical. Da inscrição até o momento da escolha do vencedor ele tinha que estar 

presente: 

recebia centenas de pessoas da cidade, moças ali do arrabalde, 
aquele pessoal que morava lá pela cidade, por todo lugar da cidade 
vinha se inscrever, se inscrevia e queria cantar. Quando ela queria 
cantar, ela tinha que ir lá para poder fazer um ensaio comigo, ver o 
tom, marcar, essas coisas todas. No dia eu tinha que estar lá para ver 
se a pessoa seria aprovada ou não. Vamos dizer tirou 10, aí seria 
escolhida uma para depois no final, juntar todo mundo e ver quem 
seria a cantora escolhida. 

 
Severino Cordeiro viveu exatamente a mudança do prédio e explicou como os 

alunos cooperavam também angariando prêmios para o programa. Ele afirma que o 

comércio local respondia positivamente aos apelos dos alunos do GMB, contribuindo 

para o sucesso dos empreendimentos. 

 
Os shows eram para arrecadar dinheiro. O Acertou ganhou não era no 
Cinema Urubatã. Ele fez alguns domingos pela manhã no Urubatã, 
mas ele era no próprio ginásio. Assim que ele mudou para o ginásio, 
para ganhar um dinheirinho para fazer a reforma do colégio, fechar 
aquelas portas, botar as cortinas a gente ajudava, arranjava uns 
prêmios pelo comércio. 

 
Ele tentou se lembrar de quem participava do show: 

Tinha naquele tempo a Regional de.. ou meu Deus do Céu, era 
Eduardo, Cara de Sol, que tocava violão. O filho dele hoje é aluno ou 
é professor do Conservatório de Música, em João Pessoa. Muito 
ligado ao pessoal de Ezildo Gadelha, uma vez a gente estava em 
Pitimbu75, ele veio com violino fez uma seresta itinerante lá. 

                                                
75 Pitimbu é uma praia da Paraíba. 
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 Pedro Botelho relatando a sua participação mostra os saberes pedagógicos 

em uso não escolar, com estas palavras: 

Fui um dos candidatos a responder às perguntas feitas por Dr. Clóvis 
no programa de auditório, realizado no Urubatã, por diversas 
semanas; não recordo que ele se tenha realizado em outro local, sei 
que depois de algum tempo, a direção do Cinema pediu o palco; o 
assunto sobre que respondi era as invenções; passei por diversas 
fases e na última, Dr. Clóvis me perguntou quem inventara o tear 
mecânico e eu não soube responder, se tivesse respondido, ganharia 
o prêmio de Cr$ 200,00, máximo que um candidato ganharia. 

 

Falou sobre a origem das perguntas que lhe serviam de desafios: 

Para sua orientação as perguntas de Dr. Clovis eram baseadas nos 
volumes que compunham a famosa coleção CURIOSIDADES, de 
Valmiro Rodrigues Vidal, que pertenceu a Dr. Clóvis e, hoje, como 
você sabe, está em minha estante, trocada por meu time de futebol de 
botões, com Clóvis Filho, como está em meu livro e já lhe contei. 

 
O programa incentivava os saberes escolares: 

E eu me lembro que Dr. Clovis, nesse tipo de programa, quase toda 
semana ele ia lá em casa na nossa Biblioteca. Ele dizia, Newton eu 
vou olhar aquele livro ali... e pegava um daqueles livros ali, ficava ali 
fuçando o livro, anotava. Fazia coisa sobre Arte porque o programa 
era organizado... os titãs da Poesia... os titãs da Arte... da Música. 
  

Silvio Guimarães demonstrando conhecer bem seu pai falou que o interesse 

cultural se sobrepunha ao financeiro. 

Tinha aquelas festas que papai fazia lá no ginásio... Tinha drama e o 
pessoal cantando. Nunca participei. Não tinha motivo financeiro na 
existência dessas festas. Era mais para movimentar a juventude, era 
cultural. Eu assistia...Tinha muita gente. Era sempre cheio. Tinha todo 
tipo de platéia. 

 
Marcos Mendonça afirma que o dinheiro que era revertido para a construção 

do prédio novo: 

Tinha um programa, todo domingo, de auditório, nos moldes em que 
se fazia na época nos rádios (...) Acho que era pago. E lotava. Ficava 
lotado! O dinheiro era revertido não era só para a construção do 
ginásio, o térreo porque o ginásio tinha, já estava com as suas coisas 
terminadas, mas faltavam os acabamentos, as coisas todas e 
ampliações etc... De modo que todos os recursos se voltavam depois 
para ali. Esse programa rendia alguma coisa. Todo domingo a gente 
via um dinheirinho. 
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Na análise que se faz, percebe-se que existia o duplo interesse cultural e 

financeiro que era a construção do prédio do ginásio, em fase de acabamento. 

Como o próprio Silvio contou em outro momento, ele saia da aula para ajudar Dr. 

Clovis e seu ajudante Inácio a sustentar a viga principal da escada de acesso ao 

primeiro andar, que estava sendo construída. 

 

4.1.1 Movimentos sócio-culturais e po líticos na década de 1950. 

 Nesse tempo de mudanças a vida na cidade sofre alterações. A juventude 

inclui entre seus hábitos os famosos assustados - festinhas improvisadas nas 

residências dos amigos. Intensifica-se assim a vida social, cultural e política da 

cidade, visto que, nessas reuniões, falava-se de tudo. 

 Na organização das festas, na criação de jornais e grêmios estudantis 

incentiva-se a participação política, e Goiana começa a sentir a presença de rapazes 

e moças mais esclarecidos e atuantes. Por terem tido acesso ao ginásio (GMB e 

Sagrada Família), podiam agora dar a sua grande contribuição para movimentar e 

enriquecer a sociedade local, pela socialização e pela troca de conhecimentos. 

O modelo de educação que orientava a formação dos jovens goianenses, 

embora ainda marcada pelo conservadorismo, contribuía para emancipação política 

deles. O ginásio através de alguns professores estimulava-os a vivenciar valores e 

sentimentos, despertando as suas consciências críticas, a criatividade, a reflexão 

relacional, a conduta libertária, ampliando seu espaço de entendimento e de ação. 

 Ex-alunos a partir de 1953 tornam-se professores do próprio ginásio e de 

outros colégios particulares. Multiplicam-se as possibilidades para estes jovens que 

até antes da criação do ginásio não tinham oportunidade de estudar. Antônio 

Arnaldo esclareceu: “Depois que concluí o curso, por falta de professores eu fui 
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ensinar Matemática. Era um aluno aplicado em Matemática. Ensinei alguns anos no 

GMB, não lembro o período. Terminei em 52, mas eu ensinei lá depois que já entrei 

no Banco do Brasil. Fui estudar em Rufino, faltou professor e aí eu fui”. 

 Além de Antônio Arnaldo, Severino Cordeiro fala das novas oportunidades: 

 
Quando eu comecei a me entender de gente e a gostar do estudo 
comecei a ensinar aulas particulares. Eu gostava! Eu me preparava 
para estudar e ensinar. Tive uma vida estudantil que era também 
profissional.Fui professor aqui de inúmeras pessoas. Eu ensinava à 
noite. Chamavam Instituto D. Bosco que era aqui na Rua Luis Gomes. 
Rufino morava aqui, aqui era também a sede do escoteiro. Ensinava 
onde era a sede do escoteiro e tinha um curso à noite onde Iraci 
Coutinho, excelente professora ensinava Português, e eu era 
professor de Matemática. Tinha um rapaz da Chesf que dizia : Lá vem 
o professor ! Fui inclusive uma vez convidado por Dr. Clovis para ser 
Diretor Administrativo do Colégio. Ele ficou chateado porque eu não 
aceitei. 

 
 

 E cita o nome de alguns dos seus ex-alunos: 

De Fernandinho Machado, que morreu. Era desses cabras que não 
gostava de estudar. Fernandinho começava a falar do Náutico porque 
ele sabia que eu gostava do Náutico. De Horácio Mendonça que hoje 
é advogado dos Fornecedores de Cana, ali defronte a Luis do 
Armazém. Heraldo irmão de Eliud que chamavam Pão de Bico, filho 
de D. Liça e Seu Antônio. Fui professor também de Ivanilda. 

 
O ex-aluno Gilberto Vasconcelos tornou-se professor na Escola Técnica de 

Comércio Monsenhor Fabrício, dirigida pelo Professor Antônio Rufino, que deixara 

de ensinar no GMB, segundo ressalta Pedro Botelho. Ele assumiu as matérias que 

eram ministradas por seu pai durante algum tempo e usava os pontos redigidos pelo 

seu progenitor para aplicar a aula. O próprio Botelho foi convidado pelo diretor da 

Escola Técnica e lá ensinou provisoriamente. 

 Os desfiles cívicos foram muito lembrados. O sentimento patriótico nas 

escolas era estimulado nas agremiações escolares e se expressavam também nos 

desfiles. Rousseau (apud BAZCKIO, 1985, p. 302), no âmbito da educação pública 

ao esboçar uma teoria da utilização desta linguagem, afirma que ”a pedra angular é 
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constituída pelos ritos e pelas festas cívicas”, como proposta de instalar “no coração 

da vida coletiva um imaginário especificamente político, que traduziria os princípios 

legitimadores do poder justo do povo soberano e dos modelos formadores do 

cidadão virtuoso”. 

Marcus Mendonça lembra bem dos eventos cívicos.  

A não ser naquelas festas cívicas naturais em que se desfilava e que 
era o desfile de 07 de setembro com a banda do colégio que era muito 
boa. A banda era do próprio colégio (...) O ginásio marchava mais 
bonito do que todo mundo, elegante, eram os comentários que eu 
ouvia das pessoas ali dizendo: Ah! Esse está perfeito, lá vem. O 
passo vinha todo certo, então a batida era certa com o passo pá, 
paparapapá, pá, pá... então aquilo chamava atenção. 

 
Não esqueceu quem fazia os ensaios para o desfile cívico: 

Depois esse cabo que fazia os ensaios do ginásio entrou novamente 
no exército, não sei como, sei que ele entrou, fez um curso e voltou 
para Goiana como Sargento. Então eu só sabia chamar ele Sargento 
Cabo Déo. 

 
 Vilmar falou do orgulho em participar daquelas festas. 

O ginásio participava das festas cívicas... eu desfilei...Quando 
chegava aquelas paradas cívicas, o orgulho que a gente tinha de ir 
pra rua formando, ensaiando toda a tarde, aqueles pelotões.. os 
maiores na frente... Tenente Deo.. era o instrutor e a gente com o 
maior orgulho saia... ele exigia mesmo...Dr. Clovis exigia porque ele 
não queria que saísse da cadência, saísse do compasso, aquela 
ordenzinha...fila de três, tem que cobrir para sair tudo igualzinho... os 
passos bem certinhos... perdia nota se errasse o passo!!!... 
principalmente no dia do desfile que era 7 de setembro... Isso era um 
orgulho para tentar ver se conseguia superar o Sagrada Família. 
 
 

A consciência patriótica estava se processando e muitos iriam participar das 

forças armadas. O goianense Urcissino Albertim, conhecido por Zuquinha, ex-aluno 

do Ginásio Manoel Borba foi participante das tropas brasileiras entre Os Capacetes 

Azuis no Canal do Suez, força de Emergência76 que iria contribuir para a 

                                                
76 Em 1956, o Presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser determinou o fim do acordo internacional de 

Constantinopla firmado em 1869 que duraria até 1968. Isto contrariou os interesses econômicos 
das superpotências URSS, EUA, Inglaterra e França, no Oriente Médio, onde compartilhavam o 
conflito secular entre árabes e judeus. O projeto deste presidente de construir a Represa de Assuan 
que iria atender a demanda crescente de consumo de energia elétrica enfrentou dificuldades. Não 
conseguindo apoio financeiro optou por nacionalizar a Cia. do Canal do Suez, administrada na 
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manutenção da paz mundial. Ao voltar, chegando em Goiana, tornou-se motivo de 

curiosidade entre os colegas que desejavam ouvir como tinha sido sua vida no 

deserto. 

  

4.1.2 Iniciativas culturais e desempenhos efetivos.  

Relacionar o que acontecia em Goiana, sob o ponto de vista cultural, com a 

atuação do Ginásio Manoel Borba evidencia a importância dessa instituição e da 

cidade à qual serviu. O Ginásio é fruto do esforço de intelectuais de Goiana, que 

tiveram a sensibilidade e a ousadia de sonhá-lo e realizá-lo. O fato de seus 

habitantes sentirem orgulho de suas raízes históricas, de seus antepassados e de 

sua participação na História de Pernambuco e do país contribuiu para a construção 

de um imaginário propulsor de realizações, como a organização da Arcádia 

Goianense, da qual se originou o Ginásio.  

 Goiana é uma terra de tradição artística que já deu ao teatro nomes de 

evidência nacional como José de Morais Pinto e José Carlos Cavalcanti Borges. A 

história do teatro em Goiana vem de longe. Na década de 1930, através do Grêmio 

Artístico Peixoto Júnior, várias foram as peças apresentadas no Cine-Teatro 

Politeama, com atos de variedades, com orquestra dirigida pelo musicista Álvaro 

                                                                                                                                                   
época pela França e Inglaterra onde investiam e exploravam o trânsito de navios de qualquer 
nacionalidade. O governo egípcio ficava com 15% do valor do pedágio deste trânsito, e, na quebra 
do contrato, Nasser proibiu de início a passagem de navios israelenses. Houve por este motivo a 
união de alguns países para exigir o respeito ao contrato e apoiar Israel. Teve início a Guerra de 
Suez que vislumbrou uma possível guerra mundial por conta da interferência russa e americana 
que se posicionaram em favor de causas diferentes. Americanos com o ocidente e a Rússia com os 
árabes. As conseqüências foram sentidas na Organização das Nações Unidas que por sugestão do 
Embaixador do Canadá foi criada uma Força Internacional da Paz, para sem fazer uso da violência, 
garantir o cessar fogo e o respeito à ONU. Em fevereiro de 1957, os Capacetes Azuis passaram a 
monitorar o conflito com sua presença na Linha de Armistício, apaziguando toda a região.O Brasil, 
satisfazendo as condições exigidas pela ONU foi um dos dez países escolhidos para compor esta 
Força de Emergência. 
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Guerra e apresentação das bandas musicais. O Grupo Gente Nossa veio do Recife 

e fez temporada em Goiana. 

Era comum nas residências goianenses a presença de instrumentos musicais, 

sobretudo do piano e do acordeão. A cidade apreciava a boa música e fazia parte 

dos programas e passeios assistir aos ensaios das bandas locais – a Curica e a 

Saboeira. Dr. Clovis foi produto destes tempos, e ao se tornar diretor do GMB lutou 

para manter vivo o interesse dos alunos por tudo que fizesse parte da vida cultural 

de uma cidade. Ele foi um homem sempre ligado à cultura, ao teatro principalmente. 

