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INTRODUÇÃO

O CAMINHO
DO BEM
Voo JJ3370, Rio de Janeiro (RJ) - João Pessoa (PB). 25 de
junho de 2017. Aqui começa a minha viagem rumo à saga de
Felipe Tiago Gomes. Em suas primeiras andanças a bordo de
um avião da FAB, ou num Ita do Norte, nosso mestre era rico
de sonhos, como eu, e essa não é a nossa única particularidade em comum. Sonhamos alto, muito mais alto do que este
avião é capaz de alcançar. Mas não queremos unicamente sonhar. Queremos realizar algo em benefício de um mundo melhor. Dia desses, Felipe confidenciou que havia me escolhido
para a missão de escrever a sua história por esse motivo. Daí
eu entendi tudo: no meio da adversidade, sempre existe uma
estrela no céu para iluminar aqueles que só desejam o bem.
Obrigado, meu caro Felipe. Que essa história semeie a esperança por dias melhores e estimule aqueles que, assim como
nós, cometem loucuras em busca de algo maior.
Gisele Macedo,
Biógrafa
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Lembro-me de que perguntaram a Dom Bosco como
ele ensinava as crianças a nadar. E ele respondeu:
‘primeiro, jogo elas na água; depois, vem a técnica’”
Felipe Tiago Gomes

O bom senso é ótimo, mas somente
para conservar o que os doidos criam”
Raquel de Queiroz, escritora

A Campanha era a religião de Felipe. E, para nós, cenecistas,
é uma fé religiosa que, até hoje, dá sentido às nossas vidas.
Todo lugar que não alimentar o seu espírito terá de
conviver com seus fantasmas. O espírito da Campanha se
espalhou por todo canto. E todo mundo que
conservou esse espírito cresceu”
Raymundo Nonato, professor e ex-presidente da CNEC Minas Gerais
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Para compreender bem o cenecismo e o sentimento dos
cenecistas é preciso também ter ouvidos para ouvir e sentir estrelas”
Augusto Ferreira Neto, ex-presidente nacional da CNEC

Esses movimentos mostram que ainda há, neste país, muito
impulso generoso que não recua da espantosa mediocridade de
tantos setores de nossa vida pública. Há gente querendo tocar essa joça
para a frente. Gente que sonha e mete os peitos, e se chateia
horrivelmente, chateia todo mundo e realiza”
Rubem Braga, escritor

Quando a comunidade participa de uma obra, integra-se nela,
ajuda a realizá-la, pondo um pouco de sua alma.
Ela ajuda a criar e, porque ajudou a criar,
ela ajuda a dar vida e a prosseguir durante a vida”
Ney Braga, ex-ministro da Educação e Cultura
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ESCOLA DA CAMPANHA NA COMUNIDADE JARBAS DE LERY SANTOS,
BAIRRO FURTADO DE MENEZES, MINAS GERAIS
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“QUANDO OLHEI A
TERRA ARDENDO/QUAL
FOGUEIRA DE SÃO JOÃO/
EU PERGUNTEI A DEUS
DO CÉU, AI/POR QUE
TAMANHA JUDIAÇÃO.”
ASA BRANCA, LUIZ GONZAGA E
HUMBERTO TEIXEIRA
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Numa terra onde o verde brota
entre os pedregulhos, nasceu um
homem que transformou em riso
os seus prantos. Muitos chamam
de homem. Eu digo que foi um
mágico, que desafiou o destino e
fez da própria vida uma lição. Não
lição dos livros, se bem que sua luta
foi pela Educação. Lição de que é
possível virar o jogo e mostrar lisura num mundo tão cheio de
provação.

Esse mesmo homem, mágico,
eterno menino, nasceu no Dia do
Trabalho, e por isso nunca sofreu
por não ter tirado férias ou gozado
do descanso merecido. Sua luta se
transformou na luta de muitos. Era
um líder nato, embora nunca tenha exercido cargo político.
Agora, voltemos ao início dessa história: Sítio Barra do Pedro, Picuí, Seridó Paraibano, Brasil. Ano de 1921.

DE PÉ, FELIPE E OS IRMÃOS FRANCISCO, MARIA E FRANCISCA.
SENTADOS, O IRMÃO JOSÉ, E SEUS PAIS, ANA MARIA E ELIAS

16
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Felipe Tiago Gomes nasceu na
época em que Lampião montou
seu bando, talvez daí venha sua
vocação para a justiça. Mas ele
não a faria sozinho, com suas próprias mãos, como Virgulino Ferreira. Foi preciso muitas mãos e
corações para que ele fizesse sua
justiça nessa Terra.

inteligência nata com sabedoria
popular, e uma alma iluminada,
que, de fato, abriu uma grande janela de oportunidades para ele e
milhares de outras crianças neste
país de poucas chances.
Sua família, nordestina, alegre
por natureza, mesmo diante das
adversidades, plantou as semen-

tes do homem que faria a diferença no mundo. O avô materno
era agricultor, e viveu por muito
tempo no Jardim do Seridó, Rio
Grande do Norte, onde teve 12 filhos, dentre os quais sua mãe, Ana
Maria da Conceição. Ao mudar-se anos mais tarde para Barra do
Pedro, aos pés da Serra do Pedro, onde até hoje se avista toda

Não era como a maioria dos meninos, embora vivesse com os pés
cansados de tanto brincar entre os
juazeiros, e as mãos calejadas de
trabalhar com a enxada. Porque,
em meio à estiagem e à secura do
sertão, eram poucos os meninos
que enxergavam nos livros sua
única saída para uma vida melhor.
E foi essa percepção, misto de

CIDADE DE PICUÍ, SERTÃO DA
PARAÍBA, INÍCIO DO SÉCULO XX

17

LIVRO CNEC_FINAL.indd 17

26/06/2018 08:25:38

a cidade de Picuí, o avô semeou
frutos na pequena localidade do
sertão paraibano. Pois foi lá que
Ana Maria conheceu Elias Gomes
Correia, pai de Felipe.
Estabelecido em Barra do Pedro,
o pai de Ana tornou-se vizinho
do pai de Elias, dono de um curtume de couro e proprietário de
algumas terras do entorno. Nessa época, várias famílias se arregimentaram nas terras da família
Gomes, formando núcleos rurais
em Nova Olinda, Baixa do Roçado e outras regiões que eram banhadas pelo rio que nasce no pé
da serra.
Mesmo sofrendo longas estiagens, com a ajuda das águas desse
rio, e os braços fortes de homens,
mulheres e seus filhos, essas famílias plantavam o milho, o feijão e a
batata para a subsistência. O pouco que restava dava para vender
ou trocar pela rapadura, o açúcar
e a farinha no comércio da cidade.
Da união de Ana Maria da Conceição e Elias Gomes nasceram Maria Alexandrina, Francisca Mamede e Francisco de Paula, irmãos de
Felipe, que era o filho mais novo
do casal. Ana Maria Gomes, que
adotou o sobrenome do marido,
já tinha um bebezinho quando
conheceu Elias, o José Severiano,
fruto do seu primeiro casamento.
Após a morte do marido, por problemas de saúde, ficou viúva muito nova, e José foi prontamente
adotado por Elias.

18

Caçula de uma família de cinco
irmãos, Felipe viveu sua infância
entre o sítio de meio palmo em
Barra do Pedro e o Sítio Condessa,
em Cerro Corá, cidade onde o avô
materno foi morar quando voltou
para o Rio Grande do Norte. Em
Barra do Pedro, quando não estava na lavoura, cuidando do gado
ou no curtume de couro, que funcionava de maneira bem primitiva, Felipe brincava pelos terreiros,
soltava cafifa, subia nas mangueiras e cajueiros, comendo as frutas
no pé da árvore.
Cada menino pegava sua quantidade de castanhas de caju e as
arremessavam, uma a uma, até
acertar a maior delas, encostada
na parede. Outra brincadeira era
juntar ossos de gado, comuns no
deserto do Seridó, e usá-los em
uma espécie de “Lego do Sertão”.
Em vez dos coloridos blocos de
montar, Felipe e os amigos usavam
areia molhada e pedras para criar
um açude e um curral. Os ossos
eram colocados naquele cenário
como se fossem os bois, montando uma espécie de minifazenda.
Diferente da forma lúdica como
ele e os amigos enfrentavam a
dura realidade, muitas vezes, Felipe era obrigado a montar fogueiras com galhos de marmeleiros,
no período da seca, para queimar
os espinhos dos mandacarus e
alimentar o gado.
Comemorações festivas naquelas redondezas só existiam duas

por ano: as realizadas no Natal,
conhecida como a Noite de Festas, e as do Dia do Padroeiro São
Sebastião. Aniversários passavam
despercebidos. Nem mesmo o dia
do nascimento das crianças era
celebrado.
No Sítio da Condessa, o ponto
alto eram as festas juninas organizadas pelo avô. Em meio aos
balões e às bandeirinhas coloridas, circulavam histórias dos
grandes assaltos de Lampião,
em Mossoró; dos milagres do
Padre Cícero; ou das aparições
da “besta-fera” no espaço aéreo,
uma alusão dos moradores aos
pequenos aeroplanos que sobrevoavam a região transportando pessoas ilustres.
Nas noites de lua, muitas histórias
povoavam o imaginário do menino Felipe. Era comum reunirem-se em torno da fogueira, para
economizar o azeite das lamparinas, e, quando havia um grupo
de adultos, diferentemente dos
outros meninos, ele ficava ali,
ouvindo, prestando atenção e, às
vezes, danava a conversar também, como se fosse um menino
velho.
UM ANJO DA GUARDA
A vida nos estudos começou pelas mãos da irmã Francisca, considerada muito inteligente e uma
das poucas que havia concluído
o curso primário na cidade. As
aulas aconteciam à noite, sob a
luz da lamparina. Depois, quan-
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do completou seis anos, Felipe
passou a frequentar a escolinha
da professora Maria Nativa de
Oliveira.

Aluno aplicado, enfrentava sem
sustos as sabatinas de dona Nativa. Não temia a palmatória. Era,
desde menino, um sábio.

sa mesa que sertanejos, homens e
senhoras da zona rural discutiam
desde política até as pragas das
lagartas.

Mesmo não tendo feito o curso
Normal, Nativa era aquele tipo
de mestra que não economizava
esforços para ensinar o bê-á-bá
e a tabuada. As aulas aconteciam
num quarto improvisado dentro
da sua própria casa, das 12h às
14h, e, sem cadeiras pra sentar,
agregava alunos de toda a vizinhança, das mais diversas idades.

Ao ver o interesse do filho mais
novo pelos livros, Elias, que não
tinha estudo – mas era aquele
tipo de nordestino que adquiriu a
sabedoria dos homens na dureza
da vida –, resolveu que era hora
de matriculá-lo na escola da cidade. Elias já tinha uma propriedade
em Picuí e, para ajudar o sustento
da família, resolveu criar no local
um misto de hotel e lanchonete,
onde Ana Maria passou a vender
as iguarias da roça para os visitantes, nos fins de semana.

Por conta desse pequeno comércio, o casal era visto na cidade somente nos fins de semana. O sítio em Barra do Pedro era o lugar
onde criavam seus filhos e mantinham a roça. De maneira que,
para frequentar a escola, e terminar o primário, Felipe teve que
percorrer a pé, diariamente, sete
quilômetros até o centro de Picuí,
seguindo o curso de um rio seco,
por causa da estiagem.

Na companhia dos irmãos mais
velhos, Felipe era o mascote da
escolinha, mas já se diferenciava
pela inteligência, segundo relatos
da professora. Levava um vidrinho
de leite, o caderno e o lápis. E não
foi preciso muito tempo para que
passasse da cartilha para os livros.

Aos poucos, o hotelzinho virou
ponto de encontro. Ana Maria
montava uma mesa farta com
café, pão de ló, tapioca, queijo, pé
de moleque e a tradicional baba
de moça, doce típico feito do
coco verde. E era em torno des-

ANA MARIA GOMES MONTOU UM PEQUENO COMÉRCIO NA RUA 24 DE
NOVEMBRO, CENTRO DE PICUÍ, ONDE A FAMÍLIA TINHA UMA PROPRIEDADE

Ficava longe, mas ele acordava
cedo, tirava as chinelas, para não
gastar o solado, e chegava sempre na hora certa. O horário era
das sete da manhã ao meio-dia, e
os alunos da primeira série tinham
aulas de segunda a quinta-feira.
Nesses dias da semana, terminada a aula, Felipe voltava correndo
para o sítio. Era preciso dar conta
das obrigações na roça. Mas não
sem antes percorrer o longo percurso de volta, comendo os frutos
dos juás para matar a fome.
Mas ele gostava que fosse assim.
Não via naquilo um sofrimento,
pois tinha um propósito maior.
Aos domingos, como não tinha
que cumprir o mesmo ritual, porque era dia de descanso, preferia
mergulhar nos livros em vez de
jogar ou assistir às partidas de futebol, principal atividade de lazer
na região.

19
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Na escola, meninos e meninas, de
todas as idades, estudavam juntos
na mesma sala, que era arrumada
em filas com bancos de madeira.
Os que estavam na quinta série,
mais adiantados, ficavam na frente. Já os alunos de segunda série,
mais atrasados, e que, portanto, precisavam de mais atenção,
sentavam no fundo da sala. Felipe não entendia muito bem essa
arrumação, mas tratou de fazer a
sua parte, estudando dia e noite.

que a maioria delas nunca chegava a frequentar uma sala de aula.

Como passou a frequentar a escola somente no segundo semestre de cada ano letivo – pois no
primeiro tinha que cuidar da lavoura e do gado –, era obrigado
a acompanhar os demais alunos
que haviam iniciado os estudos no
mês de março. Mas sempre conseguia recuperar o tempo perdido, tirando boas notas.

O advogado morava em frente à
casa de Elias, no centro da cidade,
e muitos dizem que foi uma espécie de anjo da guarda para Felipe. Com a perseverança de quem
rompeu com o preconceito, e trilhou sua própria história, Manoel
notou que o sertão era um lugar
muito estreito para aquele menino sábio. E por isso travou uma
luta pessoal para expandir seus
horizontes.

Apesar desse empenho pessoal, o
clima de disputa entre os alunos
praticamente não existia. Até porque as famílias não tinham muito
interesse pela formação dos filhos.
Mesmo terminando o primário, as
chances de progresso e a esperança por um futuro melhor por meio
do estudo eram sonhos distantes
demais daquelas terras áridas.
As meninas enfrentavam uma dificuldade ainda maior, porque
seus pais achavam que a intimidade com as letras lhes serviria
somente para escrever cartas de
amor aos namorados. E esse era o
principal motivo que explicava por

20

A escola era dirigida pelo professor Manoel Pereira do Nascimento. De origem negra e humilde,
Manoel estudou Direito em Recife
e, por seu jeito correto e simples,
tornou-se um homem tão respeitado em Picuí que chegou a
casar-se com uma moça branca,
e de boa família, sem despertar o
preconceito da sociedade.

Quando visitava o hotelzinho modesto comandado por Ana Maria
Gomes, o advogado sempre elogiava Felipe entre um gole de café
e um pedaço de tapioca. Francisca, irmã do menino, e que lhe
iniciou nos estudos, também se
interessava muito pelo desenvolvimento do mais novo, perguntando sempre pelo seu comportamento na escola.
Quando ouviu Elias dizer certa
vez que o destino de Felipe estava traçado no cabo da enxada,
Manoel resolveu ser mais incisivo.

Ele não podia deixar que o menino passasse o resto da juventude
na lavoura. Desde então, passou
a frequentar o comércio do casal
Gomes com mais frequência para
tentar convencer Elias de que Felipe deveria continuar os estudos.
Nas visitas ao sítio, ele também
insistia com Francisca para ajudá-lo nessa missão junto ao pai. Em
casa, com seus familiares, a discussão continuava, sempre em
busca de uma solução. Manoel
chegou a envolver Eduardo Macedo, político importante na cidade que, ao saber da inteligência
de Felipe, também procurou Elias
para adverti-lo sobre a importância dos estudos na formação do
menino.
Talvez Elias já soubesse que deveria mesmo apostar na capacidade intelectual do filho. Era um
homem sem estudos, mas munido de uma forte intuição que
nunca faltou ao povo nordestino.
A grande questão é que, nos últimos anos, principalmente em
1932, a seca havia castigado as
famílias do Seridó Paraibano. Não
só os rebanhos, mas muita gente
foi dizimada pelo sol impiedoso.
A seca de 1932 foi considerada
uma das mais cruéis da história do
Nordeste brasileiro. Centenas de
famílias deixaram suas casas em
busca de melhores condições de
vida em outras cidades. No Ceará,
chegaram a ser construídos espécies de campos de concentração
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para impedir que os flagelados do
interior chegassem em grande número até Fortaleza. Abrigados em
acampamentos insalubres, muitos
morreram de fome ou de doença.
Em outros estados, a desnutrição
instalada favoreceu um surto epidêmico. E esse pedaço triste da
história nordestina povoa até hoje
o imaginário popular.
Para não perder o pequeno rebanho, Elias levou o gado para o Sítio do Camelo, no Rio Grande do
Norte, lugar agradável onde a família também passou longos períodos durante a seca. Por causa
da falta d’água, Felipe viu-se obrigado a ficar sem estudar, exercitando a leitura com as historietas
impressas em panfletos distribuídos perto do sítio.
No ano seguinte, as chuvas voltaram a cair em Picuí, mas havia
um receio muito grande de Elias
não conseguir sustentar o filho
em terras distantes. O único lugar mais próximo da cidade que
realizava exames de admissão
para o ensino secundário era o
Ginásio Pio XI, em Campina Grande, distante oito horas de viagem
por uma estrada improvisada no
meio dos pedregulhos.

Apesar de todo o medo, o destino
fez sua parte e, depois de muita
insistência, e a promessa de que
toda a família daria a sua contribuição, Elias procurou Manoel e
anunciou que deixaria o filho seguir com ele para Campina Grande. Ao saber da notícia, Felipe não
se conteve, tamanha a felicidade,
e correu até a casa do professor
para agradecer por sua insistência.
Aos 11 anos, caçula da família,
Felipe formou a primeira turma
de cinco alunos que saiu de Picuí para tentar uma vaga em uma
escola fora da cidade. Antes desse feito, os únicos picuienses que
haviam cursado o ginásio, naquela época, era o atual vigário, padre
Barros, de família rica, que chegou
a formar-se no curso superior de
Filosofia; e um rapaz da família
Sales, que também havia cursado
Direito e tornou-se juiz no Estado
do Acre.
PRIMEIROS HOMENS ILUSTRES
A viagem que levaria o menino
sábio ao encontro do seu sonho
teve tons dramáticos. Com apenas uma muda de roupa e um
calçado na sacola, Felipe quase
não chegou a Campina Grande.
O caminhão carregado de algodão

FICAVA LONGE, MAS ELE ACORDAVA CEDO, TIRAVA AS
CHINELAS, PARA NÃO GASTAR O SOLADO, E CHEGAVA
SEMPRE NA HORA CERTA

que transportava ele, o professor e
seus colegas apresentou problemas na barra de direção e quase
tombou na estrada. Felizmente,
todos saíram ilesos, e a viagem seguiu rumo ao seu destino.
Essa seria a primeira de muitas
viagens que Felipe faria Brasil
afora em busca do seu sonho. E,
mesmo percorrendo cenários diferentes, todas as outras carregariam a mesma emoção dessa experiência. Com a esperança nos
olhos, e traduzindo as dificuldades com obstinação, ele foi em
frente, espalhando entre os que
estavam à sua volta uma perseverança quase que primitiva. Afinal, seu destino lhe anunciava um
futuro auspicioso: o tradicional
externato Pio XI.
Criado em 1931 pelo vigário José
Medeiros Delgado, o Pio XI se tornou um ícone da história de Campina Grande. Instalado nos salões
da catedral da Avenida Floriano
Peixoto, em 1932, transferiu-se para um prédio na rua João
Pessoa. Nesses primeiros anos,
mantinha apenas os cursos infantil e primário. Mas quando Felipe
chegou à cidade para realizar os
exames de admissão, em fevereiro
de 1936, o externato já havia conquistado a equiparação ao Colégio
Pedro II, do Rio de Janeiro, permitindo à instituição a inspeção federal para validar os exames relativos
às disciplinas do curso secundário. Nessa época, adotou o nome
Colégio Diocesano Pio XI. Mais
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adiante, ficaria conhecido como
Ginásio Pio XI.
Naquele ano em que Felipe fez
sua primeira viagem, cerca de 100
alunos chegaram de diversas regiões da Paraíba e do Rio Grande
do Norte para realizar o exame
de admissão. E, antes mesmo de
anunciada a sua classificação, ali
ele iniciava sua jornada ao lado de
homens ilustres que marcaram a
história brasileira. Conheceu Elpídio de Almeida, então representante do Ministério da Educação,
além de renomados professores
designados para aplicar o exame.

O PRÉDIO DO COLÉGIO PIO XI, EM FORMATO H, NO MEIO DA FOTO

Nessa época, também lecionavam no Pio XI os padres Álvaro
Gabino, Francisco Lima e Odilon
Pedrosa, além de Ariel Tavares, Dr.
Inácio Mayer, Severino Loureiro
e o sargento Heráclito Rios. Isso
sem contar o time de notáveis que
estudaram no ginásio, como Félix
Araújo, Evaldo Cruz, Amaury Vasconcelos e Chico Maria.
Classificado em quinto lugar para
o curso secundário, um feito para
quem havia cursado o primário
em condições bastante adversas,
Felipe sentiu, pela primeira vez,
as dificuldades por estar longe da
casa dos pais. Além da saudade da
família e dos amigos, vivia triste e
deslocado ao lado dos filhos de
fazendeiros e comerciantes. Também recebia muito pouco dinheiro
para seu sustento, que ele devolvia em parte, por saber que a família vivia em situação de penúria.
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OS BANHOS DE CHUVEIRO NO PIO XI ACONTECIAM
SOMENTE ÀS QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS, O QUE
PROVOCOU EM FELIPE AINDA MAIS SAUDADES,
MAS, DESSA VEZ, POR INCRÍVEL QUE PAREÇA, DOS
BANHOS DE CUIA NAS CACIMBAS DE PICUÍ
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Mesmo assim, a direção da escola
nunca lhe deixou faltar comida.
No fim dos anos 1930, Campina Grande crescia a olhos vistos
sob a administração do prefeito
Dr. Werniaux Vanderley. Crescia
tanto que João Pessoa ainda era
chamada de vila. Seu projeto de
urbanização, que embelezou e
trouxe os ares da modernidade,
no entanto, não minimizou os
efeitos da enorme falta d´água no
município. Os banhos de chuveiro no Pio XI aconteciam somente
às quartas-feiras e sábados, o que
provocou em Felipe ainda mais
saudades, mas, dessa vez, por incrível que pareça, dos banhos de

cuia nas cacimbas de Picuí, buraco que se cavava no chão até
atingir um lençol d´água.
COQUEIRAIS DE PICUÍ
As dificuldades de Elias, Ana Maria e os filhos para manter o filho
estudando longe de casa foram
muitas. Mas a criatividade para
revertê-las também. Francisca
costurava umas mudas de roupa
e mandava para Felipe, o que fez
com que ele nunca passasse vergonha diante dos colegas abastados. Pode-se dizer ainda que o
esforço de Ana Maria para manter

o filho em Campina Grande transformou Picuí e arredores num dos
maiores coqueirais do sertão paraibano.
Isso porque ela colhia o coco
verde, deixava secar, cortava embaixo, esperava brotar uma muda
e colocava pra vender na feira. E
todo mundo que ia saborear as
guloseimas no seu hotelzinho
também saía com uma muda de
coco na mão. E foi o lucro conquistado com esse negócio que
sustentou Felipe, mês a mês, durante um longo período, no ensino secundário.

OS COQUEIRAIS NA BEIRA DO
RIO PICUÍ FORA DO PERÍODO DA SECA
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FELIPE NO GINÁSIO PIO XI, CAMPINA GRANDE

Diante das recorrentes dificuldades, ao fim do primeiro ano, foi
preciso decidir se Felipe continuaria ou não os estudos em Campina
Grande. Ocorre que o interesse e
a dedicação do menino sábio já
haviam conquistado a confiança
dos professores do Pio XI. Assim,
quando padre Odilon Alves Pedrosa, então diretor do ginásio,
perguntou se ele voltaria no ano
seguinte, certamente já tinha em
mente um plano arquitetado caso
essa resposta fosse negativa. Dito
e feito: ao responder com tristeza
que seu pai não teria mais condições de mantê-lo no internato,
Felipe foi imediatamente convidado pelo diretor a prestar alguns
serviços para custear sua estada.
E o menino sábio voltou no ano
seguinte.
A felicidade de poder continuar
os estudos contrastou com o receio de não dar conta da missão
imposta pelo padre: tomar conta dos alunos mais novos, muito
desobedientes. Não foi tarefa fácil manter a disciplina daqueles
meninos criados a pão de ló. Na
hora do banho, era uma algazarra.
A simples tarefa de mantê-los em
fila organizada já demandava uma
paciência colossal. Nada que ele
já não tivesse conquistado numa
vida de tantas privações. Por isso
seguiu em frente. E foi assim até
a formatura, no ano de 1940, que
não ficou marcado somente pela
sua colação de grau.
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No dia 13 de maio de 1940, Felipe recebeu a notícia da morte de
sua mãe. Mais uma vez, a felicidade contrastou-se com a tristeza,
a desesperança e a incerteza sobre o seu futuro. De volta a Picuí,
a ameaça de sustentar-se com a
vida na lavoura tornou a assombrá-lo. Um agrônomo chegou a
interessar-se por seus serviços e
quase o levou para o município
de Areia. Com a ausência da mãe,
o pai passou a ficar a maior parte
do tempo no Sítio do Camelo, no
Rio Grande do Norte, mesmo lugar onde a família havia se abrigado no período da seca. A falta de
recursos, mais uma vez, lhe mostrou que seria preciso quase um
milagre para que ele realizasse o
sonho de ingressar na faculdade.
Mas os horizontes do menino sábio, que já não era mais menino,
haviam se ampliado. E o que antes
era só perseverança, virou uma
certeza da própria capacidade.
Havia a evidência clara de que os
livros haviam mudado a sua realidade. Ele havia aberto uma janela.
E essa janela nunca mais ninguém
conseguiria fechar.

ANA MARIA GOMES, MÃE DE FELIPE
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O JOVEM FELIPE, EM RECIFE
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SOB AS LUZES DE

RECIFE
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“OH! BENDITO O QUE
SEMEIA/LIVROS... LIVROS
À MÃO CHEIA.../E MANDA
O POVO PENSAR!/O
LIVRO CAINDO N’ALMA/É
GERME — QUE FAZ A
PALMA,/É CHUVA — QUE
FAZ O MAR.”
CASTRO ALVES
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Nos ecos da Revolução de 30, em
que o então presidente da Paraíba,
João Pessoa, foi covardemente
assassinado e deflagrou a mobilização dos partidários de Getu-

lio e da Aliança Liberal, o Estado
foi palco de luta armada, e Felipe
aprendeu desde cedo a admirar
os homens públicos que fizeram
história em sua região.

RECIFE, ANOS 1940
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Juarez Távora, que liderou tropas
no Nordeste, e José Américo de
Almeida, que combateu a chamada “República da Princesa”, governou a Paraíba e foi ministro no
governo de Getulio Vargas, estão
entre esses personagens que povoavam seu imaginário.
Embora estivesse longe desses
cenários que, futuramente, entrariam para os livros de história,

Felipe sabia que somente homens
com certa influência na sociedade o levariam para o caminho
que ele queria seguir. E um desses
homens foi o juiz de Direito José
Saldanha, um dos primeiros juízes
eleitorais designados para atuar na 10ª Zona Eleitoral de Picuí,
em 1932.

rapaz culto, que não combinava
mais com os ambientes típicos da
lavoura. Amava sua terra, e isso
ele sempre fez questão de enfatizar durante toda a vida, mas ansiava por outros horizontes, que
ele mesmo nem sabia exatamente
quais eram, mas, sim, onde poderiam levá-lo.

Com a volta para a sua terra natal,
Felipe havia se transformado num

Por ter trilhado outros caminhos,
o doutor José Saldanha entendia
com precisão a ansiedade e a aflição de Felipe. E foi por isso que
decidiu interceder por ele falando com outro doutor, o Morais,
dentista na cidade, mas que possuía parentes em Recife. Era para
lá que Felipe queria ir para cursar
Direito e se tornar “doutor” também. O dentista se dispôs a ajudar
e a acolhê-lo. Apadrinhado, Felipe
tratou ele mesmo de recolher dinheiro entre os parentes e viajou
para a capital pernambucana.
A casa da família do doutor Morais, em Recife, em nada se parecia
com o ambiente simples em que
Felipe fora criado. Ao chegar, logo
percebeu que jamais se acostumaria aos hábitos aristocráticos
das senhoras idosas que transitavam pelo lugar. Vivia acanhado, se
sentindo fora do ninho, e muitas
vezes dizia que já havia almoçado
na rua só para não ter que cumprir
os rituais estabelecidos.
Na maioria das vezes, andando
pelas ruas de Recife, com os amigos, almoçava bananas, sua fruta
predileta, e talvez tenha sido em
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uma dessas andanças que reencontrou um colega de Campina
Grande, Everardo Luna, que lhe
convidou a morar na Casa do Estudante de Pernambuco.
Fundada em 1938, a Casa do Estudante é fruto do sonho de estudantes oriundos de diversas
partes do país que, atraídos pelas
faculdades de Recife, e sem recursos para se manterem durante
os anos letivos, ou desistiam no
meio do caminho, ou eram obrigados a ficarem hospedados em
lugares insalubres.

bates, organizaram festas, bailes,
listas de doação e até excursões
ao interior do Estado para arrecadar fundos para a construção de
um prédio em terreno doado pelo
governo de Recife.
Foi também orientado por Everardo Luna que Felipe procurou o
Ginásio Pernambucano e conseguiu matricular-se mediante um
atestado de pobreza. Como seu
desejo era cursar Direito, o único
estabelecimento oficial que oferecia o chamado curso Pré-Jurídico era o Ginásio. Não era intei-

No final dos anos 1930, Recife era
um dos maiores centros universitários do país, com faculdades
de Direito, Medicina, Engenharia,
Farmácia e Odontologia. A ideia
partiu de militantes do Partido
Revolucionário da Faculdade de
Medicina que, após intensos de-

ramente gratuito, porque exigia o
pagamento de taxas, e isso explica
o porquê de a maioria dos jovens
da época não conseguir ingressar
no nível médio.
Localizado na Rua da Aurora, o
Ginásio Pernambucano ocupava
um casarão centenário ao lado
do Palácio Campo das Princesas.
Mais antiga escola em funcionamento, fundada em 1825, por
uma lei provincial, funcionou em
outros endereços antes de chegar ao coração de Recife, na margem direita do Rio Capibaribe, e

FUNDADA EM 1938, A CASA DO ESTUDANTE É
FRUTO DO SONHO DE ESTUDANTES ORIUNDOS
DE DIVERSAS PARTES DO PAÍS

GINÁSIO PERNAMBUCANO, RUA DA AURORA, RECIFE
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A CASA DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO, ONDE FELIPE FICOU HOSPEDADO, EM RECIFE

teve alunos ilustres, como Ariano
Suassuna, Clarice Lispector, o
presidente Epitácio Pessoa e o
economista Celso Furtado.
Na Casa do Estudante, para ajudar
nas próprias despesas, Felipe conseguiu uma vaga de porteiro. Além
de receber as pessoas, atendia ao
telefone, limpava o piso e lavava os
banheiros. Para estudar, fazia uma
longa caminhada a pé até o Ginásio Pernambucano. O problema é
que a alimentação na Casa piorou
muito com o clima da Segunda
Guerra, e Felipe ficou tão magro
que parecia um tuberculoso.
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RECIFE, ANOS 1940

RECIFE SOFRIA AS CONSEQUÊNCIAS DA
DITADURA, MAS AS IDEIAS FERVILHAVAM NA
MENTE ILUMINADA DOS ESTUDANTES

Pouco tempo depois, foi convidado a ser o bibliotecário da Casa.
A proximidade com os livros, e
a necessidade de organizá-los,
coincidiu com sua vontade de
dedicar-se ainda mais à leitura
e à pesquisa, após ser reprovado por três décimos em Biologia,
no primeiro ano do curso. Como
o pré-jurídico tinha dois anos de
duração, o amigo Everardo Luna
terminou o curso primeiro. No
entanto, embora ainda não sou-
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besse, esse pequeno atraso no
currículo era algo que marcaria a
vida de Felipe para sempre.
O IDEAL DE LIBERDADE
Terceira maior cidade do país, no
início dos anos 1940, Recife era
a capital cultural do Nordeste. A
concentração de estudantes de
vários lugares do país, a efervescência de ideias e os ideais de
liberdade contrastavam com o
clima de tragédias e sacrifícios da

Segunda Guerra Mundial. O ódio
ao autoritarismo reinante, com
o sucesso dos regimes fascistas,
também encontrava voz naqueles
que não aceitavam a ditadura e as
desigualdades sociais no país.
Desde 1937 sob o regime do Estado Novo, o Brasil apresentava
taxas de analfabetismo muito elevadas. Só para se ter uma ideia,
a taxa de escolarização da população entre sete e 14 anos era
pouco superior a 30%. Mas com
a economia voltada para o setor
exportador e o desenvolvimento
das indústrias, a Educação era vista como um instrumento que deveria atender a esse processo de
industrialização.
A Reforma Capanema, realizada
em 1942, e que compreendeu o
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ensino secundário e o ensino técnico-industrial, também se norteou
nesse sentido, visando implementar regulamentações e criar serviços para a qualificação da classe
operária, como o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai).
Mas se os estados e municípios
não conseguiam atender a todas
as necessidades do ensino primário, chegar ao ensino secundário,
mesmo após a Reforma, continuou
sendo uma tarefa árdua.
Como a legislação vigente ainda
não o admitia como uma obrigação do Estado, quase todas as escolas secundárias eram privadas,
e por isso a população de menor
poder aquisitivo era completamente excluída, fosse o ensino
acadêmico ou profissionalizante.

Até porque, antes de chegar nesse
nível, era preciso concluir o curso
ginasial. Mantidos pelos governos
locais, os ginásios só estavam disponíveis nas grandes capitais para
poucos filhos de famílias ricas e
com forte influência sociopolítica.
Não havia no Brasil um único ginásio gratuito.
Às escuras, Recife sofria as
consequências da ditadura. Mas
as ideias fervilhavam na mente
iluminada dos estudantes. No
papel de bibliotecário, Felipe
imprimiu a sua sensibilidade e
inteligência. Além de organizar os
livros, impondo o sistema decimal,
mesmo sem ter feito curso,
sempre quando aparecia uma
verba para compor a biblioteca,

ele corria e comprava os livros
mais procurados pelos estudantes
na livraria mais próxima.
Com uma simpatia particular,
capaz de fazer amigos de todas
as idades, e origens, Felipe também trouxe para o seu currículo
uma infinidade de experiências
captadas em longas conversas
com estudantes de outras áreas. Tornou-se um conhecedor
da Matemática e da Engenharia,
espantou-se com as maravilhas
da Medicina, flanou pelo pensamento filosófico. Devorou muitos
livros também e, nesse ambiente
pleno de saber, teve a inspiração
divina para fazer a sua própria revolução.
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LIVRO O DRAMA DA AMÉRICA LATINA,
DE JOHN GUNTHER, EDIÇÃO DE 1942
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UMA CAMPANHA PELA

EDUCAÇÃO
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“TUDO É LOUCURA OU
SONHO NO COMEÇO.
NADA DO QUE O HOMEM
FEZ NO MUNDO TEVE
INÍCIO DE OUTRA
MANEIRA.”
MONTEIRO LOBATO
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Ano de 1942. Após viajar 20 mil
milhas de avião entrevistando líderes e chefes de Estado da
América Latina, o jornalista norte-americano John Gunther conseguiu traçar um retrato fiel do
continente, o que já havia feito
anteriormente com a Europa e a
Ásia. O resultado dessa incursão

investigativa deu origem ao livro
O Drama da América Latina, lançado, no fim de outubro daquele
ano, em terras brasileiras.
Não há registros de como a obra-prima chegou à biblioteca da
Casa do Estudante de Pernambuco. Talvez a curiosidade de seu

O JORNALISTA NORTE-AMERICANO JOHN GUNTHER
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bibliotecário possa dar algumas
pistas. Mas o fato é que, ao buscar
um pouco mais de conhecimento sobre as Américas, Felipe Tiago Gomes foi como o navegador
Cristóvão Colombo: achou muito
mais do que queria encontrar.
Ao ler o livro de John Gunther,
“viajou” pelos países daquele continente e encantou-se pela análise objetiva que o jornalista fez de
sua situação social, tão repleta de
desigualdades. Do México, dos
generais Camacho, ao Brasil, do
ditador Vargas, todos tinham em
comum uma juventude libertária
que lutava pelo fim das desigualdades com as próprias mãos.
Mas foi no capítulo sobre o Peru
que Felipe conheceu o líder Haya
de La Torre, um dos personagens
mais emblemáticos da história da
América Latina. Filho de jornalista, criado num ambiente burguês
e católico, o homem de apurado senso político, que havia lido
Nietzche, aprendido francês e
estudado piano na adolescência,
não tinha nada em comum com
Felipe. Mas o desejo de fazer justiça os aproximaria para sempre.

rados e oprimidos. Na Universidade de Córdoba, na Argentina,
o líder viu de perto a “revolução
espiritual” dos estudantes, que estavam rompendo com a tradição
católica europeia. No México, conheceu o movimento pela libertação dos camponeses.
Em mundos bem diferentes, Felipe e o líder peruano sentiram
as diferenças entre os homens e,
ao mesmo tempo, a vontade de
transformá-las em prol de uma
nova realidade. Haya de La Torre
não tinha, inicialmente, pretensões políticas, queria apenas libertar o homem através do conhecimento. E foi essa aspiração que o
aproximou do jovem Felipe.
Com o lema Viva a Cultura! Viva a
Escola!, em 1921, Haya criou, em
Lima, as chamadas Universidades
Populares, onde os estudantes,
à noite, davam instrução gratuita

aos que eram muito pobres, com
o desejo de que também tivessem
acesso aos cursos regulares. Em
apenas um ano, conquistou 30
mil simpatizantes para esse movimento e, em dois anos, levou 60
mil jovens às ruas. Por seus ideais
renovadores, foi exilado por oito
anos e acabou criando a Aliança
Popular Revolucionária Americana,
também conhecida como APRA,
sigla de Partido Aprista Peruano,
que defendia a igualdade social no
Peru e na América Latina.
OS PRIMEIROS PASSOS
Felipe conhecia de perto o poder
libertador gerado pelo conhecimento e sua capacidade de romper com a desigualdade social.
Haya de La Torre, portanto, apenas lhe mostrou que aquele poder
era capaz de transformar muitas
outras vidas. E foi ao enxergar
esse caminho que teve a ideia de
lançar uma campanha em que a

Aos 20 e poucos anos, Haya viajou pelas Américas e encantou-se com as ruínas de Cuzco, antiga capital dos Incas, índios cujos
descendentes haviam sido explo-

O LÍDER PERUANO HAYA DE LA TORRE CRIOU AS UNIVERSIDADES POPULARES E
INSPIROU FELIPE A FUNDAR UMA CAMPANHA PELO ESTUDANTE POBRE
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educação fosse o mote para realizar a revolução social que tanto
sonhava. O nome dado ao movimento justificava o seu propósito:
Campanha do Ginasiano Pobre.
A ideia era criar ginásios gratuitos
para dar ao estudante mais pobre
a possibilidade de continuar seus
estudos primários.

de Andrade acreditou no sucesso
daquela ideia e juntou-se a Felipe e Everardo naqueles primeiros
momentos de entusiasmo. Havia
um sentimento de inquietação
naqueles meninos do Recife, todos com idade entre os 16 e 17
anos, muito jovens, mas com um
idealismo de gente grande.

Com a ideia fervilhando na cabeça, achou que era preciso compartilhá-la com alguém. Não que
Felipe precisasse validá-la, ou
obter ainda mais motivação, mas
era preciso multiplicá-la, e fazer
outros olhos brilharem com a sua
inspiração. Por isso seu primeiro
impulso foi procurar o colega de
quarto, Everardo Luna:

A primeira reunião da Campanha,
convocada por Felipe, aconteceu
no dia 29 de julho de 1943, às 9h,
no terraço do 2º andar da Casa
do Estudante de Pernambuco, no
Derby, bairro residencial de Recife. Nesse primeiro encontro, em
que a Campanha foi criada oficialmente, foram expostos seus
motivos e finalidades. Além de
Carlos e Everardo, outros jovens já
haviam se juntado ao movimento,
empolgados com a possibilidade
de fazerem justiça social, munidos
de uma perseverança eloquente plantada pelas palavras do seu
criador.

“Felipe - Everardo, não seria uma
coisa fabulosa se fundássemos
um ginásio gratuito para o moço
pobre? Você não daria aula gratuitamente?
Everardo - Ótima ideia! Conte comigo. Mas como fazer?
Felipe - Bem, Everardo, se os peruanos fizeram escolas primárias
gratuitas é porque é possível realizar o ensino gratuito em todos os
seus graus. Veja a dureza que tivemos para fazer o curso ginasial! Por
que só os ricos podem estudar?
Vamos falar com o Carlos Luis, que
é bastante entusiasmado.”

Assinaram a ata da primeira reunião: Felipe, Carlos Luis de Andrade, aluno do 2º ano do Pré-Jurídico do Ginásio Pernambucano;

Futuro jornalista e um dos mais
dinâmicos deputados da Assembleia de Pernambuco, Carlos Luis
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Alcides Rodrigues de Sena, aluno
do mesmo estabelecimento de
ensino; Joel Pontes, do Instituto Carneiro Leão; José Rafael de
Menezes, do Colégio Oswaldo
Cruz; Everardo Luna, que, nessa
época, já havia ingressado no 1º
ano da Faculdade de Direito de
Recife; e Eurico José Cadengue,
oficial da reserva das Forças Armadas e também aluno do 2º ano
do Pré-Jurídico do Ginásio Pernambucano.
Um grupo bastante heterogêneo
passou a fazer parte da Campanha, por isso até hoje ainda existem muitas versões sobre seus
fundadores. Na placa instalada,
anos depois, na Casa do Estudante de Pernambucano, ainda são
citados outros nomes importantes
na criação do movimento, como
Benedito Narcísio da Rocha, Florisval Silvestre Neto, Genivaldo
Wanderley, Helio Dantas, Stélio
Gonçalves dos Santos e Severino
Florêncio Teixeira.
Mas todos que moravam na Casa
do Estudante, ou por lá circulavam, se engajaram no sonho de

HAVIA UM SENTIMENTO DE INQUIETAÇÃO
NAQUELES MENINOS DO RECIFE, TODOS COM
IDADE ENTRE OS 16 E 17 ANOS, MUITO JOVENS,
MAS COM UM IDEALISMO DE GENTE GRANDE
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Felipe, nesse primeiro momento.
Um dos primeiros integrantes fora
do grupo estudantil, por exemplo,
foi Malaquias, cortador de cadáveres na Faculdade de Medicina,
e sua esposa. O casal morava no
bairro Cordeiro, mas estava sempre por perto, disposto a ajudar no
que fosse preciso.

Já Joel Pontes sempre foi um artista por natureza. Vivia com a mãe
e os irmãos, mas preferia aquele
ambiente meio cigano da Casa do
Estudante, onde conheceu Felipe
numa sessão de estudos. Andava a
pé, com livros embaixo do braço,
declamando poesias, enaltecendo
a literatura e contando filosofias.

Os colaboradores mais pobres
moravam mesmo na Casa do Estudante e circulavam entre o Ginásio Pernambucano e a Faculdade de Direito. Alcides Rodrigues
da Sena, por exemplo, era colega
de José Rafael de Menezes desde
o ginásio, no Colégio Salesiano,
mas se reencontraram somente
na Campanha, pois, ao contrário
de Alcides, José era de uma família de posses, e por isso não morava na Casa do Estudante.

Com personalidades tão ímpares dispostas a contribuir com a
Campanha, natural que os primeiros anos fossem ricos em dificuldades. Não somente pela falta de recursos, mas também pela
mistura de ideais opostos, ou até
mesmo a profusão de vaidades.
Mas o temperamento conciliador
de Felipe, sua capacidade de estimular o próximo, valorizando o
que cada um tinha de melhor, favoreceu a aproximação com pes-

soas de todos os credos e origens.
E isso foi fundamental, principalmente, quando se deram conta
de que não seria nada fácil levar o
movimento para a prática.
Desprezando o intelectualismo
exacerbado de algumas correntes, Felipe viu que, antes de qualquer proposta ideológica, era preciso, primeiro, colocar os ginásios
para funcionar, e para isso não
bastava somente o voluntariado.
Era preciso ter dinheiro para algumas despesas. E alguém também
haveria de emprestar uma sala, já
que os livros usados seriam os dos
próprios idealizadores.
A tarefa de solicitar doações não
era nada fácil, considerando que,
embora com objetivos muito nobres, a Campanha ainda precisava

FELIPE E AMIGOS DO CURSO PRÉ-JURÍDICO
DO GINÁSIO PERNAMBUCANO
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despertar a confiança da sociedade. O primeiro passo foi criar uma
espécie de Livro de Ouro. Mas em
vez de suscitar as primeiras doações, o tal livro acabou se transformando num mero caderno de
perguntas e respostas (Qual o seu
nome? Qual o seu livro predileto?)
que circulava entre moças e rapazes curiosos sobre as predileções
de seus pretendentes.