Segundo Antônio Arnaldo “Dr. Clovis fazia teatro, ele participava com Zé Aranha, o 

pai de Elizeu Aranha”.  

Estes eram cidadãos que faziam a parte artística e cultural da cidade na 

década de 1930. Daí porque o teatro foi uma das formas pelas quais o GMB ampliou 

a sua relação com a comunidade, desenvolvendo o gosto por uma atividade cultural 

que trouxe muitos momentos de alegria e descontração para a sociedade e para os 

atores.  

A peça “O Interventor”, de Paulo Magalhães, funcionou como uma abertura 

para novos relacionamentos e crescimento pessoal entre os próprios estudantes e 

entre estes e a sociedade local. A peça foi apresentada e ensaiada por Dr. Clovis, 

antes de serem lançadas as bases do Teatro Escola de Goiana, em 1957, do qual 

ele foi o Diretor de Cena. Tudo era feito com a participação direta dos alunos do 

Ginásio Manoel Borba e pelas alunas do Colégio da Sagrada Família. A secretária 

do GMB e o professor de Educação Física, diretamente envolvidos no projeto, 

participavam desse intercâmbio cultural. Foram entrevistados alguns daqueles que 

integraram esse trabalho. 

Um dos atores, o ex-aluno Marcus Mendonça, comentou: 
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Não acho que isso fosse um princípio do Ginásio. Acho que era, 
assim, por falta de alternativa de outras possibilidades. Nem foi 
pensado, por exemplo, em educar no sentido mais amplo, sob o ponto 
de vista formal, quer dizer, embutido no currículo, não. Extra-
curricularmente havia um esforço enorme do diretor, que era Dr. 
Clovis Guimarães, de trazer algo além do ensino curricular, trazendo 
alguma coisa de cultura, fazendo inclusive peças de teatro, houve 
uma peça de teatro que foi feita lá - O Interventor – que até eu 
trabalhei nessa peça. Eu, Edelzito, Julieta Gemir que era a única 
moça da peça. Paulo Gemir que era irmão dela. Eu me lembro que eu 
era o noivo. 
 

Paulo Gemir falou sobre a trama da peça, apontando cada um dos 

integrantes: 

Era “O Interventor”, a peça. Eu era D. Patacho, o jornalista, a pessoa 
que foi pra lá infiltrada, parece que fez a empresa credora para 
descobrir os desvios de verba da empresa. Zito era o Marcus, era o 
noivo. Osael era o tio Lau, a pessoa que fazia toda a fuxicada. Nete 
era a arrumadeira, a secretária do ginásio.O Tenente Castro nosso 4° 
professor de Educação Física fez um papel curto. Ele fez o papel do 
Juiz. Geraldo Chaves, outro colega, foi o escrivão”. 
 

 
Ele chamou a atenção sobre a moral da época que interferiu na definição dos 

papéis. Ele teve que contracenar com a irmã porque ela não poderia ser beijada pelo 

colega que deveria fazer o papel. 

 
As mulheres eram a minha irmã contracenando comigo, tinha que ser 
por causa da moral da época. Tinha uma cena de beijo que eu achei 
até um contracenso. Um incesto! Tinha que dar um beijo na boca. Isso 
era um incesto, na época. E por isso que eu fazia o papel... Ia ser 
Marcus. Eu tomei o emprego de Marcus, na peça, por conta disso. 
Essa cena na realidade é incestuosa. 

 
Trouxe à memória os ensaios que aconteceram “no próprio SESI, onde a 

peça foi apresentada três vezes”. E elogiou o Diretor como auxiliar de cena, que fora 

da vista do público, ia recordando aos atores, em voz baixa, suas respectivas falas: 

 
Dr. Clovis era de uma capacidade impressionante, eu até me 
emociono quando falo. Eu convivi muito com ele principalmente na 
velhice. O ponto. Tinha o ponto. Ele era o Diretor, era o ponto, ele 
representava, mostrava como se fazia, ele era também aquele que 
dava entrada e saída no palco, como era o nome, que desapareceu e 
não existe mais, era... ficava por trás da ribalta, controlando os papéis. 

 



 

 

241 

E conta do sufoco que passou ao ter que improvisar: 
 
 

Uma ocasião eu me esqueci do texto e ele repetia muitas vezes, 
causando certo aborrecimento comigo. Eu querendo me aproximar e 
ele fazendo assim (gesto de espera com a mão) para eu não me 
aproximar, para não perder a posição dos demais. E uma coisa muito 
delicada, ninguém ouve. Era muito difícil, na época. Aí eu tive que 
improvisar. Essa improvisação prejudicou um pouco Osael que 
inteligentemente se saiu feliz. O público não percebeu nada. Depois 
ele danou-se comigo. Ficou danado! Eu absorvi a peça e aí 
improvisei. Osael também tem uma capacidade imensa de 
improvisação. Nos apresentamos 2 vezes no SESI. Nunca saímos de 
Goiana Infelizmente, não. 

 

 Relembrou os ensaios e as brincadeiras: 

 
Lembro-me dos ensaios. Eram muito bons! A gente se aproveitava 
dos ensaios até para brincar um pouco com Dr. Clovis, para aperriá-lo 
um pouco, melhor dizendo! Ele tinha deixado de fumar recentemente. 
Depois voltou! Depois deixou! E a gente fumava muito e jogava a 
fumaça no local onde ele estava e ai ele saia: oh! Vamos parar com 
esse negócio! 
 

 Dolores Raposo, ex-professora do Ginásio, também lembrou da peça: 

 
Em 1957 Dr. Clovis fez uma peça de teatro e convidou quem era mais 
extrovertida, as meninas mais extrovertidas e também as que ele tinha 
mais conhecimento com a família. Ficava mais fácil para ele conseguir 
que as meninas fossem à noite ensaiar teatro, só com ele de adulto. 
Eu nem tinha completado 15 anos ainda, então ficava mais fácil isso. 
Era interessantíssimo porque, eu trabalhei na peça, O Interventor, eu 
e Zito éramos os pais da noiva. Paulo Gemir era o próprio Interventor. 
A menina tinha um namorado. 

 
Dolores tenta explicar o que significou a produção daquela peça para aquela 

juventude que só tinha como diversão o cinema: 

 
Isso foi uma revelação porque a gente não queria mais ir para o 
cinema. A única programação que tinha na cidade era ir para o 
cinema à noite. A gente só queria ensaiar a peça de teatro. Ninguém 
se interessava mais em ir ao cinema. 

 
  Naquela época era difícil a convivência entre rapazes e moças, conforme se 

vê no relato da própria Dolores que viveu intensamente aquele tempo: 
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Inclusive porque isso era a convivência de jovens de sexo diferente, 
que não existia. Ficou super interessante e as meninas e meninos que 
não participavam da peça vinham assistir o ensaio porque queriam 
aquela convivência. 

 

Ela chama atenção para a alegria daqueles que não faziam parte da elite, 

mas estavam trabalhando como atores, desenvolvendo a sua capacidade artística: 

Era no SESI os ensaios, inclusive tinha meninos assim, como Geraldo 
( esqueci o sobrenome dele). Ele era do ginásio mas já era de uma 
classe social diferente e ele amava! Ele fazia uma pontinha de nada. 
Ele parece que pegava um livro do juiz para fazer o casamento. Era 
um extra e ele amava, todas as noites da vida ele era quem chegava 
primeiro e saia por último no ensaio. 
 
 

Esta peça desenvolveu um novo tipo de relacionamento social entre os sexos, 

inovando nos costumes locais. Segundo Dolores: 

 
Muitos namoros ali surgiram! O primeiro contato, na minha geração, 
que aquele grupo teve, de ficar à noite conversando com rapaz, de 
chegar em casa tarde, 10h da noite. Dr. Clovis levava todo mundo em 
casa. Nós íamos sozinhos e voltávamos com ele. 

 

Em 1957, é fundado o Teatro Escola de Goiana, tendo como diretor de Cena 

Dr. Clovis Guimarães. Em maio deste mesmo ano o editorial do Diário da Noite 

(09.05.1957) chamava a atenção para uma nota assinada pelo dramaturgo e 

cronista Ariano Suassuna que dizia: “Goiana está presente, viva e atuante, pela obra 

teatral de dois dos seus filhos - José de Morais Pinto e José Carlos Cavalcanti 

Borges - este tendo levado até São Paulo, no fim do ano passado, a comédia 

municipal ‘O Poço do Rei’, revivescência de acontecimentos pitorescos da velha 

cidade”. Ariano Suassuna publicou o ofício que recebeu do Teatro Escola de 

Goiana, datado de 31.05.1957, com o seguinte teor: 

 
Temos a honra de comunicar a V. S. que, em reunião realizada nesta 
cidade, no dia 05 do mês corrente, foram lançadas as bases da 
fundação do Teatro Escola de Goiana, sociedade que tem como 
objetivo fomentar o teatro em nossa terra, com a criação ainda de 
Escola Dramática e de Ballet. O Teatro Escola visa, sobretudo, à 
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elevação cultural da mocidade goianense e ao aproveitamento das 
vocações que surjam para a arte cênica numa terra que já possui 
tradição artística e que já deu ao Teatro nomes da evidência de José 
de Morais Pinto e José Carlos Cavalcanti Borges. A novel sociedade 
espera contar com o incentivo das organizações teatrais, culturais e 
artísticas do país e, em particular, com o apoio da V. S.. Sua diretoria 
está assim organizada: Diretor Presidente – Dr. Lauro Raposo. Diretor 
de Publicidade- Prof. Mário Rodrigues. Diretor de Finanças- Sr João 
Pereira dos Santos. Diretor Geral – Farmacêutico Laiéte Gemir. 
Diretor de Teatro- Sr. Augusto Cabral. Diretor de Cena- Dr. Clovis 
Guimarães. Diretor Musical- Maestro Alberto de Carvalho. (Jornal 
Diário de Pernambuco, 03.07.1957, p. 06) 

 
 

A peça escolhida para inaugurar a casa de espetáculos da cidade seria 

“Deus”. Sobre esta peça Pedro Botelho explicou que se pensou em apresentar a 

peça “Deus” de Renato Viana Filho, inclusive chegou a ser ensaiada tendo como 

atores outros alunos do ginásio e colégio das freiras. Ele que participou desta 

segunda fase relatou o porquê da peça não ter sido encenada: 

 
No papel feminino estaria Niralda Gadelha, seu par seria Marcus 
Mendonça. A peça não foi apresentada porque o casal de astros 
faltava aos ensaios (...). Para tentar os ensaios fiz muitas vezes o 
papel de galã (Você acredita?). Isto desgostou a Dr. Clovis que tentou 
substituir a peça, por outra, com o papel principal que seria deste 
escrevinhador, seria: “As Aventuras de um Rapaz Feio”. No entanto, 
esta também não foi encenada, nem ensaiada, o Teatro Escola foi 
encerrado. 

 

Explicou qual a sua função no teatro: “além de ponto, substituto de atores 

faltantes, não o fui na apresentação da peça encenada, mas sim nos ensaios, eu 

datilografava as partes que eram decoradas pelos atores”. E concluiu afirmando: 

“Assim, Dr. Clovis foi nosso orientador teatral”.  

Ariano Suassuna fez referências ao Teatro Escola de Goiana dizendo que a 

fundação deste demonstrava que “as cidades de interior estão aos poucos 

despertando para o movimento de renovação teatral por que passa o Brasil” (Diário 

de Pernambuco, p. 06, 04.07.1957).77 

                                                
77 Jornais e panfletos foram doados a autora pelo ex-aluno Paulo Gemir. 
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 Os estudantes do GMB envolveram-se, em 1956, com a criação de um grêmio 

estudantil – outro espaço de construção do saber. Denominaram-no Grêmio 

Estudantil Lítero Esportivo José de Alencar - GELEJA. Logo a iniciativa passou a 

fazer parte das atividades literárias locais e o entusiasmo na cidade pelo GMB 

aumentou. O médico Benigno de Araújo expressa em jornal local a sua opinião 

sobre esses jovens. 

 
Quando vemos a juventude universal empolgada pelo ritmo do 
“rock’uroll”, por alguns psiquiatras justificado como derivativo 
necessário para os choques emocionais da época, que, guardados 
nos subterrâneos da consciência, poderiam gerar distúrbios morais 
gravíssimos, conforta registrar procurarem os moços do Ginásio 
Manoel Borba colocar no espírito e não nos músculos essa válvula de 
escapação. Com essa atitude prestam grande serviço a si próprios e à 
terra onde nasceram. E demonstram quanto está sendo útil à Goiana 
o Ginásio Manoel Borba (Gazeta de Goiana, Ano I, N. 2, P.1, 06/04/ 
1957). 
 

Para José Edvaldo, um dos líderes do Grêmio, o Ginásio teve uma forte 

influência naquela iniciativa. 

 
O ginásio fomentou o surgimento de grupos interessados em questões 
culturais, sociais e políticas, de tal forma que a criação de um grêmio 
literário não foi mais do que uma projeção do próprio ginásio. O 
Grêmio José de Alencar foi fundamental para o desenvolvimento de 
nossa formação intelectual e cultural, representando, além disso, um 
espaço de treinamento para a oratória e o debate. 
 

 A política partidária não era na visão dos ex-alunos alimentada entre os 

estudantes, mas havia o professor Mário que em suas aulas os trazia para os 

debates, para a pesquisa e acima de tudo para o envolvimento e participação na 

vida da cidade visando a formação de um espírito crítico. A fundação do Grêmio 

resultou desse espírito em formação. 

Segundo Pedro Botelho, o Professor Mário sempre incentivou os alunos a 

criar um Grêmio. Assim foi criado o GELEJA com 11 sócios fundadores. A escolha 

do nome foi muito discutida com a colaboração do Professor. Tinham que escolher o 
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patrono da sociedade, no caso, José de Alencar, o que motivou a leitura de seus 

livros. De acordo com Paulo Gemir, “tínhamos um Grêmio Estudantil. Já nos últimos 

anos. Eu fui o primeiro presidente eleito por aclamação do GELEJA. Gilberto era o 

tesoureiro, Edvaldo era o orador”. 

Marcus Mendonça falou porque o GELEJA não funcionou no Ginásio e 

registrou a sua atuação no Grêmio: 

 
Não funcionava no ginásio porque era uma atividade extra-curricular, 
fundado pelos alunos do GMB. Tinha presidente, secretário, eu fui 
secretário. Tinha que fazer a ata. Ler a ata. A gente era iniciado 
nessas coisas de reunião, de participar, de votar, de discutir o 
assunto, de dizer porque estava a favor, porque estava contra. 
 

O argumento de Paulo Gemir sobre a criação do Grêmio foi como um 

contraponto a José Edvaldo. Este grêmio não era uma idéia do ginásio, mas sim dos 

alunos como esclarece o narrador Paulo expressando seu sentimento: “A idéia 

surgiu de mim, Zé Edvaldo, os professores nunca nem prestigiaram sequer. Este 

grêmio foi fundado em 1954 ou 1955. O grêmio só durou 3 anos”. 