Na tentativa de conquistar a confiança de pessoas notáveis, Joel
Pontes doou um álbum para solicitar a opinião e o elogio de
professores universitários, como
Aníbal Fernandes, Sylvio Rabelo,
Gylberto Freire e Dionísio de Barros, que deram a sua contribuição,
facilitando, de quebra, o acesso e
o pedido de doações nos ambientes acadêmicos.

Também foi lançado o Boletim da Campanha do Ginasiano
Pobre (CGP), jornal de divulgação do movimento, que, antes
de ser impresso e liberado para
distribuição, foi minuciosamente
examinado pelo famoso doutor
Fabio, chefe do Departamento
de Censura, na época. O jornal
ajudou a difundir os ideais do
movimento e a angariar novos
participantes dispostos a doarem
um pouco do seu tempo para o
ensino gratuito.
Aos poucos, a imprensa também
começou a tomar conhecimento.
O primeiro artigo sobre a Campanha foi publicado no jornal O Rebate, de Campina Grande, no dia 4
de setembro de 1943. Assinado por
Epitácio Soares, dizia: “São jovens
brasileiros com pleno conhecimento das necessidades inadiáveis
do país, procurando cooperar com
o governo na obra de construção
da nacionalidade, solucionando
um dos problemas fundamentais
de nossa estrutura social.”

O PRIMEIRO ARTIGO SOBRE A CAMPANHA FOI PUBLICADO NO JORNAL
O REBATE, DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 1943
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No desfile das escolas e das Forças
Armadas pelas ruas de Recife, no
Sete de Setembro daquele mesmo
ano, Felipe e dezena de colaboradores da Campanha distribuíram
um panfleto redigido por Alcides
Rodrigues da Sena em que a juventude era convocada a participar
do movimento. Em tom político, o
panfleto incitava o povo a fazer a
revolução pela educação, mostrando o engajamento da Campanha desde os seus primórdios.
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“Mocidade! Sem cultura e sem
valores nunca teremos uma grande pátria. O sangue dos heróis,
o túmulo dos mártires, a poeira
gloriosa dos combates que vencemos não bastam para que sejamos um grande povo.
Ao lado das chaminés fumegantes de nossas fábricas, ao lado do
glorioso Exército de Caxias e da
Marinha de Tamandaré, ao lado de
nosso poderio econômico, devemos colocar a educação de nossa
juventude.
Do moço pobre, sem dinheiro
para a matrícula, para a farda e
para a compra de livros. Do jovem, nosso patrício, que também
tem inteligência e não tem meios.
Que tem vontade e não pode.
Que quer estudar e não tem dinheiro. Formai em nossa fileira.
Adotai o nosso lema e dizei conosco: ‘Queremos fundar um ginásio para o moço pobre’.
Sacudi de vosso coração e de
vossa alma as cinzas dessa inércia
improdutiva e mesquinha e pensai
nos sublimes princípios da solidariedade humana. Estirai vossa mão
de estudante rico em auxílio do
jovem anônimo e inteligente que
também quer estudar.

‘Um ginásio para o pobre’! – Que
seja essa a frase para vós, ó moços, uma oração de todos os dias,
uma prece de todas as horas, uma
jaculatória de todos os momentos. Vamos, moço, coragem! Ânimo! No alicerce de nossa Campanha queremos a pedra de vossa
cooperação!
A Comissão: Alcides Rodrigues de
Sena - Felipe Gomes - Carlos Luis
de Andrade - Hélio Dantas - Severino Teixeira - José Rafael de Menezes - Edgar de Andrade - Everaldo Luna - José Sampaio Dias.”
Com a divulgação tomando maior
vulto, o movimento foi conquistando mais adesões representativas, encantando artistas, escritores, membros da Igreja, ou seja,
personalidades notórias que também passaram a contribuir com a
sua visibilidade.
Novos professores voluntários
também passaram a fazer parte
do corpo docente. E o Sindicato
dos Contabilistas do Estado de
Pernambuco anunciou que cederia uma sala de sua sede, na Rua
da Aurora, próximo ao Ginásio
Pernambucano, para o funcio-

namento do primeiro ginásio da
Campanha.
Paralelamente, Felipe ainda tornou-se secretário de Assistência
na Casa do Estudante de Pernambuco. Sua missão era abastecer
o restaurante de alimentos. Inquieto, tratou logo de reivindicar
a melhoria das refeições servidas
na Casa, até porque conhecia de
perto essa realidade como morador. Logo depois seu nome despontou como candidato a presidente da instituição, mas ele teve
que recusar o convite porque já
estava envolvido demais com as
causas da Campanha.
Ao concluir o Pré-Jurídico, ele
prestou vestibular e foi aprovado
para a Faculdade de Direito de Recife. Aquele menino que sempre
foi sábio havia alcançado o que
antes era o seu maior sonho. Só
que a vida tomou outros rumos e,
naquele momento, o sonho já havia criado asas e se tornado algo
muito mais sublime. E para que
outros meninos sábios pudessem
sonhar também, ele prometeu a si
mesmo que trabalharia incansavelmente para semear o milagre
da educação nos quatro cantos
deste país.
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FACULDADE DE DIREITO DE RECIFE
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A AUDÁCIA É A LUZ DA

RAZÃO
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“ROMPE A LONA/BEIJA
AS NUVENS/TOMBA DE
NARIZ/QUE OS JOVENS
VÃO PEDIR BIS.”
CHICO BUARQUE
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No primeiro ano da Faculdade de
Direito, Felipe ficou completamente encantado com a vida universitária. Os mestres lhe inspiravam, e o ambiente de seriedade e
sabedoria combinava muito bem
com sua personalidade astuta. No
segundo ano, foi eleito representante da turma junto ao Diretório
da faculdade e, dois anos depois,
presidente do órgão. Dividia-se
entre as demandas acadêmicas
e da Campanha, sempre preocupado em dar conta de tudo e não
perder de vista os propósitos do
movimento que havia criado.
Em 1944, a Campanha ganhou
muitos adeptos e fortes aliados,
principalmente na imprensa. Felipe, Epitácio Gadelha e José Rafael
de Menezes chegaram a ser entrevistados no jornal Folha da Manhã. Em outro jornal, o Diário da
Manhã, também foram publicados comentários de pessoas conhecidas e notas elogiosas sobre
o movimento. O resultado dessa
exposição na imprensa foi uma
enxurrada de correspondências
que chegaram de diversas partes,
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a maioria, enaltecendo a coragem dos jovens, seu humanismo
e a preocupação com a educação
brasileira.
Na tentativa de sensibilizar os estudantes sobre a importância de
doarem seus livros usados para a
Campanha, foi organizada uma
outra campanha (mas esta com
prazo determinado), de doação
de livros, junto a todos os colégios de Recife. Ao contrário do
que todos imaginavam, a maioria das doações vieram do estudante médio, não do estudante
rico, certamente porque não entendiam realmente como aquele
gesto faria diferença na vida dos
mais humildes. Outras opiniões
acreditavam ainda que a doação poderia ser entendida como
um gesto de aproximação com
aquele novo movimento que,
apesar de ser apolítico, muitas
vezes chegou a ser acusado de
nazista e comunista.
Outra iniciativa que atraiu grande divulgação da imprensa foi
a Primeira Semana de Cultura
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FELIPE TRAVOU UMA GUERRA INTELECTUAL COM O JORNALISTA, PROFESSOR E
HISTORIADOR MÁRIO MELO (AO CENTRO, DE CACHIMBO NA MÃO), QUE O CONSIDERAVA
UM MERO ESTUDANTE QUE NÃO PODIA QUESTIONAR SEUS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS

Nacional, organizada pela Campanha para obter o apoio dos
intelectuais. Graças ao envolvimento de Jordão Emerenciano,
amigo influente e grande apoiador do movimento, Felipe conseguiu reservar o Salão do Gabinete Português de Leitura para
a realização do evento. A proeza
dos organizadores chocou a intelectualidade local, liderada por
Mário Melo e Aníbal Fernandes,
que consideraram um deboche o
fato de universitários usarem um
ambiente tão seleto para a realização de um encontro nacional
ligado à cultura.

professor e historiador, muito respeitado em Pernambuco, Mário
Melo. Então bibliotecário do Ginásio Pernambucano, Felipe ficou
sabendo de um artigo publicado
por Mário, em 1929, na Revista
Criminal, de Recife, em que dizia
que o famoso herói da Imbiribeira,
Silvino Honório de Macedo, havia
nascido em Goiana, Pernambuco.
Felipe foi até as últimas consequências para provar o que todo
mundo na sua terra natal já sabia: nascido em Picuí, Silvino era
conhecido como filho da mulata
Benta e morava naquela cidade
desde pequeno.

Essa não foi a primeira vez que
Felipe tirou do sério o jornalista,

No último de uma série de artigos
assinados por Felipe, e publicados

nos jornais de Recife em resposta às provocações de Mário Melo,
que não aceitava que um simples
estudante colocasse em dúvida
seus conhecimentos históricos,
Felipe reproduziu uma carta do Sr.
Antonio Macedo, escrivão da mesa
de rendas de Itabaiana. A carta trazia informações do bravo soldado,
colhidas de pessoas idôneas que
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viviam em Picuí e acompanharam suas etapas da vida, incluindo
uma foto de Silvino, dedicada de
próprio punho, à sua madrinha. O
nome do artigo diz muito de seu
autor, o criador da Campanha do
Ginasiano Pobre: A Verdade é a
Luz da Razão.
Voltando à Semana de Cultura,
não bastasse a iniciativa de realizar um evento desse porte, Felipe
teve a audácia de convidar grandes nomes da cultura nordestina,
na tentativa de atrair apoio para a
sua causa. Um desses convidados
foi nada menos do que o escritor
Luis Câmara Cascudo, que recusou gentilmente alegando ter que

cumprir outros compromissos, na
mesma época, no Rio de Janeiro.
Tempos depois, uma colaboradora da Campanha se deu conta
de que a maioria dos convites enviados aos possíveis participantes
não citava o mês e a hora onde se
realizaria o evento. Um pequeno
deslize de jovens destemidos e
apaixonados pela Campanha.

para a sua causa, mas também a
maneira como ele sempre acreditou nela, apesar das dificuldades.
Parecia que, no fundo, bem lá
no fundo, sempre soube que sua
empreitada daria certo, por isso
caçoava da própria perseverança com a humildade que lhe era
peculiar.
***

A carta-convite escrita por Felipe,
e endereçada especialmente a Câmara Cascudo, no dia 21 de março
de 1944, vale a pena ser revisitada.
Nela, ele revela não somente sua
intenção de envolver pessoas que
conheciam de perto as dificuldades do país e do povo nordestino

“Recife, 21 de março de 1944.
Ilmo. Senhor:
O nosso convite para o Senhor,
com certeza, será uma surpresa.
Não poderia deixar de ser assim.

O ESCRITOR CÂMARA CASCUDO FOI UM DOS CÉLEBRES CONVIDADOS
DA CAMPANHA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE CULTURA NACIONAL
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O Senhor não conhece. Talvez
nunca ouviu falar de nossa ‘Campanha’ e de uma “Semana de Cultura Nacional’, que estamos organizando. E, logicamente, poderá
nos perguntar: ‘Se eu não os conheço, moços, por que me fazem
este convite?’.
Nós o convidamos porque nós o
conhecemos. Conhecemo-lo pelos seus livros, pelos seus artigos.
Conhecemo-lo por intermédio de
seus contos, da História e, sobretudo, por intermédio da literatura,
que é o espelho da alma, da tradição, dos costumes, das lendas e
do pitoresco da gente e terra nordestinas.
Sabemos que o Senhor ama o Brasil. E, mormente, o Nordeste, essa
terra de sol e de sofrimento. Pois
bem, eis a razão de nosso convite. Precisamos de um intelectual
filho da terra. Que compreenda
a sua alma. Sinta o seu infortúnio.
Acalente as suas esperanças. E
esse homem, Dr. Luis da Câmara
Cascudo, é o Senhor.
Agora falemos de ‘nossa Campanha’: há alguns meses, nós fun-

damos uma Campanha, tendo
por objetivo a fundação de um
ginásio para o moço reconhecidamente pobre. Um ginásio inteiramente gratuito. Sem exigir
farda. Dinheiro para a matrícula.
E para pagamento de aula. Enfim,
um movimento em procura de inteligências anônimas e perdidas à
falta de recursos.

Leitura para conferências. O concurso de nomes, como o de Dr.
Aníbal Bruno, Dr. Luiz Freire, Dr.
Costa Porto, Dr. Gilberto Osório.
Dr. João Emerenciano e Dr. Rui
Marques. Reservamos o último dia
da ‘Semana’, que vai do dia 15 ao
dia 21 de abril, para o Senhor, sim,
o dia 21 de abril, dia histórico, para
um historiador.

Transformamo-nos em ‘garimpeiros’ procurando em cascalhos
e lama ‘alguma causa’ para ornamentar colos de dama e entrar em
salões privilegiados. E começamos. E houve votos de desânimos.
Risos de desdém. Gestos de incredulidade. Mas, nós somos nordestinos, temos ‘cabeça de burro’, não
sabemos recuar. E continuamos:
com jornais, panfletos, discursos,
visitas ao rádio e à imprensa.

A interventoria, com muito boa
vontade, concedeu-lhe hospedagem no Grande Hotel. E o Brigadeiro Eduardo Gomes a passagem
de avião de Natal a Recife, ida e
volta. Tudo está arranjado. O Senhor não arcará com despesa
alguma. É esse o nosso convite.
Uma conferência para a Mocidade Acadêmica e para a Cidade do
Recife, no salão do Gabinete Português de Leitura, em prol de uma
causa justa e nobre.

Depois organizamos um teatro.
Com muito esforço e com a arte rudimentar de ‘amadores’ principiantes. E assim ‘alguns vinténs’ caíram
na mochila do ‘ginasiano pobre’.
Agora organizamos uma ‘Semana de Cultura Nacional’. Temos o
salão do Gabinete Português de

SABEMOS QUE O SENHOR AMA O BRASIL. E,
MORMENTE, O NORDESTE, ESSA TERRA DE SOL
E DE SOFRIMENTO. POIS BEM, EIS A RAZÃO
DE NOSSO CONVITE. PRECISAMOS DE UM
INTELECTUAL FILHO DA TERRA

Sabemos que saberá compreender os anseios sadios de uma
mocidade que luta por uma causa justa e humana. Não deixará
de nos estender a mão. Não nos
virará o rosto, em sinal de desprezo. E jamais, estamos certos, nos
apontará o caminho da rua, dizendo: “Moços, isto é uma causa
impossível, ou por outra, não tenho tempo.”
Estamos convictos que o ‘potiguar’ famoso e os ‘tabajaras’ humildes quebrarão os arcos em sinal de aliança e de compreensão
mútua. Não é assim? Responda-nos imediatamente. O nosso en-
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dereço é: Diretoria da CAMPANHA
DO GINASIANO POBRE – Casa
do Estudante de Pernambuco –
Derby, Recife.
Atenciosamente despedimo-nos.
Felipe Tiago Gomes – Primeiro
Conselheiro.”
***
O empenho para atrair o público
e lotar o salão do Gabinete Português de Leitura era uma questão
de honra diante do desprezo de
certa parcela da sociedade com
a Primeira Semana de Cultura
Nacional. Como raramente iam a
festas, cinemas ou reuniões, todas
as energias dos jovens da Campanha do Ginasiano Pobre, ou
CGP, sigla pela qual o movimento
passou a ser chamado, estavam
voltadas para essa finalidade. Nas
ruas, nas lanchonetes, em qual-

quer lugar, traziam o discurso na
ponta da língua, dispostos a atrair
sempre mais um participante
para o evento. Panfletos também
foram distribuídos nas faculdades de Direito, de Engenharia, de
Agronomia e de Química.
Após o trabalho hercúleo de mobilização, a Semana foi realizada
entre os dias 15 e 21 de abril e,
apesar do número limitado de palestrantes, por causa do descrédito dos organizadores, contou
com diversas conferências. Participaram Jordão Emerenciano,
que falou sobre Pandiá Calógeras;
Luiz Freire; o professor Paes de
Matos (que dava aulas de Física); e
o professor Waldemar de Oliveira.
Aquela era apenas mais uma luta
entre tantas outras que ainda viriam.
Em julho de 1944, no primeiro
aniversário da Campanha, Felipe

mandou rezar uma missa, no Colégio Salesiano, e à noite organizou uma Sessão Solene no Gabinete Português de Leitura. Nessa
ocasião foi eleita a sua primeira
diretoria para entendimentos com
o Ministério da Educação e outras
repartições oficiais. E, nesse primeiro ordenamento, a Campanha
já dava pistas de seu modelo democrático de gestão, garantindo a
livre manifestação dos envolvidos
e a participação da comunidade em todas as instâncias da sua
nova direção.
Entre os nomes que compuseram
o corpo diretivo estavam: Felipe,
Primeiro Conselheiro; José Rafael
de Menezes, Segundo Conselheiro; Genivaldo Wanderlei, Terceiro
Conselheiro; Severino Florêncio
Teixeira, Diretor do Departamento
Artístico; Clóvis Miranda, Diretor
do Departamento de Finanças; Severino Oliveira, Secretário-Geral;

NA LUTA PARA ANGARIAR
RECURSOS, FELIPE
TAMBÉM CRIOU O TEATRO
DO ESTUDANTE DE
PERNAMBUCO (TEP). A
IDEIA ERA USAR A RENDA
DOS ESPETÁCULOS PARA
COMPRAR AS CARTEIRAS
DO GINÁSIO CASTRO ALVES
HERMILO BORBA E COLABORADORES QUE AJUDARAM A
REVOLUCIONAR O TEATRO DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO (TEP)
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Joel Pontes, Secretário do Departamento Artístico; Stélio dos Santos, Secretário do Departamento
de Finanças; José I. Cabral, Secretário do Departamento de Propaganda; e Genivaldo Wanderlei,
Redator.
Durante a celebração também
foi escolhido o nome do primeiro ginásio, cujo curso de admissão já estava funcionando na
sede do Sindicato dos Contabilistas. Por unanimidade, resolveram homenagear o grande poeta
social Castro Alves, e assim nasceu oficialmente o Ginásio Castro Alves.
UM TEATRO
PARA O ESTUDANTE
Na luta para angariar recursos,

nesse primeiro ano, Felipe também criou o Teatro do Estudante
de Pernambuco (TEP). A ideia era
usar a renda dos espetáculos para
comprar as carteiras do Ginásio
Castro Alves, onde muitos alunos
assistiam às aulas noturnas em
pé, resistindo bravamente a problemas comuns do seu dia a dia,
como a falta de comida.
Criar um grupo de teatro era mais
uma entre tantas alternativas idealizadas pelo movimento para
minimizar o sofrimento daqueles
moços. Seus colaboradores chegaram a tirar uma foto da primeira
sala de aula do Ginásio – com um
grupo de cerca de 100 alunos assistindo à aula em pé – para distribuí-la pelos quatro cantos do
Recife. Uma espécie de panfleto

explicava o que se via na imagem
e pedia ajuda para a Campanha.
Foi com essa ideia que Felipe
conquistou o apoio do general
Isauro Regueira, comandante da
7ª Região Militar, e do prefeito
Novaes Filho. Após lerem o panfleto, ambos fizeram uma visita à
Campanha e contribuíram com
um pouco de dinheiro. Toda ajuda era muito bem-vinda. Além de
funcionar em prédio emprestado,
o curso de admissão ao ginasial
gratuito tinha que conseguir as
carteiras até meados de novembro, pois o exame de admissão
havia sido marcado para fevereiro
do ano seguinte.
Com a divulgação crescente da
Campanha, as matrículas para

CARTAZ DO TEATRO DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO (TEP)
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o curso haviam chegado a 130
alunos. Era uma oportunidade
única naquela época, por isso
atraiu interessados, de diferentes
idades, ansiosos por completarem o ginásio. Na mesma turma
tinham alunos dos 12 aos 35 anos
de idade. Impossível ficar alheio
a toda aquela gente querendo
aprender, por isso, o Teatro do
Estudante de Pernambuco teve
sua participação especial nessa
história.

ra recifense, e, muitas vezes, acusado de comunista, o Teatro foi
criado pelo Departamento Artístico da Campanha para percorrer
os bairros e algumas cidades nordestinas. Além de angariar recursos, Felipe sabia que era preciso
espalhar a sua mensagem, indo
além dos muros da faculdade e
das esquinas de Recife. E o teatro
poderia atrair não somente espectadores, mas novos voluntários para o movimento.

Inicialmente desprezado pelos
maiores representantes da cultu-

O problema é que não havia ninguém que entendesse do ofício.

Quem mais se interessou inicialmente foi o estudante de Odontologia Severino Teixeira, escolhido para dirigir o Departamento
Artístico. Mas isso não durou muito tempo. Joel Pontes, futuro ator,
diretor e crítico teatral, não negou
sua vocação original e assumiu
logo em seguida a secretaria do
tal Departamento, convidando o
escritor Waldemar de Oliveira para
dirigi-lo. Waldemar não só aceitou
o cargo como colocou o Teatro
Santa Isabel, do qual era diretor, à
disposição para ajudar os artistas
novatos da Campanha.