As lembranças e opiniões divergiram um pouco sem obscurecer a existência 

do Grêmio. Marcus Mendonça em suas lembranças registrou a figura de José 

Edvaldo como o mentor do Grêmio dizendo: “O presidente desse Grêmio mudava, 

Zé Edvaldo Borba foi quem iniciou, que falava bem! Já naquela época em qualquer 

aniversário, em qualquer coisa, se ele estivesse presente era figura obrigatória para 

fazer um discurso erudito”. 

Mas Paulo Gemir sem constrangimento confessou como foi a sua atuação: 

“Depois eu fui deposto por um grupo liderado por Teobaldo. Eu não estava fazendo 

uma boa administração. Essa é que era a verdade. Eu já estava perdendo o 

interesse pela história! Deixando correr frouxo”. 
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Explicando o objetivo do GELEJA mostrou o porquê dele não ter funcionado 

bem: 

Era um Grêmio Lítero-Esportivo, e a parte esportiva não funcionava. 
Eu também não estimulei. A parte literária José Edvaldo que era um 
grande orador, era uma pessoa que exercia grande influência no 
nosso meio, na nossa turma, era quem fazia uma espécie de palestras 
sobre literatura, incentivando aquelas pessoas que não gostavam para 
se aproximar mais disso. 

 
 

De acordo com o relator, fatos interessantes que envolveram o prefeito da 

cidade na época, o Sr. Eusébio Martins, devem ser esclarecidos revelando a veia 

política do grupo, e diz: 

 
Vale acrescentar aqui uma coisa interessante. Nós fomos expulsos da 
Biblioteca Pública, onde a gente se reunia, porque foram denunciar a 
Eusébio78 que ali não se tratava bem do fim a que se destinava, 
tratava-se de assuntos políticos etc... e realmente já havia um 
nascedouro nessa direção que era Zé Edvaldo e Teobaldo. 
Simpatizantes de política. Não éramos apolíticos. Todos nós éramos 
políticos. 

 
Falando sobre o número de sócios denuncia o seu espírito de contradição que 

dificultou a vida do Grêmio: “Não era a grande maioria!!! Éramos uns 30 sócios, 

freqüentavam uns 18, 19. A reunião era marcada de conformidade com os meus 

interesses. Eu contrariava o Estatuto”.  

Sobre o que restou do Grêmio e as dificuldades que passaram para encontrar 

um espaço para os encontros, diz ele: “Essas reuniões eram restritas aos estudantes 

e não chegamos a publicar nada. Não tínhamos sede própria. A gente estava sem 

ter onde se reunir. Na casa dos colegas não dava certo. Como não deu!”. Esse fato 

foi explicado por Marcus Mendonça: 

 
Havia indicação de Literatura para ser lida... Ah! Sim... e fui 
estimulado e a gente criou o famoso Grêmio Estudantil Lítero 
Esportivo José de Alencar. Tinha presidente, secretário e minha mãe 
reclamava porque quase sempre se fazia a posse da nova diretoria lá 

                                                
78 Eusébio Martins era o prefeito da cidade. 



 

 

247 

em casa. E tinha que ter bolo, guaraná e tirava-se tudo da sala parar 
botar as cadeiras. 
 

Fala como conseguiram o novo local para as reuniões. 

 
Apelamos para o Tenente Castro que era, na época, estudante do 
ginásio. Foi aluno, fez o 2°, 3° e 4° ano lá. Ele foi aluno e tem gratas 
recordações. Castro disse: eu posso ceder a sede do Tiro de Guerra, 
mas só tais dias. O funcionário vai e lá vocês se reúnem. 
 
 

Por motivos políticos não se pôde continuar no Tiro de Guerra, passou-se 

para um outro espaço e daí o Grêmio sucumbiu De acordo com o Livro de Ata n°1 

do GELEJA, a última reunião deste Grêmio aconteceu no dia 01/06/1957.  

O que ocorria em Goiana podia ser observado no Estado como um todo e até 

no país mesmo. Segundo Barroso (1999, p. 21), a partir de 1958, iniciam os atores 

sindicais, educadores, artistas, ativistas e intelectuais, militares, sacerdotes e 

militantes anônimos a participarem mais ativamente de um grande projeto nacional-

popular provocando a crise do populismo e construindo a utopia do Brasil Moderno. 

Nesta mesma época, em Goiana, os estudantes mobilizavam-se, mais uma vez, 

agora durante a gestão do prefeito Lourenço de Albuquerque Gadelha. Encerrado o 

Grêmio, José Edvaldo já cursando a Faculdade de Direito, mostra os novos 

caminhos desse grupo, criando um jornal: 

 
“A Razão” significou um novo passo, já então voltado para os próprios 
interesses da cidade, que o jornal procurava discutir. O núcleo do 
jornal era formado por ex-alunos do ginásio, mas o periódico se abria 
para a comunidade, contando com vários colaboradores externos. O 
jornal servia à cidade e, ao mesmo tempo, proporcionava-nos a 
oportunidade de desenvolver as nossas habilidades na arte de 
escrever. A política seria o desaguadouro natural da efervescência 
cultural trazida pelo ginásio, e assim muitos ex-alunos abraçariam as 
correntes políticas que lhes parecessem adequadas, envolvendo-se 
nos conflitos ideológicos tão característicos daquela época. 

  

O Jornal “A RAZÃO“ foi outra tentativa cultural destes estudantes. Paulo 

Gemir assim se expressa ao concluir a história do Grêmio Estudantil: “Depois porque 
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nós partimos para outra idéia, mas que levasse o nosso trabalho à população. Veio 

a idéia do Jornal. Essa já nasceu aqui no Recife. Num quarto de pensão. Eu, 

Edvaldo, onde o Consulado Goianense se reunia. Chamava-se Consulado. Foi lá 

que nós fundamos o Jornal ‘A Razão’”. 

  Este jornal foi considerado por muitos a obra mais importante produzida pelos 

ex-alunos do GMB, agora universitários.Paulo Gemir relatou alguns detalhes sobre o 

Jornal. 

Tivemos 7 números. Não tenho mais nenhum, mas Pedro Botelho tem 
todos. E no arquivo Público tem, foi lá que ele foi pesquisar. Eu fui 
redator do Jornal e fui também o presidente, mas o jornal nasceu e 
morreu na minha mão. 
Era novidade, chamava atenção, despertava interesse. Nos números 
1 e 2, Zé Urbano dizia: Eu colaboro até o fim, mas a gente tem 
experiência de jornal em Goiana que só vai ao 7 número. E só saiu 
até o 7. 

 
Ele fez uma relação com os tempos atuais referindo-se ao atual jornal da 

cidade: “Hoje ‘A Província’ existe, mas é outra realidade. Goiana hoje é outra, 

cresceu. E vai se sustentar e aparecer mais”. Relembrou as dificuldades de manter o 

Jornal dizendo: ”Do meio pro fim vivia com Edvaldo adulando um e outro para 

colaborar. Eu, ele, João Luis Paraíba assumindo tudo em pseudônimo“. 

Por insatisfações políticas e dos que contribuíam, o jornal sofreu 

conseqüências. Ele disse o que aconteceu: 

 
No 7 número eu já não tinha mais dinheiro porque falou-se de 
Gadelha79, ele cortou a contribuição.  
Geraldo Costa fazia a parte de cinema, foi criticar um filme, quando foi 
ao cinema receber de Arnaud80 a colaboração, ele cortou e saiu por 
ai...  

 
Embora alguns pensassem que não havia ajuda por parte dos ex-professores, 

Paulo Gemir chama a atenção para a cooperação do diretor do GMB: 

                                                
79 Lourenço Gadelha era o prefeito da cidade neste período. 
80 Arnaud Nogueira era o dono do cinema Urubatã. 
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Foi um dos maiores colaboradores. Vou dizer uma coisa a você. Era a 
coluna dele que sustentava o jornal. Ele chamava atenção da 
sociedade com aquelas coisinhas que ele escrevia! Ele era 
correspondente! 
A coluna dele tinha um nome bem sugestivo e ele assinava com o 
pseudônimo de Ibraed Suim por que não tinha Ibraim Sued? Colocava 
essas coisas de namoro, coisas interessantes!  
Ele era o colunista social do nosso Jornal. Tinha gente que comprava 
e ia logo em cima.Imagine ele um colunista social! Fazendo aquele 
sucesso naquele jornalzinho modesto no interior.Nos honrou muito 
com a colaboração dele! 

 
 

 Demonstrando a independência do grupo afirma: “Ele, Dr. Clovis, prestigiava 

A Razão. No GELEJA não houve participação de professor. Nem dele. Também não 

solicitamos. Teve esse aspecto.” 

Aos poucos a sociedade foi percebendo a mudança que se operava na 

sociedade, conforme expressa o médico, político, ex-prefeito do município Benigno 

de Araújo, sobre o GMB: 

Forçando ao trabalho o espírito da mocidade goianense, antes sem 
rumo nem aspirações, acelerando o seu desenvolvimento, inoculando-
lhe o espírito da emulação, levando-o ao encontro das preocupações 
superiores da inteligência, o Ginásio aqui fundou uma escola. Um 
núcleo de cultura. Sementeira para a fecundação de um ideal muito 
nobre, qual seja o de formar uma elite de futuros cidadãos 
seguramente capacitados para assumir a responsabilidade de dirigir 
os destinos de Goiana e colocá-la no nível cultural de que é 
merecedoura (Gazeta de Goiana, Ano I, Número 2, P.1, 06 de abril de 
1957). 
 
 

Analisando o que acontecia com a vida pública, comenta: 

 
É fato evidente que sofremos hoje crise aguda de liderança na 
condução dos negócios públicos, administrativos ou sociais. Não é 
que não existam valores humanos consideráveis. Estes, porém, 
fatigados ou desiludidos, mergulharam na indiferença e se acham 
talvez sem disposição para voltar à tona das vagas desencadeadas 
pelos conflitos da política e da sociedade. E disso resulta o espetáculo 
constrangedor que assistimos abatidos e pesarosos. E sôfregos de 
uma renovação (Gazeta de Goiana, Ano I, N. 2, P.1, 06/04/1957). 

  

Na análise do Dr. Benigno encontra-se a finalidade da legislação do ensino 

secundário, que lhe atribui a formação das individualidades condutoras. 
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4.1.3 Pensamento po lítico e desempenho efetivo – o caso do d esmembramento 

entre Goiana e Ponta de Pedras. 

Ao serem questionados sobre a existência de ideais políticos dentro do 

ginásio os ex-alunos disseram: 

Política dentro do ginásio... Não tinha isso não. Nunca vi. Era a 
formação do aluno. Educar para que se tivesse uma condição de vida 
para que Goiana melhorasse (Vilmar Gomes). 
 
Entre os estudantes do ginásio quase nenhum participava de política... 
Só João. Diziam que ele era comunista... Era João Luis... (Antônio 
Arnaldo). 
 

A política... Zé Edvaldo falava muito bem! A turma gostava de ouvir ele 
falar. Mas não havia política partidária, não. Ninguém nem ligava para 
isso (Clovis Guimarães). 
 

 

 Na verdade os fatos mostram e os depoimentos também que a participação 

social, política e cultural destes rapazes se fez presente na sociedade, evidenciando 

a modernidade que envolvia a cidade. Para José Edvaldo, 
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 Botelho registra que 

 

Em 1958 houve um projeto de Vieira de Meneses que pretendia 
desmembrar os distritos de Tejucupapo e Ponta de Pedras de Goiana, 
o que gerou um desconforto e uma grande movimentação no 
município e levou os estudantes goianenses a participarem 
ativamente na política lutando contra a separação dos Distritos. 
 

 

Entre estes estudantes estavam os alunos do GMB, envolvidos em comícios, 

reuniões etc. Dessa luta Goiana saiu vitoriosa. Com matérias intituladas “Tejucupapo 

em pé da guerra” e “Goiana não será destruída” os ginasianos se utilizaram também 

do seu jornal “A Razão” como espaço de luta. O resultado é que a cidade saiu 
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vitoriosa a partir do momento em que a Justiça impediu a nomeação do prefeito de 

Ponta de Pedras e os que estavam indicados foram demitidos, na opinião dos 

redatores do jornal A Razão. 

 

4.1.4 Mário Rodrigues e o Brasão de Goiana - 1959 

A Câmara dos Vereadores de Goiana, chamada Casa “José Pinto de Abreu” 

registrou uma lei 81 que se refere a um Brasão de Armas para a cidade de Goiana. 

O estudo sobre o Brasão de Armas foi do Secretário do Instituto Histórico de 

Goiana, o sr. Laiete Gemir, pai do ex-aluno Paulo Gemir, então estudante de nível 

superior. Paulo Gemir foi o responsável pelo desenho original embora o definitivo 

tenha sido do sr. Bartolomeu de Castro. 

 Porém, este desenho de Paulo Gemir sofreu a interferência dos alunos 

ginasianos, sob o ponto de vista de avaliação, motivados pelo Professor Mário 

Rodrigues, professor do GMB desde 1952. De acordo com Botelho, 

 
Houve um concurso criado pela Prefeitura Municipal para criar a 
Bandeira e o Brasão de Goiana. Incentivados por Mário Rodrigues, 
criamos um modelo para concorrer. O desenho foi feito pelo nosso 
desenhista Paulo Gemir, sob a orientação de Mário Rodrigues, 
opiniões e sugestões de todos nós empenhados na criação. 
Concorremos. O modelo teve a nossa aprovação, mas foram 
colocados defeitos por alguns intelectuais, criticando, dizendo e 
mostrando os erros de heráldica e de história apresentados no nosso 
projeto. O modelo do Brasão e da Bandeira adotados, também foi 
desenhado por Paulo Gemir, com estudos e orientação de seu pai 
Laiete Gemir, foi aprovado, sendo o que a Municipalidade usa. 
 

 

 Neste mesmo ano de 1959, surge a candidatura de professor Rufino para 

vereador, tendo a participação dos estudantes goianenses. Na década de 1960 ele 

                                                
81 O Brasão de Armas originou-se de um Projeto de Lei n° 43/59, apresentado à consideração da 

Câmara pelo vereador (presidente) Mário Rodrigues do Nascimento, e subscrito pelos demais 
vereadores, que participaram da 3ª Legislatura, segundo consta na Lei N°486, sancionada pelo 
prefeito Lourenço de Albuquerque Gadelha (NASCIMENTO, 1996, p.19 - 20). 
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foi eleito e depois candidato a prefeito. Dirigiu partidos políticos com a colaboração 

dos ex-alunos e alunos na época. Faziam comícios em cima de caminhões. Para 

Botelho muitos dos estudantes escolheram as suas tendências políticas depois da 

campanha que o elegeu vereador. 