COM O DINHEIRO ARRECADADO COM OS ESPETÁCULOS, NO
FIM DE 1944, FORAM COMPRADAS 50 NOVAS CARTEIRAS PARA O
CURSO DE ADMISSÃO DO GINÁSIO CASTRO ALVES

FUNDADORES DO TEATRO DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO: AO
FUNDO, IVAN PEDROSA, JOSÉ GUIMARÃES SOBRINHO, JOSÉ DE
MORAES PINHO, GALBA PRAGANA. NA FRENTE, JOSÉ LAURÊNIO DE
MELO, JOEL PONTES, HERMILO BORBA FILHO, ARIANO SUASSUNA
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Como naquela época as moças
eram proibidas de encenar peças de teatro, ou se apresentar
em em qualquer tipo de palco,
sob pena de serem malvistas pela
sociedade, a primeira dificuldade
do grupo foi conseguir peças em
que só trabalhassem homens. A
saída foi encenar peças escritas
pelos Salesianos, pois um de seus
padres, Nestor de Alencar, que
era um amante do teatro, só podia escrever peças exclusivamente masculinas. São dessa época
as encenações de “Um Escorrego (ou Escorrego no Quiabo)”, “O
Presente de Aniversário”, e “Simplício Pacato”.
Mais tarde, os missionários do
Colégio Americano Batista, que
tinham uma mentalidade menos
conservadora, indicaram duas
moças para participar das apresentações do grupo. Além disso, o
pastor que dirigia o colégio passou
a conceder as suas dependências
para os ensaios do Teatro do Estudante de Pernambuco (TEP), já
que era muito difícil conseguir um
local que aceitasse abrigar peças
com participações femininas. A
primeira peça com moças foi “Era
uma Vez um Vagabundo” e, depois, “Amo Todas as Mulheres”.
Nas duas fases, o TEP tinha uma
essência meio mambembe, mas
com propósitos muito nobres.
Cobrando apenas um cruzeiro de

seus espectadores, carregando
bagagens de modestos figurinos
nas costas, e dormindo pelas praças do Recife, o grupo conseguiu
angariar dinheiro suficiente para
comprar várias carteiras para o
primeiro ginásio da Campanha.
Além de rodar os subúrbios da
capital, as peças foram encenadas nas cidades de Caruaru e Moreno, e até em João Pessoa.
Dados históricos mostram que
essa foi a segunda versão do TEP,
por onde, anos mais tarde, passariam nomes ilustres da vida
cultural pernambucana. A primeira versão foi criada em 1940,
quando estudantes de Direito
encenaram uma peça de Paulo
Gonçalves sob a direção de Raul
Priston. Mas o projeto não foi levado adiante.
Somente em 1945, na II Semana
de Cultura Nacional, que o então estudante de Direito Hermilo
Borba Filho, futuro escritor e dramaturgo, trouxe reflexões sobre
a verdadeira missão do teatro na
formação da cultura popular e
mobilizou poderosos adeptos,
como Ariano Suassuna, Gastão
de Holanda, Aluísio Magalhães e o
próprio Joel Pontes.
Essa terceira, e última, versão do
TEP foi a que mais encenou es-

petáculos e obteve representatividade, formando grandes nomes
do teatro brasileiro. Sob a direção
de Hermilo Borba, o grupo entrou
em uma nova fase, desligando-se
completamente da Campanha do
Ginasiano Pobre. Mas a missão do
Teatro do Estudante de Pernambuco idealizado por Felipe já havia
sido cumprida.
Com o dinheiro arrecadado com
os espetáculos, no fim de 1944,
foram compradas 50 novas carteiras para o curso de admissão
do Ginásio Castro Alves. As carteiras foram inauguradas solenemente em 27 de novembro, mesmo dia da abertura da Biblioteca
Miguel Couto, lugar onde, mais
tarde, aqueles primeiros alunos
puderam aprofundar o aprendizado adquirido na sala de aula.
Naquele momento, a chama que
se acendeu no coração de Felipe
ao criar a Campanha havia se espalhado na alma daqueles futuros
ginasianos pobres. Embora ainda
faltasse o reconhecimento oficial e a autorização para os exames de admissão, havia a certeza
de que, no fim, tudo daria certo.
Felipe costumava dizer que não
criou algo inovador, pois apenas
teve uma ideia. Mas ele não teve
somente uma simples ideia. Ele
acreditou nessa ideia mais do que
qualquer outro mortal. E, sem dúvida, esse foi um de seus maiores
diferenciais.
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ANOS 40, COM TIA TOINHA E O SOBRINHO, NO RIO DE JANEIRO
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RIO, CENÁRIO DE AVENTURAS E

BATALHAS
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“... SINTO-ME NASCIDO
A CADA MOMENTO PARA
A ETERNA NOVIDADE DO
MUNDO.”
FERNANDO PESSOA
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O ano de 1945 começou sob as
luzes da mudança. A fragilidade
das ditaduras europeias, o prenúncio do fim da Segunda Guerra
e o desgaste do Governo Vargas
anunciavam transformações eminentes em diversos setores. No
entanto, o cenário educacional
continuava a demandar uma reflexão mais profunda.
A abertura de espaços para novos
partidos e a realização das eleições a partir da redemocratização
inaugurou a segunda fase do Estado Populista. Na Economia, os
novos rumos almejados pela burguesia transitavam entre o caráter
nacionalista e o controle do capital internacional.
Intelectuais que defendiam o capital nacional, reunidos em torno
do Instituto Superior de Estudos
Brasileiros (ISEB), órgão ligado ao
Ministério da Educação, se debruçaram sobre o estudo das questões sociais para compreensão
da realidade brasileira. A ideia era

54

resgatar a cultura brasileira como
meio de conscientização e transformação social. E isso acabou
reacendo a discussão das grandes
questões educacionais.
A Constituição de 1946 determinou os percentuais a serem destinados pela União, os Estados e
Municípios à Educação, para estimular o desenvolvimento do ensino; preconizou a gratuidade do
ensino primário; e atribuiu às empresas a responsabilidade de oferecer ensino gratuito quando tivessem mais de 100 trabalhadores.
Além disso, foi criada uma comissão para elaborar um projeto de
reforma geral da educação nacional, o que acirrou a disputa entre
aqueles que desejavam o ensino
público e os grupos que queriam
continuar lucrando com o ensino
privado. E quando foi finalmente
publicada, pela primeira vez, em
1961, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional não conseguiu resolver esse conflito.
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FELIPE COM AMIGOS EM SUA PRIMEIRA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO

No meio do caminho, a Campanha do Ginasiano Pobre, dando
os seus primeiros passos, no fim
dos anos 1940, passou a ser uma
alternativa estratégica diante da
omissão do Estado. Disposta a
prestar um serviço gratuito com
recursos oriundos da comunidade
e de subsídios públicos, foi criando seu próprio espaço, não sem
antes cumprir um rosário de dificuldades que ameaçavam a sua
sobrevivência.
Após conseguirem as primeiras
carteiras para o Ginásio Castro Alves, os dirigentes da Campanha sabiam que se mantivessem somente
uma sala na sede do Sindicato dos
Contabilistas não conseguiriam o
tão sonhado reconhecimento do
Ministério da Educação. A saída foi
procurar o professor e advogado
Aderbal Jurema, futuro secretário

de Educação de Pernambuco, que
orientou Felipe a mudar a sede do
ginásio para um local no centro da
cidade.
Com a ajuda de José de Brito, que
dirigia um educandário, na época,
e cedeu gratuitamente suas instalações para o funcionamento da
Campanha, o ginásio mudou para
a Avenida Rosa e Silva, 627, centro
de Recife. Mas, em seguida, Felipe
viu que as instalações ainda seriam
precárias para uma escola que aspirava pelo reconhecimento no
meio educacional. Foi assim que
entrou em cena o professor Aluízio Pessoa de Araújo, dono e diretor do colégio particular Oswaldo
Cruz, uma das mais conceituadas
instituições de ensino da capital,
onde havia estudado um grande
mestre da educação brasileira,
Paulo Freire.

Aluízio autorizou a Campanha a
usar as instalações do colégio,
mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido até o reconhecimento pelo MEC. Literalmente. Mesmo desconhecendo
as regras e exigências a serem
cumpridas para credenciamento
de um ginásio, os jovens da Campanha decidiram que estavam
longe demais do centro das decisões para reivindicar mais agilidade nesse processo. Por isso,
apesar de letrados, decidiram esquecer o significado da palavra
“impossível” e seguir rumo ao Rio
de Janeiro para vencer as burocracias impostas.
A primeira dificuldade foi o meio
de transporte. Em plena guerra,
os navios do Rio São Francisco
andavam lotados e a viagem era
penosa. Somente a ida durava um
mês. Sem dinheiro para viajarem
por terra, água ou mar, o jeito foi
apelar para os órgãos oficias. Decididos a buscar apoio do Correio
Aéreo Nacional, ficaram dias rondando a residência do brigadeiro
Eduardo Gomes, então comandante da Zona Aérea do Nordeste,
que ficava em Recife.
Quando conseguiram uma audiência, o brigadeiro os recebeu
com muita simplicidade e foi muito sensível às causas da Campanha, colocando-se à disposição
para ajudá-los na obtenção do
transporte. Mesmo assim, foram
necessárias muitas visitas até que
ele marcasse, de fato, a viagem
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num avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O problema, então, foi resolver quem faria parte da missão.
Como sempre teve medo de
avião, Felipe alegou falta de dinheiro, falta de roupa e até as
condições de empregado na Casa
do Estudante para fugir da obrigação. Mas não teve jeito: ele era o
líder maior da Campanha, e essa
era uma missão nobre demais
para ele ficar de fora.
UM NOVO MUNDO
A viagem foi marcada para o início
de fevereiro de 1945. Com muito
pouco dinheiro, sem conhecer o
Rio de Janeiro, e saber onde ficariam hospedados, Felipe Tiago Gomes, Genivaldo Vanderley
e Juarez Gomes Lopes partiram
para a cidade maravilhosa levando na bagagem, além de uma carta de recomendação, muita coragem e esperança.

sil, Dona Darcy Vargas, fundadora
da Legião Brasileira de Assistência (LBA), foi assinada por outro
notável, o então secretário para
os Negócios do Interior, Justiça,
Educação e Saúde, Jarbas Maranhão, advogado pernambucano
formado na Faculdade de Direito
do Recife.
No trajeto para o Rio, o trio ficou sabendo que os hotéis mais
baratos ficavam próximos à estação de trem da Central do Brasil.
E foi munido unicamente dessa
informação que Felipe ainda teve
a coragem de barganhar com o
motorista de táxi, que lhes cobrou
Cr$ 15,00 para levá-los do Aeroporto Santos Dumont à Central. Dizendo estar acostumado
a pagar pelo trajeto somente Cr$
10,00, mesmo sem nunca ter estado no Rio de Janeiro, conseguiu
convencer o motorista a levá-los

ao destino, onde se hospedaram
no Hotel Dom Pedro II.
A hospedagem não era realmente muito cara, mas, só para se ter
um ideia, Felipe havia levado apenas Cr$ 500,00 e, se demorassem
muito para entregar a carta de
recomendação, em pouco tempo não teriam mais dinheiro para
cobrir as despesas. Preocupados
com esse impasse, os três resolveram ligar para diferentes hotéis
da cidade para tentar convencer
seus gerentes a hospedá-los de
graça, alegando os nobres motivos daquela missão e usando o
argumento de que o Ministério da
Educação e Saúde pagaria pela
hospedagem tão logo obtivessem
o seu reconhecimento.
Por mais absurda que hoje pareça aquela proposta, a gerência
do Hotel Central, na Praia do Fla-

A carta de recomendação, endereçada à primeira-dama do Bra-

... PARTIRAM PARA A
CIDADE MARAVILHOSA
LEVANDO NA BAGAGEM,
ALÉM DE UMA CARTA DE
RECOMENDAÇÃO, MUITA
CORAGEM E ESPERANÇA

DONA DARCY VARGAS, FUNDADORA DA LEGIÃO
BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA (LBA)
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HOTÉIS CENTRAL E DOM PEDRO II

mengo, com vista deslumbrante, aceitou os argumentos dos
jovens da Campanha e resolveu
hospedá-los com a promessa de
que a conta seria paga no fim.
Considerado de primeira classe, o
Hotel Central ficava entre as ruas
Barão do Flamengo e Paissandu,
e foi demolido, anos depois, para
construção de um edifício residencial.
Apesar do clima requintado, a situação já não estava nada fácil:
Felipe tinha somente Cr$ 270,00
no bolso e os outros dois, embora
tivessem uma situação um pouco
melhor, também ficariam sem dinheiro em pouco tempo. Determinados a resolver a questão de
uma vez por todas, na semana seguinte, estabeleceram uma agenda de contatos e visitas a pessoas influentes que pudessem lhes
ajudar.
Além das reuniões agendadas,
onde conheceram personalida-

des antes só vistas nas páginas
dos jornais, aqueles dias no Rio
de Janeiro foram repletos de
muitas novidades. E embora estivessem cercados de certa ansiedade, as maravilhas da cidade
maravilhosa lhes renderam situações engraçadas que, de certa
forma, amenizaram um pouco o
clima de tensão.

trangeiros. Por isso escolhiam e
só sabiam o que iam comer quando o prato era servido. Outro problema foi a porta giratória. Certa
noite, Felipe, ao voltar de uma
reunião, deparou-se com aquela engenhoca e não sabia como
entrar no hotel. A saída foi esperar um hóspede entrar para saber
como resolver o impasse.

Na primeira semana, deslumbrados com o hotel, os três jovens
da Campanha não sabiam sequer
fazer pedidos no cardápio do restaurante, repleto de nomes es-

Subir nos elevadores era outra
aventura. Ao visitar o jornalista
Fernando Tude de Souza, diretor
da Rádio MEC, Felipe enrolou-se e
o elevador automático ficou para-

FUTURAMENTE, FELIPE SERIA
HOMENAGEADO PELO GRANDE
COLABORADOR DA CAMPANHA
ADERBAL JUREMA, EX-SENADOR E
ENTÃO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
DE PERNAMBUCO
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GUSTAVO CAPANEMA, MINISTRO DA EDUCAÇÃO

do entre dois andares. Com medo
de envolver-se em um acidente,
conseguiu fazê-lo descer até o
térreo, mas achou mais seguro
subir pela escada.
O trio também foi recebido pela
poetisa Amélia Carneiro de Mendonça, presidente da Casa do
Estudante do Brasil, que lhes
transmitiu bastante esperança de
sucesso para os propósitos da
Campanha. Já a representante da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Dona Lúcia Magalhães, alegou que, como ainda não haviam
conquistado o reconhecimento
do Ginásio Castro Alves pelo MEC,
o prefeito não arcaria com o pagamento das diárias.
Os dias passavam e Felipe, Genivaldo e Juarez oscilavam entre o
sentimento de empolgação e o
desânimo. Além do tempo gasto
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com visitas a intelectuais, jornalistas e lideranças de diferentes
áreas, os três passaram grande
parte do mês de fevereiro de 1945
na sala de espera do gabinete do
então ministro da Educação, Gustavo Capanema, à espera de uma
oportunidade de audiência. Na
época, nem o chefe de gabinete,
o poeta Carlos Drummond de Andrade, lhes deu alguma atenção.
Passavam tardes olhando os quadros de Portinari que enfeitavam o
salão, sem se darem conta do real
valor daquelas obras.
Passado o prazo estabelecido
como limite pelo gerente do hotel,
ainda não tinham conseguido o dinheiro para pagar a hospedagem.
Repetindo o argumento de que a
causa que os tinha levado ao Rio
de Janeiro era muito nobre, e mostrando a carta endereçada a Dona
Darcy Vargas, Felipe convenceu o

gerente a postergar o prazo limite
para dali a uma semana. Mas, em
vez de gastar mais tempo na sala
de espera do Ministro, resolveram
fazer o que já deviam ter feito: foram imediatamente procurar Dona
Darcy Vargas.
MISSÃO CUMPRIDA
Com a carta de recomendação
em mãos, o trio foi recebido pela
primeira-dama mais rápido do
que imaginava. O advogado Jarbas Maranhão, que havia assinado o documento, era uma figura
muito estimada por Dona Darcy.
Havia sido oficial do gabinete do
governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, grande aliado
de Getulio Vargas, e, no cargo,
havia organizado a sessão pernambucana da Legião Brasileira
de Assistência, órgão assistencial
que era a “menina dos olhos” da
primeira-dama.
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Ao ler a carta, e conversar com os
rapazes, Dona Darcy Vargas ligou
imediatamente para o gabinete do
ministro Gustavo Capanema e foi
atendida pelo seu Oficial do Gabinete, João Neder, que prometeu
recebê-los e lhes apoiar no que
fosse necessário. O problema estava resolvido. No encontro com
o oficial, receberam um cartão
em que ele se responsabilizava
pelo pagamento das dívidas dos
representantes da Campanha do
Ginasiano Pobre até o dia 25 de
fevereiro, devidamente endereçado ao gerente do hotel. A missão
estava cumprida. Quer dizer, mais
ou menos, pois seria preciso ainda
arranjar um meio de voltar a Recife até esta data.
A única solução seria conseguir
uma vaga nos aviões militares.

Mas as vagas estavam escassas
naquele tempo, segundo informações dos oficiais abordados
por eles, diversas vezes, na Ponta
do Calabouço, onde acabara de
ser inaugurado o Aeroporto Santos Dumont. A grande questão é
que não teriam mais dinheiro nenhum ao saírem do Hotel Central.
O jeito, então, foi novamente apelar para os órgãos oficiais do governo. E aqueles rapazes realmente desconheciam o significado da
palavra “impossível”.
Ao saberem que o chefe de gabinete do Estado-Maior da Aeronáutica (Emaer), Cel. Henrique Fleuss,
morava no bairro carioca da Tijuca, os três pegaram um bonde sem
destino exato, mas, depois de uma

investigação com moradores das
redondezas, conseguiram descobrir o endereço do oficial. Após um
período de insistência para falar
pessoalmente com o chefe de gabinete, finalmente conseguiram e,
usando a nobre missão da Campanha como escudo, mais uma vez,
venceram a batalha. O coronel
informou-lhes que arranjaria três
vagas em um avião da FAB para o
dia 2 de março.
Felipe teve novamente que conversar com o gerente do Hotel
para explicar a situação, afinal,
ele havia sido como um amigo
durante aquela estada no Rio de
Janeiro. Mas dessa vez não foram
necessários muitos argumentos.
Sensibilizado com a luta e a garra
dos jovens, o gerente, um suíço
que tinha um sotaque carregado
nos erres, autorizou que ficassem
até o dia 1º de março no Hotel
Central. Um grande alívio.
Com tempo disponível até o dia da
partida, Felipe, Genivaldo e Juarez
passaram a dar mergulhos diários
na Praia do Flamengo. Chegaram
até a visitar o jornal O Globo, que
publicou em suas páginas, no dia
27 de fevereiro de 1945, a saga
dos “Três Mosqueteiros”, apelido
que o jornalista Nahum Sirotsky
usou em sua reportagem para designar aqueles jovens destemidos
da Campanha.
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MOVIMENTO PRÓ-COMUNISMO
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PRIMEIRA GRANDE

VITÓRIA
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“A POLÍTICA NÃO
DEVERIA SER A
ARTE DE DOMINAR,
MAS SIM A ARTE DE
FAZER JUSTIÇA.”
ARISTÓTELES
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De volta a Recife, Felipe Tiago
Gomes foi tomado por um sentimento de desilusão. Revoltado
com a falta de colaboração do
governo, percebeu nitidamente
que somente com outros homens
no poder, e outro regime político,
a Campanha teria chances de dar
frutos.
Os alunos do Ginásio Castro Alves fizeram exames de admissão
mesmo sem a autorização do Ministério da Educação. Apesar de o
resultado não ter validade oficial,
ele e seus companheiros não poderiam deixar que aqueles moços
pobres perdessem a esperança no
futuro, e resolveram utilizar as notas para promover publicamente
os que evoluíram durante o curso.
Os ânimos estavam exaltados na
capital pernambucana. Logo após
o retorno de Felipe, Genivaldo e
Juarez, no calor das intensas manifestações geradas por uma entrevista dada pelo escritor José
Américo de Almeida, no Correio
da Manhã – que conclamou to-
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dos a lutarem contra a ditadura
de Vargas –, a polícia política do
Interventor Etelvino Lins assassinou barbaramente o estudante
Demócrito de Souza Filho, colega
de Felipe na Faculdade de Direito.
Com a morte do estudante, Felipe ficou ainda mais decepcionado
com o governo e, movido pelos
ideais daqueles que combatiam
a ditadura, filiou-se à União Democrática Nacional (UDN), principal partido de oposição a Vargas, liderado por Carlos Lacerda.
Seguindo um caminho completamente diferente do que havia
traçado até então, mais uma vez,
ele surpreendeu a todos e, sem
nunca abandonar a Campanha,
criou um núcleo de resistência,
formado basicamente por jovens,
na sua terra natal, Picuí.
O movimento contra a ditadura tomou grandes proporções,
abalando os alicerces do governo Vargas, no poder desde 1930.
Convocadas novas eleições, Felipe atuou ativamente, apoiando o
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brigadeiro Eduardo Gomes para
presidente. Com isso, passou a
maior parte do ano em Picuí, participando de comícios e mobilizando eleitores. Mas quem venceu nas urnas foi o general Eurico
Gaspar Dutra, candidato do Partido Social Democrático.
Como o resultado da primeira
viagem da Campanha ao Rio de
Janeiro também não havia sido
muito animador, ocorreram pequenas divergências entre seus
fundadores, acaloradas pela tensão no cenário político nacional.
Mas, passadas as eleições presidenciais, Felipe convocou todos
os pioneiros do movimento. Com
os ideais de liberdade e justiça
fortalecidos, todos estavam ainda
mais entusiasmados com a luta
pela educação gratuita.

CARLOS LACERDA, LÍDER DA UNIÃO
DEMOCRÁTICA NACIONAL (UDN)

Naquele mesmo ano, resolveram
mudar o nome do movimento para Campanha dos Ginásios
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NAVIO ITANAGÉ

Populares. A justificativa era que
o primeiro nome remetia a um
trabalho mais sentimental do que
ideológico. Além disso, o novo
nome estava mais em sintonia
com a essência da Campanha,
idealizada a partir da união de esforços e apoiada na luta popular
pelo direito ao ensino.
Ocorre que, com o apogeu do
Partido Comunista, que havia
eleito uma bancada respeitável de
deputados federais na eleição anterior, a palavra “popular” também
acabou ficando muito relacionada
ao partido. Foi por isso que, logo
depois, a diretoria resolveu fazer
uma nova alteração, e a Campanha passou a se chamar Campanha dos Educandários Gratuitos.
Sem perder o objetivo original, o
nome foi adaptando-se aos novos
tempos e, nesse caso, deu ao movimento um caráter mais nacionalista do que partidário.

Eduardo Gomes, não desfrutava
mais do mesmo prestígio e era
visto naquele momento como um
candidato que havia perdido as
eleições.
Felipe e os amigos partiram para
o plano B: conseguir uma vaga
nos navios. Mas as filas para quem
desejava viajar para o sul do país
eram imensas, e por isso era preciso uma dose a mais de sorte. Ao
buscar apoio do Comando da Região Militar, ficaram sabendo que
três oficiais haviam suspendido

sua presença em uma viagem de
3ª classe do navio Itanagé, popularmente conhecido como Ita. E,
embora soubessem que seria uma
aventura, essa era uma oportunidade que eles não podiam perder.
A bordo do navio, não havia cama
ou beliche, e quem quisesse que
armasse a sua própria rede. O

PEGUEI UM ITA NO NORTE
Com os ideais renovados, Felipe
e demais fundadores resolveram
programar uma nova viagem ao
Rio de Janeiro, para o início do
ano seguinte, em 1946. Desta vez,
a comissão foi composta por Felipe, José Guimarães e Sá Martins.
Ter participado da primeira missão
deu a ele muito mais segurança,
porque, desta vez, saberia como
contornar as dificuldades. Mas o
meio de transporte demandava
uma atenção especial, ainda mais
porque quem os havia ajudado
na primeira viagem, o brigadeiro
O ESTUDANTE DEMÓCRITO DE SOUZA FILHO, COLEGA DE FELIPE, FOI
ASSASSINADO DURANTE UM MOVIMENTO CONTRA A DITADURA DE VARGAS
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A CONQUISTA ERA A PROVA DE QUE A COMUNIDADE,
UNIDA, ERA CAPAZ DE LEVAR SEU PROPÓSITO PARA
ALÉM DOS LIMITES GEOGRÁFICOS

cheiro de óleo e de urina misturavam-se no ambiente. A comida tinha cheiro e sabor esquisitos, por
isso os rapazes resolveram gratificar o cozinheiro para obter algumas regalias. Sem que ninguém
soubesse, chegaram a frequentar
a 1ª classe. Mas banho ninguém
tomou durante os sete dias de
viagem.
Aproveitando a parada do navio
em Salvador, os três visitaram o
jornal A Tarde, que publicou uma
reportagem referindo-se aos jovens nordestinos como membros
da Comissão da Campanha Pró-Ginásios Populares de Pernambuco. A reportagem citou ainda
o motivo da viagem, destacando
a importância do Ginásio Castro
Alves. Cada notícia como essa
era uma vitória, pois representava
mais visibilidade para a Campanha
fora de Pernambuco.
Ao chegarem ao Rio de Janeiro,
com a hospedagem paga por órgão oficial (segundo dados históricos, o custo teria sido pago pela
prefeitura do Distrito Federal), Felipe, José e Sá Martins ficaram no
Hotel O Globo. Logo nos primeiros dias, cumpriram uma agenda de visitas a jornais, como o
A Noite e o Diretrizes, muito atuantes na época, que publicaram

entrevistas com os três representantes da Campanha.
Mas a notícia mais esperada viria
somente no dia 28 de fevereiro de 1946. Após entendimentos
da comissão com o Ministério
da Educação, foi publicada, no
Diário de Pernambuco, a reportagem com o seguinte título: SERÁ
RECONHECIDO O CURSO GINASIAL DO GINASIANO POBRE.
Ao receberem a notícia de que,
finalmente, o Ginásio Castro Alves seria reconhecido oficialmente, Sá Martins enviou um telegrama para Recife, endereçada
ao acadêmico José de Brito, um
dos grandes apoiadores do movimento, avisando que Dona Lucia
Magalhães, que estava à frente da
coordenação do ginásio, deveria
tomar providências urgentes para
que os alunos realizassem exames
de admissão em outros colégios.
Como os exames de admissão
realizados no Ginásio Castro Alves, no ano anterior, não tiveram
validade, caso fossem aprovados
agora, com o reconhecimento do
MEC, esses alunos teriam como
iniciar o curso o mais rápido possível. Se bem que os primeiros
exames no próprio Castro Alves
foram realizados logo em seguida,

no dia 10 de abril de 1946. Foram
os primeiros exames de admissão
para um curso ginasial gratuito
realizados em uma instituição de
iniciativa particular no Brasil.
Após dois anos e meio de trabalho
incansável de homens e mulheres
que acreditaram, sem duvidar, no
sonho de Felipe Tiago Gomes, a
primeira grande batalha estava
ganha. A conquista era a prova
de que a comunidade, unida, era
capaz de levar seu propósito para
além dos limites geográficos. Era
a prova de que a escola democrática não era uma utopia, mas uma
realidade possível na mente dos
felipianos que se espalhariam pelo
Brasil afora.
O reconhecimento do ginásio
trouxe muito entusiasmo. Felipe,
Caubi de Oliveira e Edgar Ataíde deram entrevistas no Diário de
Pernambuco sobre as atividades
da Campanha e seus projetos para
o futuro. Mas alguns fundadores
do movimento já haviam se afastado da luta diária, até mesmo porque o projeto merecia uma dedicação quase que integral. Muitos
que se mostraram empolgados
no início foram perdendo o fôlego
diante das adversidades. Havia ainda o curso natural da vida: formatura, casamento, vida profissional.
E a Campanha foi perdendo alguns
adeptos com o tempo, que preferiram seguir com seus propósitos.
Para alguns fundadores, a obstinação de Felipe era uma teimo-
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sia difícil de ser aceita. Relatos
históricos mostram que Alcides
Rodrigues da Sena teria realizado
eleição em que o nome escolhido para o primeiro ginásio seria
Humberto de Campos. Felipe teria
anulado o pleito e escolhido, com
a ajuda de outros adeptos, o nome
de Castro Alves. Muitos também
achavam que o embate histórico
travado por Felipe, considerado
um homem do povo, com o professor Mário Melo, intelectual de
muito prestígio, na época, apenas
trouxe mais dificuldades para a
aceitação da Campanha, em seus
primeiros momentos.
Outros fundadores mostraram
certo radicalismo, como Joel
Pontes, que discordava da aproximação da Campanha com o
governo, contrariando seus princípios originais de impedir a interferência de políticos. No seu

pensamento, se a omissão do
governo era a causa da criação
de ginásios populares, aceitar a
sua ajuda seria um contrassenso.
Anos depois, o próprio Joel teria
admitido que, para alcançar seus
objetivos, sem perder sua essência, o movimento teria inevitavelmente que driblar as dificuldades
com as ferramentas que estivessem à mão. Joel soube reconhecer a maestria de Felipe na hora
de equilibrar o sonho e a realidade. O caminho era realmente espinhoso, mas ele foi encontrando
outras almas que sobreviveram na
sombra dos juazeiros e seguiu em
frente, renovando o espírito da
Campanha de forma permanente.
COMO POLÍTICO,
UM GRANDE DIPLOMATA
A aproximação de Felipe com
a União Democrática Nacional

(UDN) nas eleições de 1945, onde
passou grande parte do tempo
em Picuí, atraindo jovens para os
ideais do partido, acabou despertando nas lideranças locais sua
vocação para a política. Foi assim
que, em 1947, após ser nomeado
pelo então governador da Paraíba, Oswaldo Trigueiro, Felipe
tornou-se o mais jovem prefeito
do Estado, assumindo a prefeitura de Picuí para um mandato de
nove meses.
Num primeiro momento, a nomeação até o lisonjeou, mas, além de
nunca ter tido pretensões políticas, não estava disposto a aceitar
a nomeação. Primeiro, porque
havia sido escolhido para presidir
o Diretório Central dos Estudantes
da Universidade de Recife, logo,
sua responsabilidade no meio
acadêmico era muito grande. Isso
sem contar as obrigações com a

FELIPE, AO CENTRO, DE GRAVATA LISTRADA, O MAIS JOVEM PREFEITO DE PICUÍ
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Campanha que, após ter obtido o
seu primeiro reconhecimento do
MEC, precisava expandir-se para
outras regiões. Deixar Recife naquele momento significava, portanto, adiar esses compromissos.
Mas como sempre foi movido a
desafios, resolveu aceitar a nomeação ao saber que, por trás dela,
havia uma missão conciliadora a
ser cumprida.
Antes de Felipe assumir o cargo, o secretário do PSD, Eduardo Macedo, estava como prefeito
interino da cidade após o coronel
José Maurício da Costa ter se licenciado para dedicar-se à mineração. A ideia era que, ao assumir,
ele tirasse Eduardo da Secretaria,
cargo que ocupava havia mais de
16 anos, deixando o caminho livre
para que a UDN fizesse uma nova
liderança para concorrer nas eleições seguintes. Mas revelando sua
típica habilidade política, Felipe
mudou todos os planos originais
e traçou a sua própria estratégia.
Como considerava Eduardo Macedo um homem de bem, muito
culto, e que poderia ser aproveitado, Felipe assumiu a prefeitura
e colocou como condição que
o secretário continuasse no cargo. Aceitas suas condições, disse
a Eduardo que ele poderia escolher o seu candidato para concorrer nas eleições seguintes, mas a
UDN escolheria o seu também.
Felipe tornou-se muito próximo

de Eduardo, os dois passaram
a trocar ideias, e jamais foram,
de fato, adversários. Nos noves
meses em que ocupou o cargo,
passou longos períodos longe
do município e quem governava
mesmo era o secretário. Logo,
quando teve que escolher um
candidato para apoiar nas eleições, Eduardo escolheu o mesmo de Felipe, o então presidente
da UDN local.
Ao conciliar interesses, Felipe
conseguiu formar uma chapa
única e disse a Eduardo: “Agora, como vencedor das eleições,
aqui, no município, você ficará
com o vice-prefeito, com o presidente da Câmara e com a maioria
dos vereadores.” E assim foi feita a
divisão: a UDN ficou com quatro
vereadores e o PSD com cinco.
Felipe foi um excelente articulador, mas, no fim das contas, concedeu os louros a Eduardo, que
ele afirmou ter conduzido tudo
com muita competência. Gentilezas de um humilde diplomata.
Com a missão cumprida, Felipe
passou a prefeitura para o sucessor
e voltou definitivamente para Recife, onde poderia dedicar-se exclusivamente aos compromissos acadêmicos e aos desafios impostos
pela Campanha. O Castro Alves já
estava com a terceira série ginasial
em plena atividade, mas as dificuldades financeiras continuavam. As

promessas de auxílios eram muitas, mas poucos realmente ajudavam o suficiente para manter as
atividades cotidianas.
O apoio e o trabalho de alguns
anônimos, como Geraldo Magella
Costa, Itamar Vasconcelos, Péricles de Souza Dantas, Laércio Pacheco e Terezinha Santos, garantiam a manutenção das atividades;
mas, infelizmente, não eram suficientes para manter o ideal dos
ginásios gratuitos, garantindo que
outros jovens pudessem ter o
mesmo direito daqueles carentes
privilegiados de Recife.
A guerra mundial acabara, um
novo presidente havia sido eleito
pelo povo, mas nada havia mudado no campo educacional. Tirando
a Campanha de Alfabetização de
Adultos, ideia do educador Lourenço Filho, o precursor da Escola
Nova, milhares de jovens no interior do país continuavam sem condições de estudar e poder sonhar
com uma vida mais digna.
Era preciso levar a mensagem da
Campanha para o resto do Brasil.
Designado pela diretoria para representar o movimento em qualquer parte do país, Felipe traçou
ali sua meta seguinte: difundir e
fortalecer a Campanha nas diferentes regiões brasileiras.
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“MINHA VIDA É ANDAR
POR ESTE PAÍS/PRA VER
SE UM DIA DESCANSO
FELIZ/GUARDANDO AS
RECORDAÇÕES/DAS
TERRAS ONDE PASSEI/
ANDANDO PELOS
SERTÕES/E DOS AMIGOS
QUE LÁ DEIXEI.”
LUIZ GONZAGA
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Em 1948, Felipe começou a viajar
pelo país com a missão de divulgar a Campanha e a importância
da criação de ginásios gratuitos
para a interiorização do ensino
no país. A ideia era estabelecer
os primeiros contatos e identificar possíveis multiplicadores que
estivessem dispostos a lhe ajudar
nessa longa empreitada. Sensibilidade para resgatar futuros colaboradores para a Campanha ele
tinha de sobra. Todos até hoje são
unânimes em afirmar que essa foi
uma de suas maiores qualidades e
que, por isso, o movimento se espalhou, ano a ano, pelas cidades
mais longínquas.
Após viajar num avião da FAB,
ou num Itanagé, o que parecia
impossível se tornava real pelas
mãos de Felipe. Quase sempre
hospedado por conta da prefeitura, ele se sentava numa praça,
observava o povo passar, tomava
um café num botequim, batia um
papo aqui e acolá e, quando havia
espaço, participava de reuniões
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com estudantes e professores nas
principais faculdades locais. Muitas vezes, visitava padres e arcebispos, era um homem religioso,
e isso não lhe custava nada.
Era seguindo esse itinerário que
ele conhecia a pessoa certa: um
jovem idealizador, um professor
mais comprometido com a Educação, e até mesmo lideranças
locais dispostas a abraçar a causa do ensino gratuito, nem que
fosse para, depois, angariar votos.
Outras vezes, também marcava
audiências com prefeitos, governadores e deputados, afinal, era
preciso também aproximar-se da
classe política influente.
Mas, no fundo, ele sabia o propósito de cada pessoa, e selecionava
o que cada uma poderia trazer de
mais relevante para a Campanha.
Com essa perspicácia, foi elegendo os responsáveis pela divulgação e criando grupos de trabalhos
para fundar seus ginásios gratuitos em diversas cidades.
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Em setembro de 1948, Felipe
chegou ao Pará num avião da
FAB. Havia sido marcada uma
reunião na Faculdade de Direito,
e vários lideres estudantis se dispuseram a dar a sua contribuição
para a Campanha. Os acadêmicos Efraim Bentes, Alico Antunes
e Edson Franco, nomes que, na
época, destacavam-se nos meios
educacionais brasileiros, também
estavam presentes e colocaram-se à disposição para ajudar. Foi
recebido ainda pelo governador,
pelo prefeito da capital e pelo arcebispo Metropolitano.
Em Manaus, no estado do Amazonas, Felipe foi recebido pelo
governador, pelo prefeito e pelos
diretores da Faculdade de Direito
e do Colégio Estadual, autoridades e líderes estudantis. Os jornais Tarde e O Jornal publicaram
notícias sobre a Campanha. Aliás,
por todos os lugares por onde Felipe passava, havia sempre um interesse especial da imprensa em
relação àquele movimento que
havia nascido em Recife e estava
tomando forma pelo Brasil afora.
No primeiro dia em São Luís do
Maranhão, Felipe foi até a Facul-

AMÉRICO SALGADO, ARICEIA MOREIRA LIMA E FELIPE, NO RIO DE JANEIRO

FELIPE NA FORMATURA DA FACULDADE DE DIREITO, ANO DE 1948

dade de Direito buscar o apoio de
outros jovens do Diretório Acadêmico Clodomir Cardoso, mas não
foi no meio acadêmico que ele
encontrou o impulso que precisava para a sua Campanha.

FACULDADE DE DIREITO DO PARÁ

Antes de ir embora da cidade, resolveu dar uma embelezada nos
sapatos e, sentado na cadeira do
engraxate, ao ver um estudante
ao seu lado, puxou conversa. Ao
falar sobre seus objetivos, o tal
estudante disse que seus colegas

não eram muito idealistas, mas
lembrou-se de uma pessoa que
poderia ajudá-lo em sua missão.
Seu nome: Ariceia Moreira Lima.
Na época, Ariceia, nome que futuramente seria bastante conhecido
na Campanha, era uma professora
que havia criado um curso noturno
de alfabetização de adultos e que,
por isso, era chamada de comunista. Felipe sentiu logo que seria
a colaboradora ideal para o movimento e, ao procurá-la, não de-
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DEPUTADO DA UDN, FAUSTINO ALBUQUERQUE

ACRISIO MOREIRA DA ROCHA, O PREFEITO DO POVO

cepcionou-se, encontrando uma
jovem idealista que vibrava ao falar
sobre a educação para o povo. Foi
com sua liderança, e o apoio de
outros nomes importantes no Maranhão, como o futuro presidente
José Sarney, José Bento Neves e
Nivaldo Macieira, que a Campanha
começou a sua história na cidade.
Aproveitando outras salas ociosas do Colégio Estadual, onde
já funcionava, à noite, o projeto
educacional “Núcleo de Alfabetização do Povo”, Ariceia resolveu
oferecer também o curso ginasial
gratuito para atender os que não
tinham condições de pagar pelo
ensino. Com o apoio do então
governador Sebastião Archer da
Silva, foi aberto, à noite, o ginásio
para o povo no Colégio Estadual.
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Era a semente da Campanha brotando no Maranhão.
Aproveitando sua filiação à UDN,
Felipe foi recebido no Ceará pelo
deputado Faustino Albuquerque,
do mesmo partido, e pelo prefeito de Fortaleza Acrísio Moreira
da Rocha. O prefeito elogiou o
movimento, mas disse que já estava em seus planos construir um
ginásio noturno, o que de fato
aconteceu, com o Ginásio Municipal de Fortaleza, que, depois, se
transformou no Instituto Histórico
e Geográfico do Ceará. Mas, naquela época, faltou uma liderança
que se envolvesse, de fato, com a
Campanha naquela região.
No Rio Grande do Norte, Felipe
divulgou os ideais da Campanha

para o governador José Varela e diversas autoridades locais.
Já na Paraíba foi recebido pelo
governador Oswaldo Trigueiro e
conquistou amplo espaço na imprensa local. Os jornais A União, A
Imprensa e O Estado da Paraíba
abriram suas colunas com amplo
noticiário sobre a Campanha.
Após visitar esses primeiros seis
estados, Felipe voltou a Recife
para prestar contas de sua missão
aos outros membros da diretoria
da Campanha e comunicar que
seu objetivo era dar sequência às
viagens, mas, desta vez, em direção às regiões Sul e Sudeste. Um
detalhe importante é que, antes
mesmo de ter visitado outras regiões, os ecos da Campanha estavam se espalhando com a ajuda
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de multiplicadores, encantados
com a beleza daquele movimento
educacional pioneiro.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, um aluno do curso de Veterinária da Universidade Federal,
Ruy de Souza Paixão Cortes, que
havia atuado como professor de
uma campanha de alfabetização
do MEC, em 1947, ficou conhecendo a Campanha ao participar
de um congresso de estudantes,
realizado na Bahia. A caravana
gaúcha que participou do evento
era composta por outros nomes,
como Maria Nilda Maciel Ilha e
Afonso José de Revoredo Ribeiro,
que, ao conhecerem Felipe pessoalmente, em Recife, se sentiram
ainda mais entusiasmados e voltaram para a capital gaúcha sonhando em criar ginásios gratuitos nos mesmos moldes dos que

APROVEITANDO SUA FILIAÇÃO À UDN, FELIPE FOI
RECEBIDO NO CEARÁ PELO DEPUTADO FAUSTINO
ALBUQUERQUE, DO MESMO PARTIDO, E PELO PREFEITO
DE FORTALEZA ACRÍSIO MOREIRA DA ROCHA

já estavam sendo idealizados em
outras partes do país.
O PRIMEIRO
CONGRESSO NACIONAL
Mas era preciso promover iniciativas que ajudassem a dar ainda
mais amplitude nacional ao movimento. Foi por isso que, ao voltar
a Recife, Felipe, por orientação
do professor Lourenço Filho, Diretor do Departamento Nacional
de Educação, decidiu realizar o
I Congresso Nacional da Campanha dos Educandários Gratuitos.

O evento aconteceu na sede provisória do Ginásio Castro Alves,
entre os dias 17 e 22 de dezembro
de 1948.
Como a Campanha não tinha
dinheiro para bancar a hospedagem, os convidados foram
poucos. Além dos membros da
diretoria, compuseram a lista de
participantes: Jorge Ribeiro Carrilho, presidente do Diretório
Central dos Estudantes da Universidade da Bahia; Lincoln da
Cunha Pereira, representante do

GOVERNADOR DO CEARÁ FAUSTINO DE ALBUQUERQUE (DE PALETÓ CINZA RISCADO)
QUANDO PRESIDIA UMA SESSÃO REALIZADA NA CASA DE JUVENAL GALENO
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Diretório Central da Uni Paraná;
e os universitários Afonso Pereira
da Silva e Orestes Gomes da Silva,
representantes da classe estudantil paraibana.
A solenidade de instalação do
Congresso foi assistida pelo professor Nelson Chaves, titular da
Secretaria de Educação e Saúde;
pelo representante do Ministério
da Educação, Dr. Valdemor Miranda, e por estudantes pernambucanos. Os discursos foram proferidos
pelo professor Geraldo Magella,
por Benedito Narciso da Rocha e
Felipe Tiago Gomes, que falou sobre o histórico da Campanha.
O Congresso Nacional, que passou a reunir-se anualmente, foi de
extrema importância para os rumos que o movimento tomaria dali
pra frente. Primeiro, porque se tornou um órgão soberano, com atribuições para resolver os negócios
sociais, deliberar, aprovar, ratificar,
ou não, todos os atos que interessassem à Campanha. Como um
órgão administrativo, passaria a ser
composto pela Diretoria Nacional,
delegados estaduais credenciados
e membros colaboradores. Para
garantir a transparência do movimento, foi criado ainda o Conselho Fiscal Nacional.

representantes do município de
diversas origens. Eram chamados
desde padres e delegados, passando por comerciantes e gerentes de banco, até autoridades
políticas e professores. Cada Setor Local tinha sua Diretoria e seu
Conselho Fiscal, eleitos na Assembleia Local.
Por estar à frente de um movimento tão importante, e responsável pela formação de centenas
de jovens de maneira gratuita,
em muitas cidades, o Setor Local
passou a representar uma vitrine
para líderes que desejavam exposição em suas comunidades e,
até, nacional. Motivo que explica
o fato de que uma vaga no Setor Local, com o passar do tempo, passou a ser alvo de muita
disputa.
Juridicamente, a Campanha passou a ser uma sociedade civil

composta por três categorias de
sócios: os sócios fundadores; os
sócios efetivos (corpo docente, diretores dos educandários e
de departamentos); e os sócios
contribuintes (os que contribuíam
monetariamente). Os sócios honorários seriam escolhidos exclusivamente pela diretoria por terem prestado serviços relevantes
à Campanha.
A categoria de sócios contribuintes era formada por alunos maiores de 18 anos e pais de alunos
menores de idade, além de pessoas dispostas a contribuir financeiramente para o Setor Local. Tinha
gente que contribuía com 10 cruzeiros. Tinha gente que contribuía
com 10 centavos. Muitos professores também contribuíam e não
recebiam nada, o que mudou somente a partir de 1970, por força
da exigência da Previdência Social. Mas a não remuneração dos

Nesse momento, a comunidade era a base de todo o funcionamento da Campanha. Assim,
o primeiro passo para criação de
um ginásio era a formação do
chamado Setor Local, que reunia
NELSON CHAVES, ENTÃO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, E PROFESSOR
LOURENÇO FILHO, DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: GRANDES
INCENTIVADORES DO I CONGRESSO NACIONAL
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professores não era um consenso entre os membros dos Setores
Locais, pois muitos chegaram a
unir esforços, pelo menos de forma simbólica, para pagar seu corpo docente.
As discussões no I Congresso Nacional giraram em torno de outra questão relevante: qual seria
o posicionamento da Campanha
diante das demandas educacionais do país? Segundo as análises de seus dirigentes, em sua
essência, o movimento deveria
alcançar o estudante que, além
de não estar sendo atendido pelo
Estado, não tinha condições de
arcar com o ensino privado. Mas,
paralelamente, era preciso manter
uma relação de cordialidade com
o ensino público, colocando-se a serviço da Educação, acima
de tudo.
Nesse sentido, o Estatuto aprovado no Congresso Nacional para
o ano de 1949 expressava que a
finalidade da Campanha era: 1.
Colaborar com o MEC e órgãos
competentes estaduais e receber
destes a necessária orientação;
2. Difundir o ensino e fornecer
material didático gratuitamente
às classes menos favorecidas; 3.
Fundar educandários gratuitos
em todo o território nacional; 4.
Assegurar assistência social aos
educandos; 5. Promover pesquisas de interesses educacionais;
6. Fundar bibliotecas e órgãos de
caráter científico e educacional;
e 7. Interceder junto a qualquer

SEGUNDO AS ANÁLISES DE SEUS DIRIGENTES, EM
SUA ESSÊNCIA, O MOVIMENTO DEVERIA ALCANÇAR
O ESTUDANTE QUE, ALÉM DE NÃO ESTAR SENDO
ATENDIDO PELO ESTADO, NÃO TINHA CONDIÇÕES
DE ARCAR COM O ENSINO PRIVADO

órgão do poder público para obter financiamento para a manutenção da Campanha.
Também foi nesse primeiro evento que ficou decidido uma nova
mudança de nome para a entidade, que incluiu o “Nacional”
em seu registro, passando a se
chamar Campanha Nacional dos
Educandários Gratuitos, e a usar
a sigla CNEG. Felipe continuou
como delegado junto aos demais
Estados e Benedito da Rocha foi
eleito presidente da Campanha.
Mas, após o encerramento do
Primeiro Congresso, ele teve que
decidir qual rumo daria à sua carreira profissional.
Ao voltar para Recife, chegou às
vésperas das provas finais do 5º
ano do Curso de Direito. Aprovado nesses exames, concluiu a
faculdade, realizando um sonho
quase impossível durante boa
parte de sua vida. Mas embora já
ocupasse uma posição de destaque na Campanha, sua condição
de moço pobre do interior mais
uma vez se fez presente. Participou da cerimônia de colação de
grau com uma roupa emprestada
de seu amigo Aderval Tenório.