 Pedro Botelho relata que fez parte de diversos comícios. “Eles tiveram a 

presença de políticos do Recife, entre eles: General Cordeiro de Farias, Governador 

de Pernambuco; componentes da família Barros de Carvalho; os irmãos Aderbal e 

Aderval Jurema; Cid Sampaio e Miguel Arraes, quando ainda era prefeito do Recife”. 

O ex-aluno ressalta outros momentos da campanha política que elegeu o 

novo prefeito Eusébio Martins dos Santos – 1960/1963 -, onde os estudantes 

interferiram criativamente.  

Recordo que, no nosso tempo, só se votava ao completar 18 anos. 
Meu primeiro voto para Prefeito de Goiana foi de Dr. Lauro Raposo e 
votei em Rufino para Vereador. 

 

 A criatividade do “slogan” da campanha trouxe aborrecimentos e críticas: 

Nessa eleição criei o “slogan”: Eu, Zé e Biu vamos votar em Lauro 
Raposo para Prefeito; como se vê: Eu, Zé e Biu formam o som da 
palavra Eusébio, adversário de Lauro e que foi eleito. Dr. Benigno 
culpou os estudantes pela derrota de Dr. Lauro, dizendo que os 
nossos comícios relâmpagos e o meu “slogan” eram impróprios para a 
importância da campanha. 

 

 Pedro estava mesmo envolvido na campanha trabalhando no comitê: 

Nos comícios eu falava em nome de Rufino e de Jaime Paiva para 
Vereador, pois eu era o locutor do comitê eleitoral; por este trabalho 
recebi do candidato, como pagamento, a importância de Cr$ 1.500,00. 
 
 

 Neste tempo percebe-se que a presença dos estudantes já era forte em 

movimentos importantes na cidade estimulados pelo professor de História, Mário 

Rodrigues do Nascimento. 
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4.1.5 Movimentos es tudantis no final da década de 50  

 Muitos movimentos sociais, culturais e políticos envolveram estes estudantes 

na década de 1950 e início de 1960. Os estudantes se uniam e tentavam mostrar 

presença com várias tentativas de organização sob a liderança do Professor Mário 

Rodrigues ou mesmo sob a influência dos movimentos estudantis da capital. 

 Em reunião realizada na sede do GMB, no ano de 1960, houve uma 

assembléia para a fundação da Associação dos Estudantes de Goiana - A. C. G., em 

1960, aberta pelo estudante recifense João Alcides com a orientação de estudantes 

da capital, como Jarbas Vasconcelos e Jarbas Holanda e também uma sutil 

participação de Marco Maciel. Inicialmente seria uma entidade municipal para 

congregar os estudantes secundaristas do GMB e do Colégio da Sagrada Família. O 

presidente desta Assembléia foi o ginasiano Carlos Humberto de Almeida 

secretariado pela aluna do colégio feminino Rosilva Pereira Borges. 

Outro movimento foi para a criação do Diretório Estudantil do GMB, liderado 

pelo Professor Mário Rodrigues segundo consta em Ata registrada em cartório da 

cidade. 

No dia 30 de maio de 1960, houve uma Assembléia Geral de 
Fundação do Diretório Estudantil do GMB, sob a presidência do Prof. 
Mário Rodrigues do Nascimento, na qual, após explicar a finalidade da 
fundação do D. E., solicitou que os alunos matriculados elegessem um 
colega para presidir os trabalhos e outro para secretariá-la.Foi lido o 
Estatuto e aprovado. Em seguida foram discutidas as chapas 
eleitorais para a eleição dos primeiros dirigentes do Diretório. Foram 
eleitos Luiz Vilarino da Cunha para presidente e Nelson Barros 
Carvalho para vice-presidente. 

 
A presença dos estudantes se fazia notar também nos momentos de lazer. 

Moacir Pacheco participou da Troça dos Estudantes que foi criada já na segunda 

metade da década de 1950, o que registra a presença forte dos ginasianos na 

cidade: 
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Tínhamos também durante o Carnaval a Troça dos Estudantes, na 
década de 50. Quem fundou estas troça foi Gilberto de Ataliba, 
Nenete Baracho, mas não brincava. Nenete participava, organizava 
tudo e ia para a praia. 

 
 

 Pedro Botelho explica por quem foi formada: “(...) por alunos dos colégios de 

elite da cidade. Sua orquestra tinha músicos da Saboeira. Muitos dos seus 

participantes desfilavam pela primeira vez; só saiu um ano, no outro as alunas 

negaram-se a sair e a troça foi desfeita”. E assim iam os estudantes movimentando-

se e contribuindo para alargar os horizontes culturais locais. 

 Paulo Gemir encerrou a sua fala relembrando um outro movimento estudantil 

que tomou conta da cidade. Foi a luta pela reabertura do Tênis Clube de Goiana. 

Iniciou perguntando: 

Demos algumas contribuições, não demos? Nós conseguimos, na 
década de 60, em 63 ou 64, reabrir o Goiana Tênis Clube. O 
movimento da reabertura do Tênis Clube de Goiana foi um grupo 
liderado por Flávio Rodrigues, irmão de Murilo Rodrigues. Ele vai 
poder falar muito sobre isso82. Ele está morando lá.   

 
 No Tênis Club, nessa época, se jogava volley-ball. Os estudantes viviam lá 

organizando as partidas. Para ele a liderança deste esporte era de um dos ex-alunos 

do GMB: “A pessoa do volleyball que era Beto de Eustáquio. Já morreu!“ 

 Paulo trouxe para este estudo a sua opinião sobre o desaparecimento do 

Tênis Clube de Goiana: 

Em 60 teve este movimento de reabertura do Tênis Clube. 
Precariamente a escola de D. Nair funcionou lá. Depois veio o Banco 
do Brasil e destruiu. Aquilo foi uma negociata. A fábrica era credora do 
Banco do Brasil. Não sei quando o Tênis foi encerrado. 

 

 O Tênis Clube foi um espaço social e cultural que a sociedade goianense 

perdeu, como já foi falado no capítulo anterior.  

   

                                                
82 Tentou-se contato com Flávio Rodrigues, mas não foi possível. 
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4.2 Os egressos do g inásio: percurso após sa ir do g inásio 
 
 
  Após sair do Ginásio, os jovens se dividiram entre Recife e Goiana, outros se 

estabeleceram em Recife. Houve ainda, os que saíram para outros estados. Cada 

um fez sua trajetória. Não se pode esquecer que entre muitos, Cordeiro é um dos 

poucos que se orgulha de nunca ter saído da cidade. 

Goiana tem uma característica muito ingrata, de não amparar os 
filhos. Dificilmente você tem uma pessoa que é de Goiana que é bem 
sucedida e bem empregada aqui.Eu fui um dos poucos pelo menos do 
que eu me propus fazer consegui fazer bem porque eu tinha tanto 
medo de sair daqui para procurar coisa lá fora.Era a coisa mais 
constrangedora que tinha. Terminava o ginásio aqui tinha que sair. A 
visão que a gente tinha era essa. Tinha que se ralar aqui na época de 
estudante para adquiri conhecimento para que quando tivesse na hora 
de trabalhar ter o suporte.  
O suporte naquela época não era tão rigoroso como hoje que precisa 
III Grau, especialização, doutorado, mestrado. Eu sou uma dos 
privilegiados na vida! Filho de operário. Ter estudado com dificuldade. 
Fiz concurso para o Banco do Brasil em setembro de 1973.Em janeiro 
saiu minha nomeação para Goiana onde só tinha uma vaga. Hoje sou 
aposentado depois de 30 anos de serviço. 

 

Antônio Arnaldo fez um percurso maior dividindo-se entre a capital e sua 

cidade: 

Eu quando sai do GMB fiquei sem ter para onde ir. Procurei aqui em 
Recife, estudei ainda uns 6 meses no Ginásio Pernambucano, depois 
eu vivia aqui. Eu trabalhava lá em Itapessoca, passei por um período 
de experiência lá. 
Você sabe que o Ginásio Pernambucano-GP era um ginásio bastante 
seletivo. As provas eram muito difíceis. e nesse período eu consegui, 
não me lembro como, ingressar no GP, onde tinha um professor 
famoso,Prof. Ribeiro.  
Depois sai da Itapessoca. Lá em Goiana trabalhei como alfaiate, 
professor, depois estudei no colégio do Prof. Rufino.Fiz o Curso 
Técnico de Contabilidade. Eu já estava no Banco do Brasil, onde 
comecei em 55 e trabalhei lá no GMB, depois no Curso de 
Contabilidade, ensinei no Colégio da Sagrada Família. Ensinei em 
todos os três colégios grandes de Goiana.  

 
 

A história de Sebastião Lira é típica daquela época em que as amizades 

interferiam no processo de contratação, além de ter tido a oportunidade de trabalhar 
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numa empresa que estava se estabelecendo. Hoje ainda trabalha como Executivo 

das Empresas do Grupo Industrial João Santos: 

 
A essa altura dos acontecimentos menino de Goiana vai ter que 
invocar a música do Caetano Veloso. Sem lenço e sem documento. 
Único documento o curso ginasial. Entra papai com aquilo que já falei. 
Meu filho queria muito que você fosse guarda livro. Papai tinha as 
amizades dele. E eu fui justamente encaminhado para arranjar um 
emprego em Recife. Papai me encaminha. Essa foi a grande viagem 
da minha vida. Morar em casa de parente. Comecei a trabalhar lá na 
Itapessoca, ficava lá no escritório dela onde estou até agora. Com 
certeza entrei na Itapessoca em 1954.  
 

   Geraldo Correia (filho do operário da Fábrica de Tecidos de Goiana, na 

qual trabalhou durante mais de 50 anos) saiu da cidade para fazer concurso no 

BANDEPE, onde chegou a ser gerente. 

No caso depois do ginásio tinha que se correr para Recife. Na primeira 
oportunidade eu corri! Que foi justamente fazer concurso do Banco do 
Estado de Pernambuco . 
 

 
Gilvan Meneses e Severino Cordeiro são orgulhosos porque nunca pediram 

nada a políticos, numa época em que a troca de favores era bastante utilizada. No 

campo político, o povo (assalariados urbanos alfabetizados) não podia ser 

desprezado. O voto urbano passa a ser o princípio da questão política e a massa 

popular passa a ser uma força sem poder de decisão, cortejada, mas sem decidir. 

Goiana viveu intensamente esta situação de “condomínio de interesses” do 

Estado, com seus líderes, carismáticos e demagógicos, que há 50 anos lutam pelo 

poder no município, representados pelas famílias Gadelha e Rabelo. 

 
Terminei o ginásio fui fazer o curso técnico de contabilidade em 
Rufino. Parei fui para o exército, voltei, me casei, aí continuei e 
terminei o Curso . Hoje eu sou aposentado, um Técnico de nível 
médio, na área de eletricidade.  

 
Falou do seu crescimento na empresa durante os anos que trabalhou lá: 

 
Eu era uma pessoa que conhecia de tudo ali dentro. Mais de 20 anos 
de empresa. Fui Diretor administrativo. Como conhecia também muita 
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coisa de eletrotécnica, eletricidade, aí quando fui transferido para 
chefe de um distrito, eu assumi a chefia do distrito, 3 anos depois me 
aposentei. Eu não pedi a ninguém para ser nada.Assumi a energia em 
Goiana como também de Ponta de Pedras (quando me aposentei) até 
Vicência. Quando comecei na Celpe ela já tinha (naquele tempo era o 
DAE: Departamento de Água e Energia) ele já tinha 10 meses que 
estava em funcionamento.Começou em novembro e eu comecei em 
03 de julho de 1957 que comecei a trabalhar. 

 
Paulo Gemir foi um dos que recebeu muita ajuda: 

 
Quando eu terminei o curso ginasial eu vim pra Recife onde me 
instalei definitivamente. Passei no vestibular e concurso público esse 
que demorou a sair, talvez nem saísse se não fosse interferência 
política, mas não foi só a mim. Daí por diante passei a viver, com 18 
anos e poucos meses, às minhas expensas. Então, eu trabalhando e 
fazendo a faculdade de Direito. Hoje sou delegado de polícia 
aposentado. A última atividade minha como servidor público foi como 
Assessor Parlamentar da Assembléia Legislativa. Eu nunca larguei o 
outro lado paralelo que foi a arte. Vendo meus quadros. Pinto quando 
tenho vontade. Tenho um atelier na Rua da Aurora. Hoje eu aceito 
encomendas.Exerço a minha atividade de artista plástico e também 
escrevo. Agora vou terminar aquilo que comecei em 61. São crônicas 
e também poesias . 

 
Marcus Mendonça ressaltou o Ministro Capanema reconhecendo o tipo de 

formação que recebeu: 

Saí do GMB, fui para o Salesiano e depois fui para o Nóbrega, que na 
realidade era outro nível ali sim, nível educacional, transmissão do 
conhecimento mais educação. E aí, sim, a educação de Capanema. 
Vestibular. Poder! Sabe, era a escola de formação de lideranças. Dali 
saiu Marco Maciel e todo mundo, o pessoal que era... os jesuítas 
estavam voltados para isso mesmo . 
 

Reginaldo Mendonça fez o seu próprio caminho em Goiana: 

Após sair resolvi fazer Contabilidade. Fiz o curso também de graça no 
Colégio Comercial Monsenhor Fabrício de Prof. Rufino. Alguns 
colegas, poucos, foram comigo para o Monsenhor Fabrício. Outros 
foram embora. No caso Geraldo Guedes, Zé Guedes, Marcus, os da 
Paraíba voltaram para lá.Depois que terminei Contabilidade 
estacionei. Fui, então, trabalhar com meu sogro em vendas, 
completamente diferente. Fazendo um tipo de viajante. Fazendo 
entrega e venda de mercadorias. Só em Goiana, Condado e uma área 
de Aliança.Hoje sou aposentado como Auxiliar de Engenharia da 
CELPE e por lá me aposentei . 

 

Muitos tiveram acesso ao ensino superior como demonstram os relatos. 

Antônio Arnaldo muitos anos depois fez o curso de direito. “Sim. Eu me formei em 
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direito, em Olinda. Fui incentivado por Arnaldo Ferreira de Sousa, eu fiz o vestibular 

da Faculdade de Direito de Olinda... e passei, conclui o curso. Em 67. Já era casado, 

morava em Olinda...” 

 O mesmo Sebastião Lira, incentivado pelo chefe, fez o curso de Economia e 

hoje tem seu nome nas páginas do Guiness Book, Por modéstia, não explicou a 

razão da inclusão do seu nome. 

Eu fiz o curso de Economia. Depois foi a necessidade. Vivo há trinta e 
tantos anos dentro do Direito Tributário. Isso é outra questão. Tem 
sido assim a minha vida sob o ponto de vista profissional. Não tenho 
do que me arrepender. 
Sebastião Lira é o mesmo Sebastião Lira de Moraes. 
Profissionalmente: economista vivendo razoavelmente bem dentro 
deste contexto nacional. Trabalho no Grupo João Santos desde que 
saí de Goiana. Hoje eu sou um Executivo.Sou economista.Trabalho 
no Grupo Industrial João Santos. Sou Executivo das Empresas do 
Grupo Industrial João Santos. 
 