Com a morte do pai, seus irmãos
viviam enormes dificuldades financeiras. Em Picuí, Felipe chegou
a receber algumas homenagens,
afinal, poucas vezes seus conterrâneos haviam tido o prazer de conhecer um doutor formado nascido naquelas terras áridas. E foi
por causa desse mérito que o professor Pereira Lira, chefe da Casa
Civil da Presidência da República,
prometeu-lhe um emprego no
Instituto de Previdência da Paraíba.
Os compromissos com a Campanha lhe direcionavam para uma
trajetória bem diferente da que
havia planejado, mas, diante das
dificuldades financeiras, achou
por bem aguardar a promessa do
professor Lira. Como sua família
não desfrutava de prestígio, seria
muito difícil conseguir outra boa
indicação para exercer o ofício
escolhido. Mas ainda seria preciso
aguardar e, durante esse tempo
livre, Felipe achou que deveria seguir em frente na sua missão mais
nobre. Após as homenagens na
cidade natal, voltou novamente
para Recife e, de lá, partiu num Ita
para o Rio de Janeiro. Havia dentro dele uma esperança de que
tudo daria certo.
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FELIPE VISITA, EM 1952, O GINÁSIO CASTRO PINTO, JOÃO PESSOA
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SEMEANDO E COLHENDO

FRUTOS
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“NAS GRANDES
BATALHAS DA VIDA,
O PRIMEIRO PASSO PARA
A VITÓRIA É O DESEJO
DE VENCER.”
MAHATMA GANDHI
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Pela terceira vez no Rio de Janeiro, Felipe estava completamente
ambientado com as peculiaridades
da metrópole; o que lhe faltava
mesmo era dinheiro. Ficou hospedado no Hotel Ferreira Viana, no
Catete, mas era preciso cumprir o
mais depressa possível sua agenda
de visitas a políticos e pessoas influentes, caso contrário faltar-lhe-ia o mínimo para a sobrevivência
na cidade maravilhosa.
Na bagagem, além da pouca roupa, carregava o desejo de conseguir a ajuda do Ministério da Educação para abrir novos ginásios
gratuitos. Em nada mudara o seu
jeito de ser. Advogado formado,
era o mesmo homem humilde de
quando pisou pela primeira vez
na cidade, munido do sonho de
ensinar ao jovem pobre, rezando
sempre a mesma cartilha da solidariedade.
Nos gabinetes dos deputados federais, era sempre recebido com
muito gosto. Os deputados Plínio
Lemos, José Jofili, Samuel Duarte
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e Janduí Carneiro chegaram a lhe
oferecer dinheiro para ajudar nas
despesas da viagem, e ele não recusava, pois orgulho era coisa que
não conhecia quando se tratava
de viabilizar os propósitos de sua
Campanha.
Com uma agenda a cumprir, mas
ainda sem emprego fixo, nas horas
vagas, Felipe passou a frequentar
as praias cariocas. Mas, para ele,
tais passeios não se tratava de um
mero compromisso social. Como
sempre esteve em campanha
permanente, era a oportunidade
de encontrar o primo de alguma
pessoa influente no MEC, alguém
que pudesse lhe ajudar na criação
de novos ginásios ou, até mesmo,
arrumar-lhe uma ocupação remunerada. Até então, a promessa
do cargo na Paraíba não havia se
concretizado.
Foi na Praia de Ipanema que ele
conheceu Américo Salgado, amizade que marcaria para sempre
a sua história e a do movimento.
Américo sempre batia uma bola
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NA BAGAGEM, ALÉM DA POUCA
ROUPA, CARREGAVA O DESEJO DE
CONSEGUIR A AJUDA DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO PARA ABRIR NOVOS
GINÁSIOS GRATUITOS

com os amigos nas areias da praia
e, como, nas horas vagas, Felipe gostava de frequentar o lugar,
quando alguém do time dava um
passe errado, a bola sempre batia
nas costas do paraibano. De tanto
aceitar as desculpas, Felipe, como
era de costume, logo puxou um
papo com o carioca e dali nasceu
uma amizade fraternal e duradoura.
Em depoimento, Américo disse
que Felipe o envolveu de maneira tão genuína com suas ideias, à
primeira vista, com seu jeito humilde e carismático, que em nenhum momento ele desacreditou
que a Campanha se transformaria
em realidade. A vontade de fazer a
revolução pela educação, de uma
forma inédita, revolucionária, e ao
mesmo tempo utópica, o envolveu desde o primeiro momento.
Para ele, Felipe foi um “professor
de ideias”, ensinando-o a sonhar
e a acreditar no que parecia ser
impossível.
A amizade se fortaleceu tanto
que Américo chamou o “profes-

sor de ideias” para sair da pensão
em que já estava hospedado havia
meses para ficar na casa de sua
família, por sinal, muito bem relacionada no Rio de Janeiro. Com o
forte ideal de realizar uma verdadeira revolução, Felipe semeou o
ideal do movimento no coração de
Américo e de seus pais, Plutarco e
Elvira Salgado, que se mobilizaram
pela causa e acabaram envolvendo
amigos influentes, como a família
Muller, essenciais para a aproximação de Felipe com o MEC.
Outra amizade que marcou a trajetória de Felipe também nasceu
à beira-mar, nessa mesma época,
só que, dessa vez, na Praia do Flamengo, frequentada pelo paraibano Waldemar Donato. Após ouvir
a história de Felipe, Waldemar
prometeu que falaria com seu primo, o deputado Samuel Duarte,
então presidente da Câmara dos
Deputados, na tentativa de conseguir um emprego para ele.
Dois dias depois, Donato disse a
Felipe que procurasse José Amé-

AMÉRICO SALGADO DIZIA QUE FELIPE
ERA SEU “PROFESSOR DE IDEIAS”

rico Filho, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (Ipase), para tratar
de uma nomeação. Filho do senador José Américo de Almeida,
ele e o pai já tinham acertado
tudo com o presidente do instituto, Dr. Alcides Carneiro. No dia
seguinte, Felipe foi ao Ipase e,
imediatamente, nomeado auxiliar de obras com um salário de
Cr$ 1.700,00. Um grande alento
para quem não tinha porto seguro e vivia de favores, até então, ou
em uma pensão modesta.
No Ipase, Felipe dava expediente, mas não fiscalizava as obras.
Passava o dia inteiro pensando
na CNEG e nas outras possíveis
alternativas para abrir os novos
ginásios gratuitos. Mas ele ainda conseguiu conciliar por um
tempo as atividades do Instituto
com os compromissos nobres
da Campanha. Mesmo porque
essa nomeação foi uma gran-
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de conquista, já que o salário
permitiu-lhe procurar uma casa
para morar em definitivo. Com a
ajuda de Dona Nair de Oliveira,
assistente social do Instituto, em
Olaria, Felipe conseguiu uma casinha para alugar por Cr$ 180,00
mensais. E foi graças a isso que
trouxe as irmãs Maria e Francisca
para morar com ele, no Rio de
Janeiro.
Antes de trabalhar no Ipase, além
da Casa do Estudante, ele havia trabalhado somente por um
ano no Serviço Social da Indústria (Sesi), em Recife. Ao longo de
toda a vida, embora a Campanha
tenha sido sempre o seu principal
ofício, Felipe chegou a ter outros
empregos. Quando ele já estava
ocupando a presidência do movimento, o senador maranhense
Doutor Henrique de La Rocque
arranjou-lhe um emprego no
MEC. Nessa época, ele ainda não

recebia nenhum auxílio financeiro
como presidente da CNEG, mas,
quando o Governo Federal concedeu sua primeira ajuda à Campanha, a diretoria achou mais do
que justo remunerá-lo, embora
aquilo não fosse um emprego,
mas, sim, uma verdadeira missão
em sua vida.
Em outra época, chegou novamente a prestar serviços para o
MEC, dessa vez, na Campanha
de Erradicação do Analfabetismo. Ficou no cargo somente por
dez meses, pois, ao assumir, Jânio Quadros exigiu que ele trabalhasse em tempo integral, e não
era possível conciliar isso com as
atividades da Campanha. Tempos
depois, também foi nomeado no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, mas não tomou posse porque o cargo também exigia dedicação em tempo
integral.

Anos mais tarde, quando compôs o Conselho Federal de Educação, contam que Felipe não se
adaptou à burocracia do cargo e
pediu exoneração pouco tempo
depois alegando, simplesmente,
o seguinte: “Eu não sei escrever
Educação. Não tenho tempo de
escrever Educação. Eu sei fazer
Educação!”
PRIMEIROS
GINÁSIOS GRATUITOS
As sementes para criação de novos ginásios gratuitos, semeadas
por Felipe nos anos anteriores,
deram frutos mais rápido do que
ele previu. Ao todo, foram criados
quatro novos ginásios no período
de seis meses, entre os anos 1948

FOTO ENVIADA POR FELIPE À IRMÃ
QUANDO VISITOU CURITIBA, EM 1948
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e 1949. Os dados históricos são
levemente controversos quanto
à ordem de criação dessas unidades, mas, além do Ginásio Castro Alves, em Recife, a Campanha
passou a contar com o Ginásio
Felisberto de Carvalho, em Niterói; o Ginásio Castro Pinto, em
João Pessoa; o Ginásio João Cândido, em Curitiba; e o Ginásio de
Coari, no Amazonas.
A Campanha chegou à Paraíba
após longas conversas entre Felipe
e Afonso Pereira, seu colega na Faculdade de Direito, em Recife. Era
um sonho dele plantar a semente
de seu movimento no Estado em
que nasceu. Por isso convidou
Afonso para participar do primeiro
Congresso da CNEG, que saiu do
evento completamente entusiasmado e determinado a criar um ginásio gratuito na Paraíba: “Vamos
fazer o que Felipe pediu: vamos
fundar um ginásio!” Sem um planejamento muito elaborado, Afonso ajudou a criar e foi o primeiro
diretor do Ginásio Castro Pinto,
que passou a funcionar no prédio
do Colégio Estadual, em João Pessoa. Em 25 de fevereiro de 1949,
foram realizados os primeiros exames de admissão.
Além de Afonso, compuseram a
banca avaliadora os professores
Daura Santiago e Aníbal Moura.
Mas a instalação oficial do novo
ginásio ocorreu somente no dia
11 de março, no Salão Nobre do
Instituto de Educação. Autoridades, dirigentes, professores e alu-

nos participaram da celebração
que, inaugurando uma prática que
passou a ser habitual em eventos
da Campanha, contou com duas
bandas de música. Dr. Aníbal Moura, que foi o segundo diretor do
ginásio, fez um pronunciamento emocionado. E os professores
Afonso Pereira e Orestes Gomes
falaram em nome da CNEG.

gratuito da Campanha em Picuí,
por causa da política local, Afonso
fundou um ginásio da Fundação
Padre Ibiapina e, quando este já
estava consolidado, recebendo,
inclusive, subvenções do governo, ele o transferiu para a Campanha, como forma de homenagear Felipe, quem ele chamava de
“O Profeta da Educação”.

Além de amigo dos tempos da
Faculdade, Afonso Pereira foi um
grande semeador da semente cenegista na Paraíba. Considerado
uma das pessoas mais influentes
da história política, cultural e educacional do Estado, tendo fundado mais de 270 unidades de ensino, foi o idealizador da Fundação
Padre Ibiapina, instituição que
criou inúmeras escolas profissionalizantes com o mesmo espírito
de solidariedade da CNEG.

No Paraná, o Ginásio Professor
João Cândido foi inaugurado no
bairro curitibano de Água Verde.
Ao chegar à capital paranaense,
naquele mesmo ano, Felipe foi
abraçado pela sociedade e viajou
dias e dias pelo interior pregando
a sua filosofia. Em Curitiba, teve o
amplo apoio de Lincoln da Cunha
Pereira e Francisco da Cunha Pereira Filho, que haviam conhecido
a Campanha durante passagem
por Pernambuco e prometido
apoio para a instalação de um
ginásio em Curitiba. Dito e feito:
com a colaboração do Colégio

Na época, como não havia condições de se implantar um ginásio

FELIPE E O PROFESSOR AFONSO PEREIRA (3° DA DIREITA PARA A ESQUERDA),
FUNDADOR DA FUNDAÇÃO PADRE IBIAPINA
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Santa Maria, que cedeu suas instalações, o Ginásio foi inaugurado
no dia 4 de abril de 1949.
Felipe conheceria homens de
muito valor no Paraná, como o
companheiro Arnaldo Busato,
que ajudou a dinamizar a Campanha no sul do país com a ajuda
do onipresente João Calisto de
Medeiros, nome que ainda apareceria muitas vezes na história do
movimento.
No Amazonas, o ginásio gratuito
nasceu por obra de muitos corações atentos às necessidades de
sua população. Com o empenho
da comunidade de Coari, o apoio
do Instituto Popular da cidade, e
a colaboração do Fundo Comunitário da Indústria da Zona Franca
de Manaus e da Universidade do
Amazonas, no dia 12 de abril de
1948, foram realizadas as primeiras provas de admissão no Ginásio
de Coari. Todo o processo contou
com a coordenação da professora Dulcinéia Rodrigues de Salva,
nome importantíssimo na empreitada, que se tornou diretora
do novo ginásio.

de Felipe até a cidade, já que estava hospedado no Rio de Janeiro.
Como, naquela época, ainda não
havia sido inaugurada a ponte que
liga o Rio de Janeiro a Niterói, o
que aconteceu somente em 1974,
a única forma de chegar à cidade
era atravessando a Baía de Guanabara de barca. Para chegar até
a estação das barcas, na Praça XV,
Felipe já não tinha dinheiro para o
bonde, por isso sempre pegava as
composições lotadas para passar
despercebido pelo cobrador. O
dinheiro para pagar a barca, muitas vezes, tomava emprestado do
porteiro da pensão em que estava
hospedado.
Para ir e voltar do Barreto, bairro
proletário de Niterói onde funcionava o grupo escolar Conselheiro Macedo Soares, no qual ele e
outros companheiros tinham pre-

UMA HISTÓRIA À PARTE
A história da criação do Ginásio
Felisberto de Carvalho, em Niterói,
merecia um capítulo à parte, tamanha a saga de todo o processo.
Foram muitos os envolvidos, apaixonados pela ideia de dar ao povo
educação gratuita de qualidade.
Mas a empreitada não foi nada fácil. A começar pelo deslocamento
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tensões de criar o ginásio, Felipe
tomava dinheiro emprestado com
um amigo que havia feito em suas
andanças pela cidade. Embora já
trabalhasse como motorneiro de
bondes, e beirasse os 30 anos,
esse amigo, Geraldo, jamais havia
concluído o curso ginasial e estava ansioso à espera do exame
de admissão do Felisberto de
Carvalho.
Quando chegou a Niterói, Felipe
encontrou abrigo na Faculdade
de Direito e Filosofia, onde diversos alunos e professores se mobilizaram para viabilizar o primeiro
curso ginasial gratuito da cidade.
Do grupo inicial de entusiastas fizeram parte a professora Albertina
Fortuna Barros, Dulce de Oliveira Vermelho, Clotilde Barbirato,
doutor Luiz Palmier e os professores Tobias Tostes Machado e
João Borges.

PRIMEIRA TURMA DO GINÁSIO FELISBERTO DE CARVALHO, NITERÓI, RIO DE JANEIRO
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O primeiro passo foi dado no dia
23 de fevereiro de 1949, quando
Felipe e Silmário Guimarães, presidente do Diretório Acadêmico
da Faculdade, em companhia do
professor Ismael Coutinho, secretário de Educação e Cultura,
visitaram o grupo escolar Conselheiro Macedo Soares. No dia
15 de março, foram entregues
os documentos ao Ministério da
Educação solicitando a inspeção
do local.

MEC para realização dos exames
demorou muito a sair e os alunos
foram ficando ansiosos, cobrando
uma resposta para o impasse com
cada vez mais veemência. Era
preciso dar uma solução definitiva
para o problema.
Foi por isso que, ao saber que o
presidente Dutra inauguraria algumas obras em São Gonçalo,
cidade vizinha a Niterói, Felipe

teve a ousada ideia de convidar
o Excelentíssimo para inaugurar
o Ginásio Felisberto de Carvalho.
Para isso, primeiro, procurou seu
padrinho no Ipase, senador José
Américo de Almeida, e pediu uma
audiência com o governador Edmundo Macedo Soares.
Prontamente, o governador fluminense respondeu que não seria
possível incluir a inauguração do

Naquele momento, o número de
inscritos para os exames de admissão já tinha chegado a 100
alunos, a maioria das classes operária e comerciária. Nos anos 1930
e 1940, o Barreto foi o bairro mais
próspero do município, com a
Cia. de Phosphoros de Segurança
Fiat-Lux, e sua vila de operários, e
a pujante Cia. Manufatora de Tecidos Fluminense, que ocupava
uma grande extensão com sua fábrica, clube, estádio de futebol e
residências.
Felipe convidou o conceituado
professor Herbert Feliciano Pinto
para dirigir o novo ginásio. Já o
corpo docente seria formado pelos professores Nilo Neves, Afonso Celso Nogueira, Herbert Pinto, Luis Cesar Bittencourt, Jorge
Stamato, Albertina Barros, Eulina
Machado e Silva e Ione Saldanha.
Com a equipe composta, mesmo
com as dificuldades na hora de
ir e vir, ele passou a visitar quase
que diariamente o grupo escolar, no Barreto. A autorização do

DR. TOBIAS TOSTES MACHADO NA FORMATURA
DO GINÁSIO FELISBERTO DE CARVALHO

AMÉRICO SALGADO, JOÃO BORGES DE MORAIS
E ANTONIO JOAQUIM
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ginásio na programação de visita
do presidente Dutra, mas, no fundo, o que Felipe queria mesmo,
ele acabou conseguindo: diante
de um pedido seu, o governador
escreveu para o ministro da Educação relatando o seguinte:
“Ministro Mariani, o presidente da
República, no próximo dia 1, vai
inaugurar o ginásio Felisberto de
Carvalho. Precisamos de autorização para fazer os exames de
admissão. Sem essa providência,
o General Dutra não poderá inaugurar o estabelecimento.”
Como já era simpático à Campanha, o ministro Clemente Mariani
autorizou a inspeção ao ginásio:
“Diretor do Ginásio Felisberto de
Carvalho, comunico-vos que foi
designado o Inspetor João Borges
de Morais para proceder a verificação desse estabelecimento para
fins de reconhecimento do regime
preliminar e fiscalização dos exa-

mes de admissão. Responder expediente. Saudações (...)”
Ao receber o comunicado do ministro, Felipe teve que resolver outro problema: como o Grupo Escolar Conselheiro Macedo Soares
estava caindo aos pedaços, certamente, o ginásio não seria autorizado a funcionar no local, portanto, era preciso arrumar outro para
a realização dos exames de admissão. Ele chegou a telefonar para a
diretoria do Ensino Primário do Estado, mas quem resolveu mesmo
o problema foi o companheiro Tobias Tostes Machado, então Diretor Estadual do Ensino Primário do
Rio de Janeiro, que mandou abrir
o Grupo Escolar Raul Vidal para a
realização das provas e funcionamento do ginásio.
Depois de tanto esforço, um pequeno problema no dia da admissão quase levou tudo por água
abaixo. No dia das provas, quem
diria, não havia papel! Mais uma
vez, foi preciso contar com a ajuda providencial de outro nobre
professor que também havia se
apaixonado pela Campanha. Então
diretor do Colégio Brasil, Lealdino
Alcântara cedeu os papéis, mas era
preciso buscá-los. Felipe chegou
a Niterói sem um tostão no bolso,
mas, como sempre, deu seu jeito:
puxou conversa com um passagei-