A história de Severino Gonçalves de Abreu é rica de sucesso profissional: 

 
Eu terminei o ginásio em 52. E ficar em Goiana não podia mais. 
Porque meus pais estavam numa situação ruim. Aí eu vim embora 
para Recife. Fiquei um tempo na casa da minha tia no Alto José do 
Pinho. Com as amizades que meu pai tinha, Osvaldo Rabelo, Dr. 
Antonio Correia entrei na prefeitura. Fui trabalhar no mercado São 
José. Auxiliar de escrita Aí trabalhei no mercado São José. E comecei 
a estudar contabilidade no Porto Carreiro.Ao mesmo tempo,tive que 
deixar um período lá, para servir ao exército. Eu fui da primeira 
categoria. Passei um ano servindo aí na companhia de guarda. Na 
Suassuna, que não existe mais aí. Fui transferido para trabalhar na 
Secretaria de Finanças da prefeitura. Ali na rua da Aurora. E, quando 
eu cheguei lá, aí o diretor disse “vamos fazer um teste”. Aí, tinha uns 
trinta e poucos. Tiraram todos do mercado, tinha gente demais, né?! 
Programa político, aí botaram gente demais. Inclusive eu. (Risos). 
Entrou pela janela, como a gente dizia. Chamava os albacora na 
época foi quando apareceu a albacora, que a gente chegou na 
secretaria de finanças, trinta e tantos funcionários do mercado, aí 
chamaram “os albacora chegaram”. e eu fiquei na área comercial. Na 
receita de mercantis e diversos.  

 
 

Severino se submeteu a diversos cursos e concursos, no Recife e Rio de 

Janeiro, na época dos programas de cooperação para o desenvolvimento da 
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educação brasileira, os famosos acordos MEC-USAID83. Eram programas que 

incluíam assistência financeira e assessoria técnica junto aos órgãos, autoridades e 

instituições educacionais: 

Aí apareceu outros cursos na prefeitura. E houve um concurso para ir 
para o Rio de Janeiro. Aí foi quando eu fui para a Fundação Getulio 
Vargas, fazer o curso de orçamento público. Passei quatro meses e 
meio lá. Era um curso feito pela USAID e a fundação Getulio Vargas.E 
foi quando deram curso para toda a América Latina, o Brasil no ponto 
quatro, das Nações Unidas. USAID ponto 4. Era o nome do projeto 
das Nações Unidas. Aí, vim embora, no outro ano voltei ao Rio. 

 
 O vestibular ele fez no Rio de Janeiro, em seguida fez uma trajetória 

internacional para terminar no interior do Estado: 

 

 Fiz vestibular, passei em administração. Aí fui fazer administração 
pública lá. Voltei para Recife. Ocupei chefe de sessão, chefe de 
serviço, diretor de divisão, diretor de departamento e assessor técnico 
de secretário de finanças, todos os cargos, e fiscal de renda. O cargo 
titular de fiscal de renda. Que, hoje, é auditor fiscal, né?! 
Fui convidado pelo IBAM (instituto Brasileiro de Administração 
Municipal) a ir para o Paraguai, fazer o Código Tributário de 
Assunção. Agora, antes de eu ir para o Paraguai, é que viajei, eu fui 
selecionado pela OIAE (Organização Interamericana de Administração 
da Espanha), para ir fazer um curso lá. Esse curso era duas partes: 
uma parte na Espanha e outra parte na Alemanha. Primeiro era 
administração comparada, né?! Então você tinha que dizer o que o 
seu país fazia, como na sua prefeitura. Então, eu apresentei esse 
trabalho lá, e cada representante daquele país apresentava alguma 
coisa, né?! E na Alemanha era desenvolvimento Urbano, mostrando lá 
como era.Foram dois meses. Foi uma experiência muito boa, 
viu?Depois, quando eu voltei, aí eu fiz um curso para treinamento de 
instrutores de administração municipal na Argentina. Eu fui convidado, 
fui e passei três semanas lá. Na vila Carlos Paz, em Córdoba. E, no 
Uruguai passei, também, uma semana. Depois de tudo fui prefeito de 
Camocim de São Félix . 

 

 Geraldo Correia também cursou a Faculdade: 

Naquela ocasião depois do Bandepe, aqui fiz Faculdade, é fiz o curso 
de Administração, Relações Públicas, dentro da área que o Banco 
exigia, fiquei mais na área humana, de relacionamento. Foi muito útil 
na minha vida profissional. Uma pessoa para ser gerente de banco, 
tem que ter uma certa habilidade, conhecimento.Pensei a principio 
fazer direito, não fiz . 

 

                                                
83 Ver Romanelli, 2000, p. 209-216. 
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Marcus Mendonça seguiu a área de medicina onde fez um percurso mais 

voltado para a administração do que ambulatorial, inclusive fora do Estado. 

Antes de fazer vestibular eu entrei no CONDEPE para trabalhar como 
auxiliar e aí fiquei a vida toda, terminei me aposentando no 
CONDEPE. Entrei na Faculdade de Ciências Médicas. O meu primeiro 
emprego público como médico foi ser Diretor da Tamarineira. Só que 
parece que eu administrei bem porque a Tamarineira ficou conhecida 
fora do Brasil. No Brasil todo que a VEJA escreveu um artigo sobre 
hospitais psiquiátricos e depois de abalizar todos os hospitais, São 
Paulo, Rio, Brasil todo, concluiu que a Tamarineira era o melhor 
hospital psiquiátrico público do país. Então, daí, ao terminar a gestão, 
o Secretário de Saúde de São Paulo me convidou para trabalhar lá 
com ele. Depois ele saiu para ser Ministro da Saúde e eu fiquei lá 
durante todo esse tempo, aí ensinei na Faculdade de Ciências 
médicas, lá da Santa Casa de São Paulo, ensinei na Faculdade de 
Medicina de Santo Amaro, o Ministro era Mário Machado de Lemos. 
Então, eu fui diretor da Assistência Psiquiátrica do Estado de São 
Paulo.Trabalhei na Faculdade dando aula. Fui também diretor de 
Serviços Privados de Psiquiatria, eram convites que eles me faziam 
pra participar daí eu voltei para o Rio Grande do Norte.Lá foi para 
fazer um projeto de Saúde Pública em 1976, em 77, voltei.Quando 
cheguei aqui, Marcos Maciel foi eleito governador e Jorge Cavalcante, 
Secretário de Planejamento. Ai me chamou para assessorar a parte 
social lá. Eu era do CONDEPE e era subordinado a ele, tinha que 
ir.Daí, o Reitor me convidou através de Jorge Jatobá, que era 
Secretário da Fazenda até pouco tempo, não sei se ainda é, estou tão 
afastado desse negócio, e fui atender o chamado do Reitor Geraldo 
Lafaiete. Assumi o Pedro II, com a incumbência de fazer funcionar o 
Hospital das Clínicas da Universidade. Ninguém acreditava por isso 
deixaram. Quando eu comecei, assumi em outubro, em março 
inaugurei os ambulatórios no hospital novo. 
 
 

 José Edvaldo Borba, que sempre foi respeitado pela sua oratória, tornou-se 

professor, escritor e advogado: 

Em 1965, após aprovação em concurso público, assumi o cargo de 
Advogado do BNDES, transferindo-me para o Rio de Janeiro. Em 
1971, tornei-me, também por concurso público, Procurador do Estado 
do Rio de Janeiro. De 1988 a 1997, assumi o cargo de Gerente 
Jurídico Corporativo da Souza Cruz S. A., empresa multinacional 
inglesa, que me proporcionou uma experiência internacional, exigindo-
me constantes viagens a Londres. Fui professor da Universidade 
Cândido Mendes, da Fundação Getúlio Vargas e da Escola da 
Magistratura do Rio de Janeiro. Fui ainda Presidente da Comissão 
Jurídica da “ABRASCA - Associação Brasileira de Companhias 
Abertas”. Atualmente, dedico-me ao meu escritório e a escrever. O 
próximo livro, cujos originais já se encontram com o editor, tem por 
título: “Das Debêntures”. 
 

 E explicou o que faz hoje: 
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Hoje, sou titular do escritório de advocacia, “Borba Advogados 
Associados”, cuja especialidade é o Direito Societário, no Rio de 
Janeiro. Sou também professor de Direito Comercial, tendo escrito 
vários livros sobre a matéria, sendo que um desses livros, cujo título é 
“Direito Societário”, encontra-se na 9ª edição, que contou com 5.000 
exemplares. O livro vem sendo adotado, por todo o país, em cursos 
de graduação e de pós -graduação. Profissionalmente, a minha 
atividade preponderante é a emissão de pareceres sobre questões 
societárias, tanto por solicitação de empresas brasi leiras, como por 
solicitação de empresas estrangeiras, o que me tem levado a viajar 
para vários países, especialmente para a Inglaterra e para os Estados 
Unidos . 

 
  Clovis Guimarães teve um percurso profissional também distinto:  
 

Percurso de vida após o ginásio... No outro ano eu fui para Recife 
para o Colégio Salesiano. Estudei 3 anos lá. O científico todo. Depois 
fiz vestibular, perdi um ano, depois fiz no outro ano perdi para 
medicina, aí fui fazer veterinária... 
Fui logo empregado. Formado fui para Petrolina.Trabalhando para o 
Estado, depois em 1976, sai do Estado. Além de outros trabalhos, em 
1976 passei para EMBRAPA84, um órgão federal, até me aposentar. 
Fiz uma pós-graduação no estado do Arizona – USA. Depois uns 
cursos de aperfeiçoamento na Argentina, França e Austrália. Fui chefe 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro da EMBRAPA para a 
região semi -árida. Tive a oportunidade de publicar mais de 50 
trabalhos técnicos e científicos sobre o desenvolvimento do Semi-
árido. Hoje sou Consultor na área de Desenvolvimento da FAO - Food 
Agriculture Organization -, ou seja, Organização Mundial para a 
Agricultura e Alimentação e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE. 

 

A década de 60 foi mais promissora para os jovens goianenses porque além 

da Escola Técnica de Comércio Monsenhor Fabrício, do Ginásio Manoel Borba, foi 

inaugurado em 1961 o primeiro ginásio público pela Campanha do Ginasiano Pobre. 

Silvio Guimarães mostrou com suas palavras que tinha consciência das dificuldades 

vividas pelos rapazes goianenses sem muitas opções de estudo até esta data, como 

também pelas dificuldades financeiras. “Meus colegas, uns queriam continuar os 

estudos aqui em Recife, mas acho que a maioria lá era pobre, não tinha condições 

                                                
84 Vale ressaltar que a EMBRAPA é o órgão federal mais importante sobre o desenvolvimento do 

semi-árido. 
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de vir, aí sempre ia para escola de Professor Rufino, o Curso Técnico de 

Contabilidade”. 

 

4.2.1 Cargos públicos que exerceram no município de Goiana 

Alguns ex-alunos continuaram mantendo a sua influência na cidade e 

contribuindo na vida municipal. Em 1955, Aderico Alves foi eleito vereador mesmo 

com todo o seu envolvimento com as esquerdas. Falando sobre o seu desempenho 

na Câmara disse: 

Não foi difícil. A gente contou com a compreensão dos colegas e lá 
dentro não existia rejeição, repúdio, mas eu defendia lá dentro a 
moralidade da administração pública, coisa que não tinha nem muito o 
que fazer, porque conheci pessoas que não faltavam com respeito ao 
dinheiro público. Havia mais respeito, mas havia também um certo 
respeito as idéias que a gente sempre defendeu. Era uma política, 
primeiro, contra o imperialismo norte-americano que tava em afinidade 
em todos os setores como ainda está hoje e depois contra a 
repressão que existia, que tinha partidos na ilegalidade, existia presos 
políticos. Existia muitos assuntos, como, muitas vezes, perseguição a 
trabalhadores rurais que se jogavam pra fora, sem nenhuma 
indenização, sem direito a coisa nenhuma, e qualquer movimento que 
se fazia, por um momentozinho só, muita gente foi presa por isso. 

 
 

Antônio Arnaldo disse: “Fui Secretário de Finanças e orador da Curica... Só”. 

Paulo Gemir ocupou dois cargos públicos em gestões diferentes: 

Foi quando veio a intervenção federal, em1969. Hélio Albuquerque. 
Convidou-me para dirigir um Colégio. O inverso dos meus interesses. 
Inaugurei e pus em funcionamento o Colégio IV Centenário. 
Denominação essa dada por Wilfred Gadelha. (...) Na gestão de Hélio, 
ainda, fui Secretário de Educação. Depois com Waldemar Lopes eu fui 
Secretário de Administração. 

 

Silvio Guimarães quando estudante foi Secretário Municipal: “Cargos públicos 

eu só ocupei a Secretaria de Obras, em Goiana, para Interventoria. Eu era estudante 

de engenharia, ainda”. 



 

 

263 

Na década de 1990 Reginaldo Mendonça, residente na cidade, foi convidado 

para responsabilizar-se por uma Secretaria: “No último ano do governo de Roberto 

Gadelha, em 1996, fui Secretário de Serviços Públicos. 

No governo de Edval Soares, 2001-2004, também ex-aluno do GMB, mas de 

outro período, Severino Cordeiro ocupou a Secretaria de Finanças: “Cargos públicos 

só ocupei este de Secretário de Finanças, hoje, por opção. Na gestão de Edval 

Soares”. 

Outros passaram por estes cargos dando a sua contribuição ao município. 

 

4.2.2 O fim do GMB e as marcas deixadas 

Estudos já realizados, embora sobre o ensino público, na década de 90 

referem-se à escola secundária dos anos 50 como uma escola da qual se tem 

saudade, de qualidade, sobretudo pela sua excelência acadêmica.  

Este estudo refere-se a esta mesma escola secundária dos anos 50, só que 

do ensino privado. A forma que os estudantes goianenses se referem a ela é 

apaixonada, repleta de saudade, com afirmações seguras de que era uma escola de 

qualidade pela sua excelência acadêmica. 

Os ex-alunos do GMB registraram os seus relatos apaixonados: 

O que atestava o prestígio do ginásio era a ida dos alunos para as 
faculdades, conseguiam entrar com base no que foi aprendido no 
ginásio. Temos colegas desembargadores, juízes. Tudo que veio dali. 
O entusiasmo era grande. Nunca fui a encontro de ex-alunos. Sinto 
saudade daquela época muito boa. Os alunos sentiam orgulho de ser 
aluno do ginásio. Ainda hoje quando encontro colegas eles sempre 
falam nisso. Era um colégio bom. Exigente! Faziam questão de dizer 
que era alunos do ginásio (Silvio Guimarães). 

 
Para o ex-aluno da primeira turma Sebastião Lira, 

A importância que dei a Professora Maria Braga para fazer aquele 
vestibularzinho do admissão para chegar no ginásio, O ginásio veio 
depois! No ginásio foi isto. O ginásio foi, na verdade, uma coisa 
fantástica levada pra Goiana. Foi uma obra que eu diria de primeira 
grandeza pra uma cidade daquele tipo. Já pensou se não tivesse o 
ginásio lá eu não seria o que sou. Sem dúvida! Toda a minha base de 
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Matemática que vinha do Ginásio, de José Tavares. Faço o vestibular 
de economia e não me preparei. Passei! 
 

 
 Sebastião hoje pode falar assim, mas há também os que até hoje 

lamentam não ter tido essa oportunidade. José de Arruda Silva foi um deles: “Ouvia 

que o ginásio era o melhor colégio em Goiana... e era, na época como um Colégio 

da Sagrada Família porque só estudava ali umas pessoas do poder aquisitivo 

melhor!!! E as pessoas como dizem... da sociedade!!! O colégio que era o fator 

principal da cidade, era ele. O GMB. Foi um dos educandários que fez muita gente 

aqui em Goiana ser feliz, foi aquele colégio” . 

 Para Antônio Arnaldo, cursar a escola secundária era realmente um 

distintivo: 

No interior é como diz o ditado: “na terra de cegos quem tem um olho 
é rei” Estudou no ginásio, que era conhecido como gi-ná-sio, tinha 
prestígio, tinha cartaz na cidade. Era tido como uma espécie... não 
que.. como... não sei o quê! O ginásio cumpria a sua função, cumpria, 
educou bem, tanto que hoje estão todos ou quase todos bem 
empregados. Estudar no ginásio era sinal de distinção na cidade. 
Ninguém nunca fez algum comentário porque eu estava estudando lá, 
mas sentia que era distinção. 

 
 Severino Cordeiro comenta as limitações educacionais dizendo: 

 
Eu me senti muito gratificado. Mas, tudo com base em estudo.Tudo 
isso veio do Instituto D. Bosco e do ginásio. Todo esse conhecimento 
que eu adquiri veio do GMB. A oportunidade de ter o ensino 
secundário em Goiana. Trabalhei em Fortaleza, em Brasília. Em 56 
não havia curso ginasial em Goiana, nem público nem particular a não 
ser o GMB. 

 
Vilmar Gomes tentou homenagear o GMB: “...eu daria um slogan para o 

Colégio de Dr. Clovis.... ao Sagrada Família eu diria hoje que o Sagrada Família se 

aprendia a ser mulher, e no Manoel Borba se aprendia a amar a pátria e valorizar o 

homem”. 

Marcus Mendonça reafirma o papel social do Ginásio: 
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o GMB, eu diria que ele estava muito mais perto desse papel da 
escola social, quer dizer, estava inserida no contexto e que ia 
contribuir para o desenvolvimento social da comunidade. O ginásio 
tinha muito mais importância e eu acho que a cada ano que passava 
era que a sociedade se enriquecia porque o quartanista, o sujeito que 
terminava o ginásio era um sujeito que tinha um conhecimento quase 
no maior nível da cidade, com exceção dos que já eram profissionais 
liberais, com curso universitário.Tirados os que já tinham nível 
universitário você ia ter os alunos que tinham a formação que 
normalmente, numa percentagem enorme, ia ser muito maior do que a 
família dele tinha de conhecimento. 
 

 Para Edvaldo Borba, 
 
O Ginásio Manoel Borba mudou a história de todos aqueles meninos, 
construindo suas vidas, e abrindo-lhes novas oportunidades. Essa 
pesquisa fez-me refletir sobre o papel do ginásio em minha vida, tema 
sobre o qual não havia meditado anteriormente. E a questão, com 
efeito, é a seguinte: Se não tivesse existido o Ginásio Manoel Borba, 
como teria sido a minha vida? Eu não tenho uma resposta para essa 
questão, mas posso afirmar que, sem o ginásio, não teria sido 
exatamente a mesma. “Teria ido estudar em outra cidade?” Não sei. 
Mas, mesmo que fosse, o ambiente, o núcleo de colegas e os 
professores não teriam sido os mesmos. Além disso, nesses anos de 
ginásio, que nos levam da infância para a adolescência, é que a nossa 
personalidade ganha consistência, definindo o nosso futuro. Recordo 
que, quando ingressei no ginásio, não me movia interesse maior pelo 
estudo. Era um aluno medíocre. Entre o segundo e o terceiro ano, 
descobri, porém, o prazer do estudo e do conhecimento, tendo 
passado por uma profunda transformação, que me levou dos últimos 
para os primeiros lugares em matéria de aproveitamento escolar. 
Tudo isso me leva a concluir que, sem o Ginásio Manoel Borba, a 
minha história de vida teria sido diferente. 
 
 

Ninguém melhor do que o ex-professor Alcides Rodrigues de Sena para dizer 

o que significou o Ginásio Manoel Borba para a cidade. Em sua fala, Sena (2001, p. 

187), destaca alguns nomes, os quais pela própria ascensão social poderiam melhor 

aquilatar o valor do Ginásio. 

 
Que respondam um Ozael Velozo, hoje desembargador do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco; um Alcides França85, hoje notável e 
renomado advogado; o próprio Edval Félix Soares, promotor de justiça 
e atualmente prefeito de cidade; um Antônio Arnaldo, cuja 
competência o levou a cargos de muita importância no município e no 
estado, e muitos outros. Todos ex-alunos do Manuel Borba. 

                                                
85 Alcides França foi procurado para uma entrevista, mas ele afirmou que Dr. Alcides enganou-se. Ele 

não foi aluno do GMB. Osael Veloso foi convidado, mas diante dos seus compromissos a entrevista 
não aconteceu. 
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O Ginásio Manoel Borba funcionou até 197486, embora este estudo tenha sido 

limitado até 1961. Entre os documentos particulares do diretor, em mãos de uma 

neta residente no Rio Grande do Sul, foram encontradas umas cartas dele 

endereçadas ao seu filho Fernando que lá morava, nas quais ele relatava como o 

Ginásio cerrou suas portas: 

Quanto ao Ginásio, está definitivamente fechado desde o princípio do 
ano que o INPS esta interessado em comprá-lo pois a sua agencia de 
Goiana está pequena com os funcionários trabalhando uns por cima 
dos outros, sem espaço. Um engenheiro do INPS já veio do Recife 
para estudar sua localização e voltou entusiasmado. Um outro virá 
talvez na próxima semana para estudos de adaptação do prédio ao 
serviço. Se for “aprovado” então começará o regime da papelada e 
depois de tudo isso a Agência Central em Brasília é que decide se 
compra ou não (Carta endereçada a Dr. Fernando Guimarães em 
30/05/1975). 
 

 
Seu filho Mário Guimarães também escreveu para o irmão falando sobre o 

seu pai dizendo que ele estava “preocupado com o problema da venda do prédio do 

ginásio que não deixa de ser um capital imenso, imobilizado” (Carta de Mario 

Guimarães para Dr. Fernando Guimarães em 29/09/75). 

No ano seguinte o Ginásio foi alugado ao Grêmio da Fábrica de Papéis 

Ondulados S/A –PONSA que foi inaugurada no município e nele instalou a 

Sociedade Educacional de Goiana -SEG: 

 
Enfim está o Ginásio alugado para um Grêmio da Ponsa firma oriunda 
ai de Porto Alegre (Papelão Ondulado Sociedade Anônima) e no fim 
do contrato comprarão o prédio. Foi bom assim. Fiquei descansado. 
Ando um pouquinho atribulado ainda porque há uma turma de rapazes 
que me pede para dar-lhes umas aulas de Inglês e Francês (turma de 
colégios locais) e eu não tenho local para satisfazê-los (Carta de Dr. 
Clovis Guimarães endereçada a Dr. Fernando Guimarães em 
24/06/1976). 

 
 E relata o que fez com a Biblioteca e do Laboratório do Colégio: 

 
Quanto a Biblioteca do Colégio dei um bocado de livros, dei peças do 
Laboratório, provetas, copos graduados, hemisférios de Madgeburgo 

                                                
86 Anexo 06 – Comunicação oficial do encerramento do GMB. 
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e muita couza sobre som, luz, eletricidade e o ladrão levou também, 
por 3 vezes, material que ele nem sabia a finalidade... vendeu adiante 
por qualquer dez reis. Enfim o prédio esta sendo pintado, melhorado, 
escovado e finalmente, depois de tudo ainda posso vender a PONSA 
que tem prioridade e fico descansado daquilo. Ainda tenho bancas 
escolares e cadeiras para vender. Roberto87 ainda não fez o contrato 
porque o Grêmio da PONSA quer fazer o contrato por 3 anos e 
Roberto não quer aceitar porque pode ser que no final dos dois anos 
apareça um comprador para todo o prédio e não podemos fazer 
negocio. Acho que por isso é que Roberto não quis ainda fazer o 
contrato. Esta cozinhando o contrato ate não sei quando, mas o 
aluguel já esta correndo a partir de 1 de junho de 1976 (Carta de 
Clovis Guimarães endereçada a Dr. Fernando Guimarães em 
02/06/1976). 

 

No final o prédio do então Colégio Manoel Borba foi vendido à Prefeitura 

Municipal. De acordo com Osvaldo Rabelo Filho, prefeito que na época fez as 

transações de compra do prédio do Colégio para a Prefeitura Municipal, Dr. Clovis 

andava revoltado com a situação: “Ele ficava bravo porque não podia aquilo, um 

colégio não podia se transformar num Cabaré, que tinha os bares aquele negócio 

todinho”. E contou como resolveu efetuar a compra que foi uma sugestão do filho de 

Dr. Clovis: 

Aí Roberto Guimarães chegou e disse: “Olhe Osvaldinho vamos 
desapropriar aquele Colégio e vamos fazer uma Faculdade?” Então 
saí conversei com Dr. Clovis. Papai (Oswaldo Rabelo) conversou com 
Marcos Maciel que garantiu a gente botar a Faculdade. Aí fiz a 
desapropriação, acertamos preço, tudo, pagamos. Foi feita uma 
desapropriação, pagamento, tudo. 
 
 

De acordo com a escritura de retificação e ratificação encontrada no cartório 

de Carlos Gilberto Gondim Torres, 1° tabelião de Notas de Goiana, no dia 

01/02/1979 foi desapropriado o prédio pelo valor de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil 

cruzeiros), pela Prefeitura Municipal para efeito de instalação de uma Faculdade. 

                                                
87 Roberto Guimarães era o seu filho que assumiu a venda do prédio. 
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Assim, em Goiana, os estudantes já podem contar com a Faculdade de 

Formação de Professores88 que funciona no prédio do antigo GMB. A Autarquia 

Municipal do Ensino Superior de Goiana –ASMEG – onde está instalada a 

Faculdade oferece cursos em nível de graduação: licenciatura em Geografia e 

História, Ciências-Habilitação em Matemática e Biologia, além de cursos de pós-

graduação latu sensu em Geografia no Contexto Ambiental, Fundamentos do Ensino 

da Matemática, Avaliação do Desenvolvimento do Ensino da Matemática, Avaliação 

do Desenvolvimento do Ensino da Aprendizagem. Atende um média de 1500 alunos 

das comunidades circunvizinhas e do Estado da Paraíba.89  

Além da Faculdade, a Prefeitura para melhor atender na gestão do Prefeito 

Edval Soares –2001/2004, teve na Secretaria de Educação e Desportos, uma 

estrutura com quatro Departamentos que executaram suas ações e desenvolveram 

atividades . 

O Departamento de Ensino trabalhou com 34 Unidades na sede; 17 Unidades 

nos Distritos e 17 na sede; 16.895 alunos matriculados; 528 professores no efetivo; 

140 professores contratados; 344 servidores de apoio administrativo; 68 salas de 

aula oferecendo Educação Infantil a 1531 alunos; Ensino Fundamental I –1° a 4° - 

248 professores; Ensino Fundamental II- 5° a 8° Série. 51 professores. Ensino 

Médio- 39 professores e 249 alunos. Desenvolveu atividades realizadas em parceria 

com o Governo Federal e Estadual como Reforço Escolar que beneficia alunos do 

Ensino Fundamental e do EJA; BB EDUCAR- EJA-215 alunos; Alfabetização 

Solidária-AAPAS (ONG) 430 alunos; Capacitação de Professores; AABB 

                                                
88 Criada a partir da Lei Municipal n. 1251 de 13 de setembro de 1972. Sua autorização de 

funcionamento ocorreu através da Resolução de n. 29, de 13 de novembro de 1978 do Conselho 
Estadual de Educação e, também, através do Decreto Federal n. 83.449 de 14 de maio de 1979. 
Fonte:Relatório de Ações- Goiana uma Nova História. 2002. 

89 É uma Autarquia de Regime Especial, nos termos do artigo da Lei n 1350 de c14 de julho de 1977, 
com as modificações introduzidas pela Lei n 1445 de novembro de 1984. 
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Comunidade; Recomeço – EJA; Telecurso 2000- Supletivo e Ensino Médio além de 

estar incluída em Programas e Campanhas como o Programa Bolsa Escola, 

Campanha “ A Família na Escola”, Campanha “Essa é Nossa Praia”, Literatura em 

Minha Casa. 

O Departamento Administrativo trabalhou com o Transporte Escolar; Material 

Didático e Merenda Escolar. O Departamento de Cultura ofereceu entre os seus 

projetos o Projeto “Pintando a Cidade”; Curso de Literatura; Concurso Artístico-

Literário de Goiana; Publicação Calendário Histórico-Cultural de Goiana.; Festival de 

Férias. O Departamento de Desportos trabalhou com Campeonatos e Jogos que 

beneficiaram alunos, comunidade e classistas; Campeonato de Futsal, Voleibol, 

Damas, Dominó,e Futebol de Campo; Jogos da Taça Cidade de Goiana de Futsal; 

Jogos Escolares Regionais; Corrida de Pedestre de São Pedro; Jogos de Verão e os 

Jogos Comunitários de Pernambuco. 

Goiana, através deste mesmo gestor, teve uma iniciativa inédita para o Nordeste 

ao criar no Nordeste uma Escola Municipal de Governo, em 2001 denominada 

Escola de Governo Municipal Professor Antônio Rufino Ribeiro que tem por missão 

qualificar os servidores públicos municipais e introduzir uma nova concepção 

pedagógica de governo, na qual a aprendizagem do gestor público é permanente e 

abrange todos os níveis hierárquicos da Instituição. 

Diante do contexto atual, comparando-se a situação da cidade com o período 

estudado, há cinqüenta atrás GMB exercia o seu papel social, contribuindo para 

transformar a vida de muitas famílias e da própria cidade, na época em que a luta 

era por uma escola de nível secundário. Atualmente com os avanços na área da 

educação no país, Pernambuco, como outros Estados, luta para oferecer o ensino 

superior nas suas cidades de interior. 
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Finalizando, já em 1998, o ensino privado90 no país absorvia apenas 9,5% das 

matrículas, mantendo a tendência decrescente de participação relativa, no ensino 

fundamental. Portanto o GMB, mergulhado em outros tempos e circunstâncias, como 

escola secundária e da rede privada, foi mais uma história que aconteceu e que 

compõe a História da Educação de Pernambuco.  