PADRE TEÓFANES AUGUSTO DE ARAÚJO BARROS
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ro do ônibus, que lhe pagou a ida
e a volta para o Colégio Brasil. Para
que o moço caridoso pudesse ter
de volta o inusitado empréstimo,
Felipe fez questão de lhe informar
o endereço da pensão em que
estava hospedado, no Flamengo.
Mais uma batalha ganha!
Dois meses após a realização das
provas, o recém-inaugurado Ginásio Felisberto de Carvalho mudou-se definitivamente do Grupo Escolar Raul Vidal, no Centro,
para o Grupo Escolar Benjamin
Constant, também no Barreto. A
primeira aula foi dada no dia 6 de
junho pelas professoras Clea da
Silva e Nilza Correa. Outra mestra
que foi muito importante nessa
fase da história da Campanha foi
a latinista do Colégio Pedro II, Albertina Fortuna. Envolveu-se de
tal maneira com o movimento
que Felipe passou a jantar em sua
casa todas as noites. Uma grande
ajuda nesses tempos de penúria e
muita luta.
Foi em uma sala do Ginásio Felisberto de Carvalho, no dia 30 de
setembro de 1949, onde aconteceu a primeira reunião da Campanha para escolha de uma diretoria municipal. Junto com a então
diretora do Ginásio, professora
Albertina Fortuna, essa nova diretoria teria a missão de realizar
uma campanha de sócios para a
manutenção do ginásio. A diretoria foi composta pelos professores Afro do Amaral Fontoura
(presidente); Lealdino Soares Al-
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cântara (vice-presidente); Clotilde
Barbirato (secretária); Lea Silva (1ª
Secretária); Geraldo Ribeiro (2º
secretário); e Alberto Barbirato
(tesoureiro).
A criação da primeira Diretoria Municipal da Campanha, em Niterói,
foi muito comentada entre representantes do movimento de diversas regiões do país. Aos poucos,
aqueles que se viram entusiasmados pelo ideal de Felipe foram
percebendo que de nada adiantaria toda a empolgação se faltasse
organização. Era preciso eleger lideranças, estabelecer prioridades,
organizar as comunidades e angariar fundos para criar os ginásios.
A partir dessa consciência foram
surgindo novas diretorias municipais, nos anos seguintes.
OUTRAS ANDANÇAS
O ano de 1949 parece que teve
mais do que 365 dias, pois Felipe ainda viajou para outras capitais do país. Ao comentar sobre
o desejo de ir a São Paulo com o
amigo Eduardo Rios Neto, conseguiu com o pai dele (que ocupava

importante cargo no MEC) duas
passagens de trem. A ideia inicial é
que Américo Salgado o acompanhasse, mas este acabou desistindo, e Felipe decidiu vender a passagem na Estação D. Pedro II para
garantir o dinheiro das refeições.
O que ele não sabia é que as passagens eram uma cortesia exclusiva para a CNEG, e somente
representantes do movimento
poderiam utilizá-las. Felipe pediu
desculpas ao rapaz que comprou
o bilhete, devolveu-lhe o dinheiro que havia restado (já que usou
uma parte para o lanche) e seguiu
para São Paulo. Ficou hospedado
na casa de um amigo, deu entrevistas sobre a Campanha e voltou
ao Rio de Janeiro. Mais uma missão cumprida.
Em Maceió, ao chegar no aeroporto da capital, Alagoas, Felipe
sentou-se ao lado de um padre e,
como era de costume, puxou conversa. Surpresa foi quando descobriu que ele era diretor de uma
escola particular, o tradicional Colégio Guido de Fontgalland, mas

se interessava muito pelo ensino
dos mais necessitados. Seu nome:
padre Teófanes Augusto de Araújo
Barros. Um grande nome da Campanha em terras alagoanas. Foi
esse sacerdote idealista, inclusive,
quem apresentou Felipe a outro
grande colaborador do movimento: o deputado Aurélio Viana.
Em agosto daquele ano, era
plantada mais uma semente. No
Município de Santana do Ipanema, Alagoas, foi criado o Ginásio
Santana, com a ajuda de um padre, um político, a comunidade e
outras lideranças locais. Entre os
nomes que se destacaram para a
consolidação da Campanha no
Estado estão o General Mario Lins,
os professores José Pereira Lucena, José Silvio Barreto de Macedo,
e José Moacir Teófilo, e o jornalista Jorge Luiz Reis Assunção.
Ao receber o primeiro salário do
Ipase, Felipe tratou de programar
uma nova viagem. Dessa vez, para
a região Centro-Oeste. Pediu licença ao presidente do Instituto,
e seguiu num avião da FAB para o
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Mato Grosso com uma carta de recomendação de Dona Ubaldina de
Carvalho Muller ao comandante
da Base Aérea de Campo Grande.
Ao chegar ao seu destino, Felipe soube que o tal comandante
não estava na cidade, mas tratou
de fazer as coisas do seu próprio
jeito. Achou melhor procurar uma
professora da qual ouvira falar e
que realizava um trabalho educativo para menores desamparados.
Não havia pessoa mais apropriada
para apoiar os ideais cenegistas
naquela cidade.
Após algumas sondagens, ele
descobriu tratar-se da professora Olívia Enciso, que trabalhava na prefeitura. De fato, Olívia
apaixonou-se à primeira vista pela
CNEG e decidiu apoiar o movimento com todas as suas forças.
Inebriada pelo brilho dos olhos de
Felipe, com a parceria de Olívia,
no dia 12 de novembro de 1949,

eram inauguradas a Campanha
em Mato Grosso e o Ginásio Barão do Rio Branco. Quando havia
essa identificação de um líder, a
colaboração da comunidade, e o
reconhecimento dos representantes políticos locais, as coisas
fluíam com naturalidade, como
realmente devia acontecer.
Entusiasmado com o resultado
da visita a Mato Grosso, Felipe
não pensou duas vezes e pegou
outro avião da FAB rumo a Goiânia. Ao chegar ao hotel em que
ficou hospedado, descobriu que o
dono tinha uma filha que estudava
Direito e aceitou ajuda para marcar uma reunião na Faculdade. Na
reunião, conheceu duas outras
almas importantes, Dona Fiori e
Dona Deise, do Instituto de Educação.
No dia 14 de dezembro, era criada
a célula da Campanha na capital
goiana. Embora Felipe tenha atra-

AOS POUCOS, A CAMPANHA PASSOU A SER UMA
REALIDADE INADIÁVEL. RECONHECIDA PELA
INTELECTUALIDADE, ELOGIADA NOS JORNAIS,

ído muitos incentivadores, chegaram a dizer que a CNEG era um
movimento comunista. Em contrapartida, os muitos adeptos que
ela havia conquistado no meio
educacional trataram de desmentir os boatos, aproveitando para
enaltecer a missão da Campanha.
Um deles foi o professor Venerando de Freitas Borges, convidado,
tempos depois, para presidir a Seção Estadual da CNEG. Outra foi a
doutora Amália Hermano, convidada para dirigir o Ginásio Professor Ferreira, inaugurado naquela
cidade.
Antes de voltar para o Rio de Janeiro, Felipe ainda tentou que
suas despesas fossem pagas pela
prefeitura de Goiânia, que estava
sem crédito na praça, frustrando
completamente suas expectativas. Com o resto do salário do
Ipase, conseguiu pagar as diárias do hotel e ficou apenas com
Cr$ 20 no bolso. Aliás, esses foram
os últimos cruzeiros de um salário
que ele não teria mais, pois, ao
voltar para a Cidade Maravilhosa,
tomou uma baita advertência do
diretor do Ipase e achou melhor
ele mesmo pedir demissão do
cargo. Não havia tempo em sua
vida para outra coisa que não fosse a Campanha.

ACLAMADA POR ARTISTAS E ESCRITORES,
CELEBRADA POR ARCEBISPOS, APOIADA POR
AUTORIDADES E POLÍTICOS
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AS VOZES DA
INTELECTUALIDADE
Enquanto isso, em Recife, o Ginásio Castro Alves formava a sua
primeira turma. Era um momento
muito especial, afinal, era a pri-

FELIPE TIAGO GOMES – A CAMPANHA

LIVRO CNEC_FINAL.indd 86

26/06/2018 08:26:32

meira turma do primeiro ginásio
da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos. O movimento havia atingido, pela primeira
vez, de maneira integral, a meta
traçada por Felipe após ler o livro de John Gunther. Eram jovens
formados gratuitamente no curso
ginasial, agora, ainda mais sedentos pelo saber e cientes de seus
novos horizontes.
Aos poucos, a Campanha passou
a ser uma realidade inadiável. Reconhecida pela intelectualidade,
elogiada nos jornais, aclamada
por artistas e escritores, celebrada
por arcebispos, apoiada por autoridades e políticos. Aos poucos, a
voz de Felipe passou a ecoar com
mais força com a criação gradativa de novos ginásios.
O jornal O Globo, do jornalista
Roberto Marinho, foi um grande
colaborador do movimento nesses primeiros anos. No dia 4 de
junho de 1949 publicou reportagem em que falava sobre o apoio
incondicional do cardeal D. Jaime
Câmara, do ministro da Educação
e do ministro da Guerra aos ideais
da CNEG.
Procurado por Felipe com uma
carta do senador Rui Carneiro, o
jornalista Assis Chateubriand, no
entanto, ridicularizou o criador da
Campanha, chamando-o de “Antônio Conselheiro do Ensino”. Mas
Felipe não ligava para esse tipo de
comportamento irônico. Muito
pelo contrário, essas incompre-

ensões apenas o fortaleciam, pois
sabia que sua única loucura era
acreditar que muitos poderiam ter
direito a uma oportunidade que
ele mesmo não havia tido.
Por outro lado, outros nomes da
intelectualidade aclamavam a
Campanha. O grande jornalista
Austregésilo de Athayde, um dos
maiores nomes da Academia Brasileira de Letras (ABL), publicou
uma crônica na Rede Associada,
em que afirmou: “Vejo na Campanha dos Educandários Gratuitos
um meio de se moralizar o ensino
secundário no Brasil (...). Repetir o
ano significa despesas dobradas, e
ninguém hoje está em condições
de suportá-las. No dia em que o
ensino for inteiramente gratuito
em todos os seus graus será muito mais fácil resolver o problema
da sua eficiência e moralização.”
Com o título Os Milionários, o
cronista Rubem Braga escreveu
um belíssimo texto, publicado
no mesmo ano, no Diário da
Noite (Recife), que marcou a história da Campanha e traduziu
com perfeição a sua essência.
Rubem disse:
“(...) Há, nas camadas pobres de
nossa população — e ainda outro dia citei um exemplo disto —,
uma verdadeira sede de aprender.
As razões principais serão, certamente, de ordem econômica. São
também elas as que merecem,
em primeiro lugar, atenção, em
um país que está em uma fase de

desenvolvimento econômico em
que precisa contar com um número cada vez maior de trabalhadores de certo nível cultural.
Os homens ‘práticos’ ou ‘realistas’,
que ainda nos pregam as vantagens do analfabetismo popular,
são flores murchas do ‘espírito’ de
uma sociedade que já não existe.
Seus paradoxos fáceis ou cínicos perdem qualquer valor diante desse irresistível impulso das
novas gerações pra escalar níveis
melhores de vida cultural (...)
(...) Muitos parlamentares talvez
nunca tenham ouvido falar desse
movimento. Pois procurem conhecê-lo.
É evidente que cabe ao Estado,
incapaz de realizar por si próprio
a obra enorme de educação que
se faz necessária, ajudar, concretamente, com as reservas e precauções indispensáveis, mas de
maneira positiva, os movimentos
desse tipo.
Esses movimentos mostram que
ainda há, neste País, muito impulso generoso que não recua da espantosa mediocridade de tantos
setores de nossa vida pública. Há
gente querendo tocar esta joça
para a frente. Gente que sonha e
‘mete os peitos’, e se chateia horrivelmente, e chateia todo mundo
e realiza. É gente pobre, como
esse Felipe, do Recife, e aquela
Zima, de Cachoeiro. Gente pobre,
milionária de humanidade.”
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FELIPE COM PAULO SARASATE E ESPOSA, EM 1968
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“UM HOMEM NÃO É
OUTRA COISA SENÃO O
QUE FEZ DE SI MESMO.”
JEAN PAUL SARTRE
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Os anos 1950 marcam um período de expansão e consolidação
da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos (CNEG). Felipe tinha feito o primeiro e mais
importante dever de casa, que foi
espalhar a sua mensagem pelos
quatro cantos deste país. Mais do
que isso, colocou a sua mão abençoada sobre o coração de homens
e mulheres que abraçaram a Campanha como uma religião.
Suas palavras penetraram sertão
adentro, se embrenharam nas estradas esburacadas, entre as montanhas, no meio dos vales. Todos
os seguidores da Campanha queriam fundar um ginásio gratuito,
levando oportunidade de ensino e
uma vida melhor para a sua gente.
Em muitas regiões, a presença do
movimento passou a extrapolar
o nível escolar e acadêmico. São
muitos os relatos da criação de
municípios a partir da mobilização
de lideranças envolvidas na instalação dos ginásios. Durante muito
tempo, era muito comum encon-
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trar cidades no interior do país que
tinham uma escola da Campanha
situada na sua área central, como
se todo o resto tivesse crescido
em torno das atividades daquela
unidade de ensino.
No fim dos anos 1940, foram criadas diretorias municipais da CNEG
em Maués (AM); Belém (PA); Grajaú
(MA); Sertânea (PE); Goiânia, Inhumas, Vianópolis e Paraúna (GO);
Campo Grande(MT); Santa Teresa
e São Mateus (ES); Princesa Isabel,
Picuí, Monteiro e Bananeiras (PB);
São José da Laje, Pilar, Santana do
Ipanema e Arapiraca (AL).
Felipe, no entanto, acreditava que
ainda havia uma longa tarefa a ser
cumprida. Nessa época, cerca de
50% dos brasileiros eram analfabetos. O povo reivindicava cada
vez mais o acesso aos ensinos
fundamental e médio e, diante da
crescente onda da industrialização, a formação dos jovens para o
mundo do trabalho, favorecendo
a criação de instituições de nível
superior pela iniciativa privada.
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O governo, por sua vez, na tentativa de dar uma resposta a essas
reivindicações, passou a investir
em estudos técnicos para indicar a
demanda de escolas em cada região do país. Mas essas recomendações eram sempre desprezadas
diante da interferência de lideranças políticas locais, que acabavam
por estabelecer suas prioridades
na hora de instalar as escolas. Em
muitas regiões do país, as escolas
públicas ginasiais continuavam
sendo uma raridade e, quando
existiam, tinham a maioria das vagas reservadas para as famílias de
maior prestígio da cidade.
Ainda em vigor, a Lei Orgânica
do Ensino Secundário, conhecida
como Reforma Capanema, incentivava a iniciativa particular a ampliar o atendimento da parcela da
população que ficava à margem
do ensino. No entanto, como
muitos não podiam pagar as mensalidades, com o passar do tem-

SENADOR JONES SANTOS NEVES

EM MUITAS REGIÕES DO PAÍS, AS ESCOLAS
PÚBLICAS GINASIAIS CONTINUAVAM SENDO
UMA RARIDADE E, QUANDO EXISTIAM, TINHAM
A MAIORIA DAS VAGAS RESERVADAS PARA AS
FAMÍLIAS DE MAIOR PRESTÍGIO DA CIDADE
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PARA NÃO CONTRARIAR A
HISTÓRIA DA CAMPANHA,
SEMPRE MARCADA PELA
LUTA, FOI PRECISO UM
ESFORÇO ADICIONAL
PARA RECEBER ESSE
PRIMEIRO AUXÍLIO
CELSO PEÇANHA

MINISTRO SIMÕES FILHO

po, esse cenário favoreceu tanto
o surgimento de empresários, na
área de Educação, independentes
das organizações católicas (que
dominavam o ensino particular),
quanto de iniciativas de caráter
assistencial e filantrópico, como a
CNEG.

tivas que deram meios de subsistência ao movimento. Os primeiros projetos que dispunham
sobre auxílios financeiros para os
ginásios da Campanha transformados em lei foram aprovados
na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na Câmara Municipal
de Santa Teresa (ES) e na Câmara
Municipal de João Pessoa (PB).
Na Paraíba, a Lei nº 46, de 9 de
dezembro de 1949, subvencionou o Ginásio Castro Pinto com
Cr$ 6.000,00 e abriu crédito es-

pecial de Cr$ 1.000,00 para sua
execução no exercício.
Mas foi final desse mesmo ano
que a CNEG conquistou o primeiro auxílio orçamentário do
Governo Federal, que iniciou, assim, sua colaboração financeira à
instituição. O auxílio, no valor de
Cr$ 200.000,00, foi resultado de
uma emenda do então senador

Em 1951, a Campanha foi registrada e certificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social como
Instituição Promotora de Políticas
Públicas de Inclusão Social. Em
1954, foi declarada Instituição de
Utilidade Pública Federal, um reconhecimento à sua atuação focada no desenvolvimento humano
e na satisfação de necessidades
coletivas e de ordem pública.
Esse reconhecimento público de
sua importância para a educação
brasileira coincidiu com as inicia-
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Santos Neves que, a pedido do
grande companheiro cenegista
Christiano Dias Lopes Filho, recebeu parecer favorável do deputado Paulo Sarasate na Comissão de
Orçamento da Câmara.
Para não contrariar a história da
Campanha, sempre marcada pela
luta, foi preciso um esforço adicional para receber esse primeiro
auxílio. Apesar dos intensos pedidos de liberação junto ao MEC,
o processo precisava da autorização do presidente Dutra, obrigando os cenegistas a solicitarem
uma ajuda especial do seu chefe
de gabinete, general Newton Cavalcanti, que conseguiu a assinatura presidencial no dia 10 de outubro de 1949.

o interesse de grupos educacionais da iniciativa privada. Pessoas
influentes do governo não compreendiam como um movimento
de origem popular, humilde, alçado com a força das comunidades,
e que não dispunha de instalações
impecáveis, pudesse despertar tamanha simpatia de alguns deputados e senadores. Talvez por isso,
em visita ao gabinete do ministro

da Educação, Simões Filho, este o
orientou a criar uma comissão de
parlamentares dispostos a interceder pela Campanha.
No gabinete do senador Etelvino
Lins, 1º secretário do Senado, Felipe reuniu-se com os deputados
federais Benjamim Farah, Janduí
Carneiro, Magalhães Melo e Celso
Peçanha. O deputado Magalhães

O primeiro auxílio recebido do
Governo Federal foi empregado da
seguinte maneira: Cr$ 158.600,00
foram distribuídos entre oito Seções Estaduais da Campanha
(AM, MA, PB, PE, AL, ES, MT, GO);
Cr$ 33.884,00 foram empregados
em despesas da Diretoria Nacional,
como porte telegráfico, comissão
bancária, gratificação pró-labore
e material de expediente; e os Cr$
7.516,00 que restaram custearam
serviços de propaganda e demandas para a fundação de novos ginásios (transporte, hospedagem,
refeições, telegramas, despesas
diversas e indenização).
Aos poucos, Felipe notou que o
reconhecimento da Campanha
em nível federal poderia bulir com

GOVERNADOR CAPIXABA CHRISTIANO DIAS LOPES
FILHO RECEBENDO A FAIXA DE RUBENS RANGEL
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Melo sugeriu o desarquivamento
do projeto 199, que beneficiava
cada ginásio com Cr$ 50.000,00.
Na época, o vice-presidente Café
Filho reiterou seu apoio ao movimento, amorteceram-se algumas
restrições, mas a tal Comissão só
voltaria a reunir-se novamente
algum tempo depois, com nova
composição.
Em 1951, Felipe voltou ao MEC
com os deputados federais Medeiros Neto, Paulo Sarasate, Benjamim Farah e Celso Peçanha.
Embora o ministro não estivesse
presente, a comissão deixou uma
carta que assinalava as principais
necessidades da Campanha:

Que o Ministério nos auxilie, no
corrente ano, com a quantia
de Cr$ 30.000 para cada ginásio da Campanha, em funcionamento, por conta da dotação de
Cr$ 10.000.000, já consignada no orçamento. Seriam, pois,
Cr$ 990.000 para a compra de
material didático e de expediente
das secretarias dos estabelecimentos e de outras despesas nos
educandários.
Que o Ministério inclua na dotação global destinada ao ensino
secundário, no próximo orçamento, certa importância que

“Difundida por 16 estados e no
Distrito Federal, com 33 ginásios
em funcionamento, autorização
da Diretoria do Ensino Secundário, nas diversas regiões do país,
ressente-se da colaboração financeira do Governo Federal,
pois até o presente só recebeu
Cr$ 200.000,00 (...) Somente os
estados do Espírito Santo, Rio de
Janeiro e Pernambuco contribuem com pequenas ajudas para
a manutenção dos ginásios localizados naquelas regiões.

facilite a expansão da Campanha
em 1952.”
Em junho de 1951, foi apresentado
um segundo projeto de lei em favor da Campanha em nível federal.
De autoria do deputado alagoano
Medeiros Neto, um dos membros
da comissão de parlamentares
sensíveis às causas cenegistas, o
PL nº555/1951 determinava: “Fica
concedida à Campanha Nacional
de Educandários Gratuitos, sociedade civil de fins educacionais,
sediada no Rio de Janeiro, uma
subvenção anual, à base de trinta
e cinco mil cruzeiros a cada série

(...) OS CENEGISTAS ELABORARAM UM PROJETO,
APRESENTADO À CÂMARA PELO DEPUTADO
MEDEIROS NETO, QUE DEU ORIGEM À LEI QUE
CRIOU A CAMPANHA DE APERFEIÇOAMENTO E
DIFUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO (CADES)

Em síntese, necessitamos:
Que o Ministério ceda, quando
possível, para funcionamento noturno, prédios do Governo Federal, sem prejuízo de funcionamento dos seus cursos.
FELIPE VISITA BELO HORIZONTE
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ginasial que mantenha ou venha
instalar no país.”
Dois anos depois, após algumas
modificações, tal projeto deu origem à Lei nº 1.911, que beneficiou
a CNEG com Cr$ 20.000,00 por
série ginasial. Com parecer favorável do relator, deputado Leite
Neto, a conquista foi memorável
e comemorada à altura pelos cenegistas. A notícia da aprovação
da nova lei foi recebida em meio
às celebrações pelo décimo aniversário da Campanha, no V Congresso Ordinário, realizado em
Minas Gerais. E para celebrar o
feito, os congressistas seguiram
em caravana até a cidade histórica
de Ouro Preto e fizeram discursos
emocionados aos pés da estátua
de Tiradentes.
Foi também graças ao apoio do
deputado alagoano Medeiros
Neto que a Campanha deu uma
importante colaboração para a
renovação do ensino secundário
no país. Após aprovação no Sena-

do, com amplo apoio da CNEG, o
projeto de lei que autorizava professores do interior do país com
curso superior a lecionar cadeiras
relacionadas com sua profissão,
caso não houvesse professores
registrados na localidade, foi vetado pelo presidente Vargas. A proposta despertou enorme interesse
dos cenegistas, pois a instituição
carecia de professores registrados
na maioria de seus ginásios.
Nas razões do veto, Vargas recomendava ao Ministério da Educação estudar maneiras de colaborar
com as populações interioranas
na formação do corpo docente
dos seus ginásios. Diante do interesse da Campanha em aprovar a
proposta, e por saber que se tratava de uma instituição séria, o professor Armando Hildebrand, então
diretor do ensino secundário, pediu a colaboração de Felipe e de
seus companheiros para resolver
esse impasse.