 

 

 

                                                
90 Fontes: MEC/INEP/SSEC – www.educacao.rs.gov.br/PortalSE/htm/LegislacaoPNE.html 
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Ao término deste trabalho, tenta-se reunir as respostas às questões que lhe 

deram origem e que o conduziram durante toda a sua trajetória. Tenta-se, sobretudo, 

demonstrar como uma instituição particular de ensino secundário, como o Ginásio 

Manuel Borba, legalmente orientado para a “formação das elites” conseguiu, durante 

e após a sua existência, desempenhar um papel social importante em Goiana, 

cidade do interior pernambucano.  

Estudando o Ginásio Manoel Borba como a única alternativa local de ensino 

secundário para os rapazes na cidade de Goiana e sua vizinhança, buscou-se 

caracterizar o seu papel social, não só como instrumento de ascensão desses 

jovens, mas, também, como fator de transformação da realidade social na qual eles 

viviam. Atentando-se para os fatos que envolveram o período da sua criação, 

organização e funcionamento percebe-se que alguns aspectos se colocam mais 

significativamente como explicativos dos questionamentos que envolveram este 

estudo. 

A própria cidade de Goiana, cidade histórica, quatrocentona, cuja sociedade 

encontrava-se inserida em uma região de cana-de-açúcar, cresceu com 

características de uma sociedade oligárquica entre avanços e retrocessos 

democráticos. Sem perder de vista os fundamentos econômicos da formação da 

sociedade goianense, como parte do sistema capitalista em expansão, atentou-se 

para as mudanças decorrentes também de novas formas de pensar e viver aquela 

realidade por parte dos intelectuais que investiram na criação do ginásio, no seio de 

outras iniciativas voltadas para a valorização da cultura e dos valores locais. 
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Assim, apesar do caráter conservador do Decreto-lei 4.244, de 09 de abril de 

1942, num período de transição de uma sociedade agrária para uma sociedade 

marcada pelas relações de produção capitalistas, mantendo a escola secundária 

pautada por uma sólida cultura geral, o GMB instrumentalizou muitos jovens para a 

vida profissional e/ou para a universidade dentre os quais, muitos de origem 

humilde. 

Apesar de refletir uma ideologia nazi-fascista num momento político autoritário 

e populista, em pleno Estado Novo, a legislação educacional que originou um tipo de 

escola acadêmica, propedêutica e aristocrática não fechou totalmente a 

possibilidade de uma ação democratizante por parte de instituições particulares 

como o GMB. 

Embora desde o início do século os renovadores da educação, reunidos em 

torno do ideário da Escola Nova, lutassem pela expansão de uma escola pública de 

qualidade, era o ensino particular que experimentava um rápido crescimento. A idéia 

de uma escola mais próxima da realidade, capaz de contribuir para o 

desenvolvimento industrial, mesmo materializada em iniciativas importantes na 

década de 20 e 30 foi interrompida formalmente pela ditadura. 

Mesmo assim, muitas idéias renovadoras permaneciam latentes, e algumas 

instituições, embora pautadas por dispositivos legais conservadores adotavam 

práticas liberais e renovadoras, como o GMB, que funcionava de maneira mais 

aberta e atenta à realidade local. 

 Por outro lado, a mesma legislação que configurou uma escola defasada da 

realidade e que privilegiou o ensino privado em detrimento do público por meio de 

subsídios garantidos às escolas particulares possibilitou o surgimento dessas 

escolas em locais onde o poder público não se fazia presente, permitindo o acesso 
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das camadas mais pobres ao curso secundário, como ocorreu com a criação do 

GMB, em Goiana. 

 Através da imprensa verificou-se que, após o Estado Novo, a sociedade civil 

já se pronunciava de maneira mais contundente sobre a ausência de escolas 

secundárias no interior do estado de Pernambuco, conclamando o governo, 

enquanto sociedade política, a estender a sua atuação de modo a atender aqueles 

que estavam sem recursos para dirigir-se aos grandes centros. 

 No Recife, havia o Ginásio Pernambucano, única instituição pública de ensino 

secundário para rapazes, até 1954. Os jovens residentes no interior do Estado 

tinham que romper algumas barreiras para chegar até ele. Além da concorrência, 

havia o problema de hospedagem para aqueles que não tinham parentes para 

recebê-los durante o ano letivo. 

 Questionando tal situação os movimentos estudantis ganharam força. Destes 

destaca-se o que surgiu na Casa do Estudante, em Pernambuco, e que ganhou 

dimensão nacional - a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC – 

que inclui entre seus fundadores a figura do goianense Alcides Rodrigues de Sena 

que, por motivos não muito claros, só recentemente teve seu papel reconhecido e 

homenageado pelo movimento. 

 É nesse contexto que o problema da falta de opção para continuidade de 

estudos dos jovens da cidade de Goiana encontra ressonância em meio a um grupo 

de intelectuais que se empenha na sua solução. O GMB surge assim como uma 

alternativa local, próxima da demanda. Plenamente acessível para uns, parcialmente 

para outros, o ginásio apresentava alguns níveis de dificuldade para a matrícula dos 

aspirantes. Eram empecilhos, na maior parte de ordem financeira, contornados, em 

muitos casos, pela boa vontade e empenho de alguns dos idealizadores do ginásio. 
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De 1949, ano que iniciou sua primeira turma, até 1961, o GMB foi o responsável pela 

formação dos primeiros adolescentes do sexo masculino da cidade de Goiana 

oferecida no seu lugar de origem. 

 A demanda crescente de matrículas no ginásio, que atendia os distritos e 

cidades circunvizinhas, foi um estímulo e incentivo à ação daqueles que lutavam e 

mantinham o GMB. O empenho na oferta de bolsas para os carentes, incluídos no 

seu quadro discente foi considerável. Não havia ceticismo entre a elite em relação 

ao trabalho ali desenvolvido, e, entre as camadas menos favorecidas, o entusiasmo 

e o orgulho de ter na cidade aquele estabelecimento de ensino foram fundamentais 

para a manutenção do educandário em funcionamento até 1974. 

 Muitos entraves haviam colocado Goiana distante da possibilidade de ter uma 

instituição de ensino secundário, público e/ou privado. A sua disposição geográfica, 

pela proximidade da capital, tirava o caráter de prioridade política para o 

estabelecimento de um ginásio público no local. Mesmo no processo de implantação 

do GMB (idéia fortalecida pelo grande apoio da elite local, estimulada pelos 

dispositivos legais, em termos de recursos financeiros) houve dificuldades. A 

burocracia, a relação de força entre este grupo e o Inspetor responsável pela 

fiscalização de sua implantação, a passividade de algumas famílias pouco 

empenhadas no encaminhamento de seus filhos, o despreparo dos jovens para 

prestar o exame de admissão foram algumas delas. 

 Diante de tudo isso fica mais patente a importância do surgimento desta 

escola secundária, redirecionando a vida de muitos jovens, ali residentes, que não 

tinham as condições sócio-culturais e econômicas para se dirigirem aos grandes 

centros e avançarem no seu processo educacional.  
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 Analisando-se a atuação de Dr. Clovis Guimarães, seu idealizador, durante o 

período enfocado neste estudo, observa-se que, como gestor ou professor, ele teve 

um papel fundamental no sucesso da instituição. Além de despertar o entusiasmo 

dos estudantes pela educação, ele também suscitava a curiosidade deles por suas 

práticas inovadoras, uma vez que agia simultaneamente em outras atividades e 

instituições. Essa sua postura vanguardista mostrava que suas inovações não eram 

apenas escolares, mas também sociais e culturais. 

 Mediadas pela instituição, através do empenho dos professores, as práticas 

escolares extrapolaram os objetivos voltados para a escolaridade, pura e 

simplesmente, projetando o colégio como um centro cultural, também aberto à 

comunidade, para outras atividades, entre as quais destacam-se o teatro e os 

shows, tão em voga nos programas da televisão então nascentes em Pernambuco. 

Seu diretor soube aproveitar a oportunidade que se abriu para a sua instituição de 

ensino em meio às atividades da Arcádia Literária Goianense, oportunidade esta 

reforçada posteriormente pela doação do terreno com a edificação iniciada para 

instalação do colégio, em cuja construção trabalhou pessoalmente, fazendo telhas e 

tijolos.  

 Apesar de ser um intelectual, médico conceituado e prestigiado na cidade, Dr. 

Clovis não se envergonhou de harmonizar o uso da mente ao uso das mãos – 

junção extremamente complicada para a mentalidade brasileira, acostumada a 

pensar e planejar em gabinetes fechados para outros executarem. Exemplos desse 

modo de existir que se difundem pelas instituições são os organismos estatais, cujas 

atividades/meio se agigantam em detrimento das atividades/fins, fato observável no 

Sistema Educacional. O Dr. Clovis mostrou na orientação que imprimiu ao GMB e 

em suas atividades escolares que assimilou e vivenciou de uma forma mais 
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descontraída, mais liberada e comunicativa a importância do ensino acadêmico, 

portador de uma cultura geral, capaz de levar o aluno a ampliar seus horizontes, 

mesclando-o com atividades lúdicas e prazerosas, também vivenciadas no ginásio. 

Seu relacionamento com os alunos, buscando interessá-los por atividades 

extracurriculares, como outros idiomas ou com a prática da comunicação através do 

seu rádio-amador, evidencia a sua disposição em dividir conhecimentos e 

habilidades, ao mesmo tempo em que aguçava a curiosidade juvenil pelo novo. 

 Ele soube transformar o ginásio em um centro de cultura, estabelecendo 

meios de comunicação com a sociedade local através dos shows que ali realizava 

nos fins de semana, nos quais exibiam-se as vocações ali despertadas. Dessa 

forma, a música, o teatro e a poesia encontraram espaço em meio a áridos temas 

que compunham o ensino enciclopédico. Como um educador adiante do seu tempo 

ele utilizou a interdisciplinaridade em sua instituição. Extrapolando seus muros 

envolveu e capacitou seus alunos para a vida, não só nas aulas formais, constantes 

de um currículo rigidamente organizado, mas, também, nos passeios de lancha a 

motor pelo rio, nas práticas do aeromodelismo, no contato com o rádioamadorismo, 

etc. onde eram quebradas as rotinas e encurtadas as distâncias entre teoria e 

prática e entre mestre e alunos. 

 Outros professores, no mesmo espírito democrático do diretor do Ginásio, 

embora com práticas aparentemente diferentes, na essência traziam uma 

mensagem semelhante em suas aulas. Exemplo disso é a figura do Professor Mário 

Rodrigues que de todos eles foi o que mais demorou no ginásio e mais perto esteve 

dos alunos estimulando entre eles o desenvolvimento do espírito cívico, das 

emoções da política e do amor pela literatura. 
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 Para a cidade de Goiana, o GMB veio ao encontro dos anseios, conscientes 

ou latentes de muitos jovens e de suas famílias, renovando-lhes a esperança e 

alimentando-lhes os sonhos. Apesar de já extinto, a presença do GMB continua forte 

na lembrança dos que por ele passaram. Hoje, os visitantes que chegam a Goiana 

encontram entre as figuras mais proeminentes de sua sociedade ex-alunos do 

ginásio. Eles estão em toda parte, ocupando cargos de importância, como o 

Presidente da Academia Goianense de Letras, o Prefeito, alguns vereadores, 

intelectuais, etc. Ou seja, o GMB formou os líderes locais, embora nem todos fossem 

provenientes da elite. 

 Neste contexto, o GMB, entre os ginásios que contribuíram pioneiramente 

para a expansão deste nível de ensino, pôde exercer um papel social importante no 

município e regiões vizinhas, despertando o potencial social, cultural e político 

daqueles jovens estudantes. A tenacidade dos seus fundadores tem o 

reconhecimento da sociedade goianense expresso nas entrevistas e citações dos 

atuais líderes políticos. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar no GMB, 

responderam as aspirações sociais locais, pois as barreiras sociais foram 

quebradas. Assim, na relação entre educação e sociedade, o caso do GMB foi um 

exemplo de mudanças, contribuindo para fazer crescer a esperança no papel 

transformador da educação. 

 No Sistema Educacional Brasileiro a presença da iniciativa privada neste 

período foi um fato, alcançando a elite local, mas também o povo. Assim, o Ginásio 

Manoel Borba exerceu a sua função social para as camadas emergentes de uma 

sociedade em mudança, na qual a presença crescente da classe média tornava mais 

urgente a expansão quantitativa e qualitativa da educação. 
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 Espera-se que este estudo, ao re-visitar o passado de uma instituição de 

ensino secundário no interior de um estado do Nordeste, trazendo aspectos antes 

ignorados ou secundarizados do seu cotidiano, tenha mostrado a possibilidade de 

recriação de uma instituição escolar. De uma instituição que, embora presa a uma 

legislação conservadora, numa sociedade ainda marcada pelo poder das 

oligarquias, soube se deixar marcar pelo novo, no que diz respeito às práticas 

pedagógicas, cumprindo, dentro de suas possibilidades, o seu papel social. 
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ANEXO 1 
 

QUADRO DE ALUNOS ENTREVISTADOS DA PRIMEIRA TURMA 
NOME DATA 

ENTREV. 
DATA 
NASC. 

Idade do 
ingresso 

INGRESSO SAÍDA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Antonio Arnaldo 
Rodrigues 

19/08/2003 06.03.1934 14 anos 1949 1952 Bancário 
(aposentado) 

Aderico Alves 03/09/2003 15/05/1927 23 anos 1950 1950 Comerciante 
Geraldo Barbalho 02/09/2003 17/05/1935 13 anos 1949 1949 Func.Público 

aposent. 
Gilvan Meneses  

16/09/2003 
 

1935 14 anos 1949 1952 Técnico da Chesf 
aposentado. 
Comerciante 

Geraldo Correia 27/08/2003 1935 13 anos 1948- 1954 1956 Bancário 
Severino Gonçalves 
de Abreu 

03/11/2003 1935 14 anos 1949 1952 Auditor Fiscal 
aposentado 

Sebastião Lira 
Guimarães 

11/10/2003 08/09/1934 14 anos 1949 1952 Executivo no Grupo 

Industrial João 

Santos 

Washington Pessoa 28/10/2004   1949 1952 Funcionário Público 
aposentado 

 
 

QUADRO DE ALUNOS ENTREVISTADOS DE OUTRAS TURMAS 
NOME DATA 

ENTREV. 
DATA 
NASC. 

Idade do 
ingresso 

INGRESSO SAÍDA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Clovis Guimarães 
Filho 

Nov/2003 27/08/1941 13 anos 1953 1956 Veterinário 

Edval Feli x Soares 18/09/2003 1947 19 anos 1966 - 
cientifico 

1968 Direito- Promotor-
Políti co 

Getulio Bezerra de 
Araújo 

17/09/2003 1940 15 anos 1955  Técnico Campanha 
de Erradicação da 
Malária -
Comerciante 

José Edvaldo 26/09/2004 27/11/1938 13 anos 1951 1955 Advogado/Professor 
José Moacir de 
Matos Pacheco 

07/10/2003 06/11/1943 13 anos 1956 1958 Advogado 

José Arruda Silva 18.09.2003 1954 - - - Segurança do 
Gabinete do 
Prefeito 

Marcus Washington 
de Mendonça 

25/09/2003 07/10/1942 13 anos 1955 1958 Médico 

Paulo Gemir 22/10/2003 22/08/1940 13 anos 1953 1956 Delegado polícia 
aposentado 

Paulo Geraldo dos 
Santos Viégas. 

18.09.2003 04.07.1950  1963 1966 Advogado 

Pedro Ramos 
Botelho 

27/11/2003 01/08/1940     

Reginaldo Alves de 
Mendonça 

16.09.2003 1939 15 anos 1953 1956 Auxili ar de 
Engenharia da 
Celpe-aposentado 

Silvio Vasconcelos 
Guimarães 

10/09/2003 24/05/1946 12 anos 1958 1961 Engenheiro 

Severino Ramos 
Cordeiro  

16.09.2003 01/04/1942 14 anos 1956 1959 Bancário 
aposentado 

Vilmar Gomes 03/09/2003 23/04/1938 13 anos 1951 1954 Radiali sta 
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QUADRO GERAL DOS PROFESSORES E GOIANENSES ENTREVISTADOS 

NOME Data da Entrevista Data de Nasc. DISCIPLINA FORMAÇÃO  
Alcides Rodrigues 
de Sena 

15/07-03/09-
05/09-2003 

08.02.1921 História/Geografia 
/Matemática 

Direito Ex-professor do 
GMB 

Antonio Correia 
de Oliveira 
Andrade Filho 

26/08/2003 
25/06/1927   Ex-aluno do 

Colégio Santo 
Alberto 

Alba Barreto 16/09/2004 

 

04/10/ 1910 
 

  Ex-professora do 
G. E. Manoel 
Borba 

Francisco Lira 
Filho (Chuca) 

17.09.2003 24.10.1928   Treinador da 
equipe feminina 
do GMB 

Guiomar Torres 
Ferreira 18.09.2003 

25.03.1921   Mãe de ex-aluno 

José Albino 
Pimentel Filho 

29/09/2003 1911   Filho de José 
Albino Pimentel 

Luis de Barros 
Dias Dias 

23.09.2003 
10.11.1923 

 

Matemática Médico Ex-professor 

Maria do Carmo 
Baracho 

7.10.2003 
19.07.1930 

Trab. Manuais Normalista Ex-professora 

 Maria Dolores 
Raposo 

05/11/2003 09/12/1942 Ciências Normalista Ex-professora 

Mário 
Vasconcelos 
Guimarães 

15.10.2003 15.12.1927 Matemática Médico Ex-professor 

Waldeci Machado 02/09/2003 25/08/1913 Trab. Manuais Normalista Ex-professora 
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ANEXO 2 
 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE GINÁSIO MANOEL BORBA 

 

Cap. I – Da denominação e dos seus fins: 
“Art. I -Sob a denominação de Sociedade Ginásio Manoel Borba, fica constituída, nesta cidade, 
também nesta data, uma sociedade civil, de duração ilimitada, com sede e foro, nesta cidade de 
Goiana, do estado de Pernambuco.“ 
O Art. 2 –diz que a sociedade Ginásio Manoel Borba teve por finalidade: 

a) Promover a instalação e o funcionamento de escolas no Município; 
b) Incentivar, no seio da população a que vai servir a educação preliminar, primária e 

secundária; 
c) Proporcionar educação gratuita aos alunos reconhecidamente pobres, em número que será 

fixado de acordo com as possibilidades da sociedade. 
O Cap. II que trata dos sócios, suas categorias e admissão me dá respaldo para a afirmação 

de que era uma sociedade aberta, solidária no seu Art. 3: 
Art. 3 – Podem ser admitidos como sócios todos os cidadãos, residentes ou não, no Município 

de Goiana que se disponham a empregar seus esforços no trabalho pela difusão da instrução. 
Art. 4 rezava que as categorias dos sócios eram as seguintes: 

a) Diretor, aquele que seja escolhido para a administração das organizações mantidas pela 
sociedade e a direção da própria sociedade; 

b) Colaboradores, os que, através das contribuições sociais, proporcionem o custeio dos 
estudos dos alunos reconhecidamente pobres; 

c) Beneméritos, os que tenham prestado relevantes serviços à sociedade; 
Art. 5 – O Sócio-Diretor investir-se-á dos poderes da administração depois de escolhido pela 

maioria dos sócios presentes à Assembléia convocada para esse fim. 
Sobre o Art. 6 – Os sócios Colaboradores serão admitidos por proposta firmada por qualquer 

dos Sócios e aprovada pelo Diretor. 
Art. 7 Os sócios Beneméritos serão declarados mediante proposta firmada, digo proposta do 

Diretor com a aprovação da Assembléia da Sociedade. 
Art. 8 – São deveres do Sócio Diretor: 
a) Exercer com zelo as funções que lhe couberem na administração da Sociedade; 
b) Promover o desenvolvimento das organizações educacionais mantidas pela sociedade; 
c) Prestar contas perante a Assembléia da Sociedade, dos atos da sua gestão. 

Art. 9 – São Deveres dos Sócios Colaboradores: 

a) Pugnar pelo engrandecimento da Sociedade dando sua colaboração desinteressada à 
consecução dessa objetiva; 

b) Quando for necessário, contribuir com a parcela que lhe couber para proporcionar educação 
gratuita aos alunos merecedores dela; 
Art. 10 – Os Sócios Beneméritos deverão prestigiar a Sociedade e dar também a sua 

colaboração pessoal aos trabalhos necessários ao desenvolvimento da Sociedade. 
Os Sócios Beneméritos tinham também a sua função (sobre a qual não obtive informações, 

mas) que o próprio artigo 10 específica. 
O Cap. IV Dos Direitos dos Sócios 
Art. 11 – São direitos dos Sócios: 
a) Tomar parte nas Assembléias da Sociedade; 
b) Votar e ser votado na eleição do Sócio Diretor; 
c) Propor os nomes dos beneficiários da instrução gratuita, proporcionada pela Sociedade. 
Art. 12 - O Sócio Diretor terá direito a uma remuneração mensal e a uma participação anual 

nos lucros da Sociedade, remuneração e participação essas fixadas anualmente pela Assembléia da 
Sociedade. 

Art. 13 – Os sócios não respondem, sequer, subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
Art. 14 – A participação nos lucros, referida no Art. 12 destes Estatutos, não poderá ser, 

nunca inferior a 80% do lucro líquido verificado ao fim de cada ano letivo, destinando-se o restante a 

um fundo de reserva. 
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O Cap. V - Do Fundo Social 
O Art 15: O Fundo Social será formado: 

a) Pelos donativos e Subvenções recebidos pela Sociedade; 
b) Pelos bens e valores adquiridos; 
c) Pela renda da instrução ministrada; 
d) Por outras rendas eventuais. 

O Cap. VI - Da Discriminação e Representação 
Art. 16 - A Sociedade Ginásio Manoel Borba é administrada por um Diretor a que competirá, 

igualmente a administração dos educandários mantidos pela Sociedade. 
§ Único - O Diretor representa a Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extra 

judicialmente. 

Por tudo que já se falou nesse estudo, vemos que, o Diretor não teria como administrar outros 

educandários que a sociedade desejasse criar. 

Art. 17 - O mandato do primeiro sócio Diretor estender-se-á por um período de três anos, 
sendo, entretanto, de cinco anos o mandato dos que forem eleitos posteriormente. Será permitida a 
prorrogação dos mandatos através de re-eleição. 

Art. 18 – O Diretor prestará conta dos seus atos de administração anualmente perante a 
Assembléia da Sociedade.  

Cap.VII - Da Assembléia Geral 
Art. 19 – A Assembléia Geral é a reunião de Sócios no gozo dos seus direitos e nela reside o 

poder supremo da Sociedade 
§ 1º - Reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, ao término do ano letivo, para tomar 

conhecimento e aprovar as contas da diretoria bem como para eleger e empossar o Diretor. 
§ 2º - Reunir-se-á extraordinariamente por convocação do Diretor, ou requerimento de cinco 

(5) sócios no mínimo, toda vez, que assunto urgente assim o exigir, e será procedida de amplo e 
efetivo conhecimento dada a todos os sócios, do dia e hora em que se realizará a Assembléia 
Convocada. 

Cap. VIII – Das Eleições e posse do Diretor 
Art. 20 – A eleição do Sócio Diretor se realizará qüinqüenalmente, ao fim do último ano letivo 

abrangido pelo mandato do Diretor que vai ser Substituído, devendo a eleição se processar por 
votação secreta. 

Art. 21 – A posse será efetuada logo após a aprovação pela Assembléia da prestação de 
contas do Diretor que vai ser sucedido. 

Cap.IX - Da Dissolução da Sociedade. 
Art. 22- A Dissolução da Sociedade somente será decidida por deliberação da Assembléia 

Geral Extraordinária, convocada para esse fim, devendo essa deliberação ser válida se tiver sido 
tomada por mais da metade dos associados. 

Art. 23 – Dissolvida a Sociedade, o Diretor saldará todas as obrigações sociais e doará, 
depois disso, o material didático, móveis e utensílios restantes a uma sociedade congênere local ou 
na falta desta à Prefeitura Municipal de Goiana para aplicação e fins educacionais. 
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ANEXO 3 

 

Companhia Industrial e Fiação e Tecidos de Goiana 

Goiana 27 de julho de 1948 

Ilmo Sr. Dr. Clovis Fontenelle Guimarães MD - Presidente da Câmara Municipal de 

Goiana 

Oficio 13/48 

Em resposta ao vosso ofício datado de 02 de julho último no qual era consultada a 

Cia Industrial Fiação e Tecidos de Goiana se lhe interessava assumir o encargo de 

fornecer energia elétrica à cidade, vem a mesma pelo presente ofício esclarecer a V. 

S. e aos demais membros dessa casa que devido aos múltiplos encargos assumidos 

nesta cidade, como seja a construção de um grande hospital para os seus operários, 

serviço de calçamento da futura Av Nunes Machado e da Rua da Conceição, 

construção da sede da Banda Musical Curica, patrocínio da construção de prédio 

destinado a um colégio de meninos, além de outras iniciativas de interesse público e 

caráter social, não pode no momento a Companhia arcar com a responsabilidade de 

dotar a cidade de um eficiente serviço de energia elétrica. No entanto, tratando-se 

de um serviço que vem de perto beneficiar a coletividade estamos certos de que 

alguma empresa particular ou pessoas devidamente habilitadas poderão com um 

pouco de boa vontade tomar o encargo e a responsabilidade de fornecer luz e força 

a cidade, vindo assim de encontro ao justo apelo da maioria da Câmara Municipal, 

que nos seus elevados propósitos de bem servir a causa pública não tem poupado 

esforços para resolver este mesmo problema que vem preocupando há vários anos 

a administração pública municipal. Lamentando pelos motivos aqui expostos não 

poder atender as justas pretensões da maioria do Poder Legislativo Municipal, 

aproveito a oportunidade para reafirmar a V. S. os protestos de alta estima e devida 

consideração. Atenciosa saudações. 

Pela Cia. Industrial Fiação e Tecidos de Goiana 

José Albino Pimentel 
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ANEXO 4 
 
LEI Nº 74 de 22 de dezembro de 1947- 

 (Leis do estado de PE e Decretos do Poder Legislativo) 

Consigna Cr$ 5.670.000,00 no quadro 723 – subvenções e auxílios da 

Secretaria da Fazenda, constante do orçamento para o exercício de 1948. 

O Presidente da Assembléia Legislativa, no exercício do cargo de Governador 

do Estado: 

Art. I – Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte resolução: 

3- Consignação 723 8394- Para fins de Assistência Social   

Ginásio Manoel Borba de Goiana, para assistência aos alunos pobres – Cr$ 

6000,00 

Art. IV – O Governo do Estado, fiscalizará por intermédio das Secretarias 

correspondentes como convier e à vista de documento exigidos o emprego das 

subvenções concedidas podendo suspender a qualquer época a subvenção se não 

estiverem sendo atendidos os objetivos da concessão. 

Art. IV – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Governo, 22 de dezembro de 1947 

 (aa) Otávio Corrêa de Araújo/ Otávio Pinto 
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ANEXO 5 
 
 
 

QUADRO DAS OBRAS ADOTADAS - G M B 
 
 
 
 

TITULO AUTOR OBSERVAÇÃO 
Do Admissão ao Ginásio   
Crestomatia   
Tabuada Teobaldo Miranda  
Ciencias Naturais   
Desenho Rubens ou José ou Pedro 

Américo 
Era um caderno 

Matemática  Oswaldo San Giorgi  
Matemática  Ary Quintella  
Tabuada  Teobaldo Miranda  
Português Napoleão Mendes de 

Almeida. 
 

Latim   
História Geral Armando Souto Maior  
História do Brasil Armando Souto Maior  
Geografia Geral Haroldo de Azevedo  
Geografia do Brasil   
Atlas Geográfico   
Francês   
Inglês   
Dicionário   
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ANEXO 6 
 

COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO 

Colégio Manoel Borba 

Rua Poço do Rei, s/n – Fone 232 

Goiana-PE 

Recife, 21 de novembro de 1975 

Ilma. Sra. Helena Moura – Diretora do Depto de Normatização e Registro da 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado de PE 

Sr. Diretora: 

Comunicamos a V.S. que o Colégio Manoel Borba, sito em Goiana, Estado de PE, 

encerrou suas atividades educacionais no dia 30 de janeiro de 1975, após realização 

do Curso de Recuperação e respectivas provas referentes ao ano letivo de 1974. 

Na oportunidade, estamos encaminhando a essa Secretaria todo o arquivo de 

alunos do Colégio, livros e atas de resultados finais das diversas séries dos cursos 

ministrados desde o ano de 1947 e livros de registros de diplomas de professoras do 

Curso Normal e de registro de matrícula. 

Por oportuno, queremos reiterar que desde o início do ano de 1975 o referido 

Colégio, até então, mantido por seu Diretor Dr. Clovis Fontenelle Guimarães, passou 

a ser mantido pela SEG – Sociedade Educacional de Goiana e dirigido por seus 

representantes, conforme cópia xerográfica, anexa, de contrato da mencionada 

Sociedade. 

No ensejo, apresentamos a V.S. nossos protestos de elevado apreço e 

consideração. 

Honorina Galvão de Souza 

Diretor Pedagógico do Colégio Manoel Borba. 

 