Resultado de um trabalho em equipe, os cenegistas elaboraram um
projeto, apresentado à Câmara pelo
deputado Medeiros Neto, que deu
origem à Lei que criou a Campanha
de Aperfeiçoamento e Difusão do
Ensino Secundário (Cades), órgão
responsável pela formação de corpo docente de ensino secundário
do interior do país.
Ao entrar em vigor a nova lei, a
Campanha, que sempre se baseou no aproveitamento dos
recursos comunitários, principalmente, os recursos humanos,
encontrou no Cades o grande
veículo de formação dos seus
diretores, secretários e, principalmente, professores. A medida veio em um importante
momento, pois as Leis Federais
nº 1.071/50 e 1.921/52 possibilitaram a transferência de alunos de
escolas profissionalizantes para
as escolas secundárias, e suas
passagens para as escolas superiores, estimulando, aos poucos,
o surgimento de novos ginásios.
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FELIPE DEU, EM TIJOLOS, O SEU PESO PARA A CONSTRUÇÃO DO
GINÁSIO JOSE EULÁLIO DE ANDRADE, AVELAR, PATY DO ALFERES (RJ)
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A ÉPOCA DAS

CATACUMBAS
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“A ESPERANÇA É O
SONHO DO HOMEM
ACORDADO.”
ARISTÓTELES
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SEDE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE IMPRENSA (ABI)

Instalado no Rio de Janeiro desde o fim dos anos 1940, viajando
constantemente para outras regiões com a missão de divulgar a
Campanha, ou estreitar os laços
com seus representantes regionais, Felipe achou natural que a
sede da CNEG Nacional passasse
a funcionar na Cidade Maravilhosa. Mesmo porque era preciso que
a Campanha estivesse próxima do
centro das decisões nacionais,
dos representantes políticos federais e do Ministério da Educação e
suas principais instâncias.
Mas todo o crescimento da Campanha em nível nacional, e os subsídios que, aos poucos, vinham
sendo conquistados com a ajuda
das lideranças políticas, não arrefeceram as dificuldades cotidianas
do movimento. Ter uma sede própria era ainda um sonho. A sede
da CNEG no Rio de Janeiro funcionou em diversos lugares improvisados. Primeiro, na garagem
da casa da Dona Zelinda Raposo,
em Laranjeiras; depois, numa travessa da Rua Senador Dantas; e,
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mais tarde, no escritório de engenharia onde trabalhava a poetisa
Dulce Oliveira Vermelho, na Rua
México, 148. Aliás, esse período
nômade, e de muitas dificuldades,
ficou conhecido como a “Época
das Catacumbas”. Além de almoçarem diariamente na Casa do Estudante, no Largo da Carioca, os
dirigentes da Campanha reuniam-se noite adentro em escritórios
de amigos.
Em 1950, o II Congresso Ordinário da Campanha foi realizado
de forma bastante improvisada,
tanto que nenhum documento
do evento ficou registrado para
a posteridade. Os dirigentes reuniram-se em uma sala que comportava, no máximo, dez pessoas,
na casa de Dona Zelinda Raposo, que, em determinada época, também serviu como sede.
No calor das discussões, Felipe
achou melhor pedir ajuda aos
amigos do Liceu de Artes e Ofícios, na Av. Rio Branco, Centro
do Rio, mas, após ocuparem as
dependências do local, acabaram
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ESSE PERÍODO NÔMADE, E DE
MUITAS DIFICULDADES, FICOU
CONHECIDO COMO A ÉPOCA
DAS CATACUMBAS. ALÉM DE
ALMOÇAREM DIARIAMENTE
NA CASA DO ESTUDANTE,
NO LARGO DA CARIOCA, OS
DIRIGENTES DA CAMPANHA
REUNIAM-SE NOITE ADENTRO
EM ESCRITÓRIOS DE AMIGOS
PRIMEIRA CASA ONDE FUNCIONOU O COLÉGIO ATHAYDE PARREIRAS, EM NITERÓI (RJ)

sendo despejados pelo porteiro,
que desejava ir embora após o
expediente. Orientados pelo colega Antunes de Oliveira, os participantes terminaram o evento em
uma sala de estar da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI).
Apesar das intempéries, como de
praxe, todos discutiram o estatuto, traçaram as normas que regeriam as diretrizes do movimento,
e elegeram uma nova diretoria:
Felipe Tiago Gomes (presidente);
Antunes de Oliveira (1º vice-presidente); Péricles de Souza Dantas
(2º vice-presidente); Dulce Oliveira Vermelho (secretário-geral);
Braúlio Cortes Xavier Bastos (1º
secretário); Norma Fonseca Paixão (2º secretario); e João Antonio Monteiro (tesoureiro). Nessa
época, a mudança do corpo diretivo era um processo muito cordial, pois, no fim das contas, estavam todos imbuídos do mesmo
objetivo nobre, sem vaidades ou
preferências.

Em 1951, as esperanças foram
renovadas com a realização do
III Congresso da CNEG, dia 20 de
fevereiro, no auditório do Instituto de Educação de Niterói. Foi o
primeiro Congresso a contar com
a presença de autoridades federais. O deputado Benjamim Farah
representou o vice-presidente da
República, Café Filho, e outras autoridades também prestigiaram o
evento, além dos representantes
das diretorias estaduais.
Nessa época, além dos Setores
Locais, a Campanha organizava-se em Seções Estaduais, formadas por, pelo menos, seis Setores
Locais. Da soma de seis Seções
Estaduais nascia a chamada Diretoria Nacional, que intervia nas
Seções Estaduais somente em
caso de irregularidades, e, nos
Setores Locais, quando houvesse omissão da Diretoria Estadual.
Cada Seção Estadual tinha a sua
diretoria e reunia as diretorias dos
setores locais.

JORNALISTA HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA

Mais uma vez, o Estatuto sofreu
alterações e, entre as emendas
apresentadas, a diretoria aprovou a reserva do cargo de presidente perpétuo ao fundador do
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VISITA AO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO

movimento. Mais do que um reconhecimento público, a decisão
foi uma homenagem merecida a
Felipe que, como era de se esperar, achou tudo aquilo, de certa
forma, desnecessário. Ele não se
considerava um privilegiado, nem
tampouco especial, por ter criado
a Campanha. Mas todos sabiam
que, por detrás de toda aquela
simplicidade, havia um homem
ciente do seu feito, sem vaidades,
exageradamente humilde, mas
feliz por conquistar tal reconhecimento.
Nos anos 1950, a luta pelas causas
sociais aflorou de maneira ainda
mais forte em Felipe. Ele participou
da Campanha de Erradicação do
Analfabetismo, no Rio de Janeiro,
organizando o Movimento Popular de Alfabetização, em 1951. Foi
nomeado diretor do Departamento de Ensino Médio da Secretaria
de Educação do Rio de Janeiro, e
colaborou, também, com o Movimento Cívico Contra o Analfabetismo, no Espírito Santo. E toda essa
mobilização em prol da Educação
culminou com sua nomeação para

100

NOS ANOS 1950, A LUTA PELAS CAUSAS SOCIAIS
AFLOROU DE MANEIRA AINDA MAIS FORTE EM FELIPE,
QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO
ANALFABETISMO, NO RIO DE JANEIRO, ORGANIZANDO
O MOVIMENTO POPULAR DE ALFABETIZAÇÃO

diretor da Associação Brasileira de
Educação, em 1960, que ajudou a
reforçar ainda mais a divulgação da
Campanha.
Em 1952, o jornalista Henrique
de La Rocque Almeida foi eleito
presidente da CNEG. Então presidente do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC), o grande colaborador
cenegista teve importância fundamental para dinamizar a criação de ginásios no Rio de Janeiro.
Assistentes sociais que atuavam
nos conjuntos residenciais do
IAPC se colocaram à disposição
da Campanha para realizar orientações educacionais e de higiene.
E foi a partir dessa primeira colaboração que foram construídos

os alicerces dos futuros Ginásio
dos Comerciários, que passaram
a funcionar nos Conjuntos Residenciais do IAPC em Olaria e
Coelho Neto.
Alguns importantes nomes da
Campanha, inclusive, trabalhavam
originalmente no IAPC e, ao conhecerem as ideias de Felipe, logo
se apaixonaram e se envolveram
em sua causa. Uma das secretárias do Instituto, por exemplo,
era nada menos do que a poetisa
Dulce Oliveira Vermelho que, ao
atuar também como secretária da
CNEG, envolveu-se de forma tão
profunda que, anos mais tarde,
criou o célebre Hino da Campanha, cantado com fervor até os
dias de hoje pelos cenecistas.
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A eleição de La Rocque aconteceu durante o IV Congresso da
CNEG, no auditório do IAPC, situado na Rua México, Centro do
Rio de Janeiro. E a escolha do
jornalista atraiu ainda mais benefícios para a Campanha. Em
agosto daquele ano, a Direção
Nacional ganhou uma nova sede,
onde funcionava o setor de Serviço Social do mesmo Instituto, na
Rua Alcindo Guanabara, 20, sala
705, Cinelândia. A CNEG Nacional tornou-se vizinha da então
Câmara Municipal do Distrito Federal e do grande Theatro Municipal, palco de grandes espetáculos, cenário de muito glamour,
anunciando novos ares.
Nesse período, Felipe e sua irmã,
Maria Alexandrina Gomes mora-

vam no bairro de Olaria, subúrbio
do Rio de Janeiro, em um apartamento do Conjunto Residencial do IAPC, próximo a um local
até hoje conhecido como Cinco
Bocas, devido ao cruzamento de
várias ruas. Aliás, a onipresente
Maria Gomes foi uma das figuras mais importantes da história
da Campanha. Mais do que uma
irmã, Maria era uma conselheira e
parceira de todas as horas. Ouvia
a todos com uma escuta paciente e, intuitivamente, apontava os
problemas e as soluções com um
senso crítico apurado, típico de
uma mulher sertaneja que aprendeu as lições da vida na marra.
Muito apegada ao irmão, dizem
que cultivava até certo ciúme de
Felipe, refutando amizades que

ela não considerava positivas. No
fundo, alimentava grande zelo e
admiração por ele. Entre os dois
o amor fraternal transformou-se
em uma aliança de alma. E Felipe retribuía esse carinho com o
mesmo sentimento de devoção.
Por isso a contribuição de Maria
à Campanha se tornou tão forte
durante toda a sua trajetória. Enfrentaram juntos as alegrias e as
tristezas; as glórias e as ruínas, até
o fim de seus dias. Foi a irmã de
Felipe, inclusive, quem bordou a
primeira bandeira da CNEG, toda
feita em crochê.
Em 1953, o V Congresso Ordinário, realizado em Minas Gerais,
marcou os dez anos da Campanha. A notícia da promulgação da Lei nº 1.911, que criou a

CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO “DE PÉ NO CHÃO
TAMBÉM SE APRENDE A LER”, EM NATAL, NO RIO
GRANDE DO NORTE

101

LIVRO CNEC_FINAL.indd 101

26/06/2018 08:26:45

Campanha de Aperfeiçoamento
e Difusão do Ensino Secundário (Cades), uma grande vitória
dos cenegistas, tornou o evento
ainda mais emblemático. E motivos para comemorar não faltaram naquele ano, pois a direção
preparou e aprovou processos
para criação de 27 novos educandários.

É também dessa época a criação
do Colégio França Junior, que
passou a funcionar no Conjunto
Habitacional do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Industriários (IAPI), na Penha, Rio
de Janeiro. Com quatro séries
ginasiais, o colégio foi o primeiro da CNEG a funcionar com o
2º ciclo.

A FORÇA DA COMUNIDADE
Em meio a um idealismo sem medidas que mobilizou dezenas de
pessoas, em todo o país, havia
ainda um clima de incerteza, pois,
no fundo, era difícil reconhecer os
que realmente haviam entendido os objetivos da CNEG. Muitos
que, inicialmente, se empenharam com fervor para a criação de

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO, NITERÓI
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ginásios, acabaram perdendo o
entusiasmo ao perceberem que a
ajuda do governo não vinha com
a mesma agilidade das demandas. Ao mesmo tempo, não enxergaram o valor da comunidade,
que foi tão ou mais importante
do que os subsídios em diversos
lugares.
Em dez anos, a CNEG estava presente em todos os estados brasileiros, com 42 ginásios, 13 colégios, 498 turmas, 20.311 alunos e
1.094 professores, distribuídos em
54 cidades. Em alguns lugares, a
Campanha estabeleceu unida-

des em caráter experimental, que
acabaram não dando certo. Em
outros, teve que enfrentar problemas alheios à sua gestão administrativa, que não conseguiram ser
contornados.
O Ginásio Mauro Luna, de Campina Grande, por exemplo, durou
apenas dois anos. Já no Rio de
Janeiro, Seu Sydnei, um modesto
funcionário da Diretoria de Ensino
Secundário do MEC, e Dona Zimar
da Silveira Costa levaram os ideais cenegistas para São Gonçalo

e construíram as bases do maior
movimento educacional do município. Em Levy Gasparian, também no Rio de Janeiro, a CNEG
colocou um balanço na principal
praça da cidade e cada pessoa
que sentasse nele para se balançar assumia o compromisso de
dar um tijolo para a construção da
sede própria da escola.
De uma maneira geral, o saldo era
muito positivo, mais audacioso
do que o próprio Felipe poderia
imaginar. E certamente a riqueza de cada comunidade teve sua
importância em cada uma dessas
histórias.
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O PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
DURANTE APRESENTAÇÃO DO CORAL DO
COLÉGIO ANA MARIA GOMES, NA SEDE DA
CAMPANHA, RIO DE JANEIRO
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O MILAGRE DA INTERIORIZAÇÃO DO

ENSINO
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“A PERSISTÊNCIA É
O CAMINHO DO ÊXITO.”
CHARLES CHAPLIN
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Em 1955, foi assinada a promessa
de cessão de um prédio para funcionamento da sede própria da
CNEG Nacional, na Rua Silvio Romero, 25, bairro de Santa Teresa,
Rio de Janeiro. A cessão teve como
outorgante a Sociedade Anônima
de Comércio e Intermediação, e
a transação foi efetuada por Cr$ 2
milhões, a serem pagos, à prestação, até agosto de 1957.

SEDE DA CNEG, EM SANTA TERESA (RJ)
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O prédio pertencera a um antigo
laboratório e precisou passar por
uma adaptação para abrigar a sede
da Campanha, que só foi inaugurada mesmo em 1957. A obra foi
executada sob a coordenação do
Sr. Abílio da Cunha, pai de Antônio Joaquim Coelho da Cunha,
o “Português”, apelido dado por
Felipe para um então aluno cenegista de origem lusitana, que
se tornaria um dos maiores companheiros de lutas da Campanha.
Como atuava no ramo da construção civil, o Sr. Abílio foi quem
construiu o mastro em madeira de
10 metros de altura para sustentar
a bandeira da CNEG na fachada

do prédio. O mastro era tão imponente que foi preciso a ajuda do
Corpo de Bombeiros para a sua
instalação.
Com a reforma do prédio, foram improvisadas algumas salas
separadas por divisórias de madeira para hospedar dirigentes estaduais da CNEG. Era comum a visita de representantes cenegistas
de outros estados, que vinham ao
Rio de Janeiro para dar andamento a processos junto a órgãos do
Governo Federal, principalmente,
do Ministério da Educação. Para
estarem ainda mais próximos de
toda essa movimentação, Felipe
e a irmã, Maria Gomes, deixaram
o apartamento em que moravam
em Olaria e mudaram-se para
uma sala da nova sede, adaptada
para receber os dois novos moradores.
Anos mais tarde, na década de
1960, a CNEG ocuparia o prédio
ao lado da sede já adquirida, na
mesma Rua Silvio Romero, número 27, para abrigar mais cenegistas
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vindos de outros estados e alguns
funcionários da Campanha. Nesse
momento, Maria Gomes mudou-se novamente, deixando o apartamento adaptado no número 25
e passando a residir no número 27.

lizadas poucas alterações estatutárias, mas o aumento expressivo
do número de ginásios começou
a suscitar demandas típicas de um
movimento que havia crescido
além das expectativas.

Já Felipe foi morar em uma quitinete na Rua Joaquim Silva, centro
do Rio, imóvel adquirido com as
raras economias que conseguiu
acumular. Até a mudança para a
futura capital do país, Brasília, na
década de 1970, ele ainda moraria
em outro endereço, na Praça da
Bandeira, após comprar um apartamento financiado pela Caixa
Econômica Federal.

A falta de estrutura dos educandários e grupos escolares onde
os ginásios estavam instalados, a
correria dos professores (que davam aulas à noite), e o despreparo
dos funcionários que apoiavam
administrativamente a Campanha,
acabaram por despertar seus dirigentes para a necessidade de uma
assistência técnico-pedagógica.

NOVOS RUMOS
Realizado no dia 15 de julho de
1955, no auditório da Câmara Municipal do então Distrito Federal, o
VII Congresso da CNEG reelegeu
presidente da entidade o jornalista
Henrique de La Rocque. Nessa sétima edição do evento, foram rea-

Foi por isso que, durante o Congresso, a diretoria elegeu o professor Carlos Affonso dos Santos
para o cargo de diretor de Orientação Pedagógica. Era preciso
aprofundar a discussão do tema e
estabelecer um elo com especialistas do cenário educacional brasileiro que pudessem orientar os

SR. ABÍLIO DA CUNHA, IMPORTANTE
COLABORADOR DA CAMPANHA
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rumos da Campanha, colocando-a em sintonia com as principais
condições de vida da população.
Foi nesse momento que os dirigentes da CNEG se mobilizaram
junto aos deputados e senadores
que apoiavam o movimento pelo
fim das exigências da Portaria nº
960, do MEC, que dificultavam a
criação de novos ginásios. A portaria estabelecia como condição
para ser diretor de escola, além
das provas de capacidade cultural,
a obtenção do registro concedido
pela Diretoria do Ensino Secundário e o exercício de dois anos de
magistério.
Juntos, em assembleia memorável, realizada no dia 25 de abril, no
Clube Militar, dirigentes cenegistas, representantes do movimento

e lideranças políticas assinaram
um documento em defesa da
Campanha, expondo seus pontos de vista sobre a portaria, que
foi entregue por uma comissão
ao então ministro da Educação,
Cândido Mota Filho. Alguns meses depois, a luta foi recompensada com o fim da exigência do
registro para diretor nas cidades
onde não havia nenhum professor
registrado. Uma vitória importante
para o movimento.
O aprofundamento das discussões na área pedagógica levou
ainda os dirigentes a questionarem sobre a natureza dos ginásios gratuitos criados até aquele
momento para a formação acadêmica. Aos poucos, por força da
realidade e orientação das suas
diversas comunidades, a Campa-

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMPANHA, EM NITERÓI: OSCAR MACHADO,
DARCIRA MOTA MONTEIRO, HELIO GAMA, EURICO FERREIRA DA COSTA,
IARA GOMES DA COSTA, JORGE FERNANDO LORETTI E PLÍNIO DE MATTOS

nha viu que podia ir além do tradicional, criando unidades voltadas
para o ensino técnico e preparando alunos para as vocações econômicas de suas regiões.
Presidente da diretoria da CNEG
Alagoas, o padre Teófanes Augusto de Araújo Barros foi um dos pioneiros do movimento nesse novo
sentido, criando, no ano seguinte,
quatro escolas de comércio. Em
outros estados, logo em seguida,
houve ainda a criação também de
ginásios normais, ginásios agrícolas e colégios comerciais que,
além de Cursos de Contabilidade,
mantinham o Curso de Secretariado e de Administração.
Ainda nesse sentido, no fim de
1955, um projeto de lei apresentado pelo deputado Antunes de Oliveira, aprovado pela Comissão de
Educação e Cultura, beneficiou os
educandários com Cr$ 30.000,00
por turma, incluindo escolas de
comércio, normais, profissionais,
agrícolas e cursos científicos e
técnicos de Contabilidade. Felipe costumava dizer que “o povo
é quem sabe do que ele mesmo
precisa”. E foi assim que a Campanha foi se movimentando ao
longo do tempo: adaptando-se às
demandas de suas comunidades e
ao cenário econômico brasileiro.
Ao assumir, em janeiro de 1956,
Juscelino Kubitschek estabeleceu
em seu plano de metas “50 anos
de progresso em cinco anos de
realizações”. Com um processo

108

FELIPE TIAGO GOMES – A CAMPANHA

LIVRO CNEC_FINAL.indd 108

26/06/2018 08:26:54

de industrialização avassalador, o
período anunciava a importância
da profissionalização do estudante como premissa básica para o
desenvolvimento do país.
No rastro desse cenário inspirador, o ano na CNEG começou
com três eventos de grande relevância, reunindo centenas de
cenegistas em Belo Horizonte. O
I Conselho Estadual da CNEG de
Minas Gerais serviu de cenário
para o I Congresso Nacional dos
Estudantes Cenegistas e a III Maratona Intelectual da CNEG, que
reuniu 146 alunos de 44 ginásios
diferentes do país.
Nesses eventos, iniciava-se um ritual que se tornou quase que uma
tradição da Campanha: as apresentações artísticas de diversas regiões

do país, incluindo dança, música,
teatro etc. Principalmente por ser
um movimento de origem popular, inflamado pelas comunidades,
a CNEG sempre se revelou naturalmente artística, divulgando talentos
regionais e incentivando a criatividade entre os seus estudantes.
Outro evento que marcou o início
de 1956 foi realizado em Vitória, no
Espírito Santo. Com a presença do
então ministro da Educação, Clóvis Salgado, o II Congresso Extraordinário da CNEG mostrou que
o movimento começava a adquirir importância irreversível para o
Governo Federal. Chefe de Gabinete do Ministro, o professor
Celso Brant fez uma conferência
no encontro, reafirmando a disposição do Ministério em oferecer
recursos para os “educandários

gratuitos”. Ainda ocupando a Diretoria do Ensino Secundário, o
professor Armando Hildebrand
destinou a quantia de Cr$ 7 milhões de cruzeiros para obras e
equipamentos de 16 unidades cenegistas.
O VIII Congresso Nacional aconteceu entre os dias 9 e 14 de julho,
no Clube Central, Praia de Icaraí,
município de Niterói. O Rio de Janeiro foi escolhido como sede do
evento, pois, na época, o Estado
ocupava uma posição de destaque nacional. Graças ao trabalho
realizado por seus dirigentes, coordenado pelo então presidente
estadual, Dr. Miguel Couto Neto,
naquele ano, 17 escolas cenegistas funcionavam em diferentes
municípios do Rio de Janeiro. Representantes de diferentes dire-

DONA SARA KUBITSCHEK EM VISITA AO COLÉGIO ANA MARIA GOMES (RJ)
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A PRIMEIRA DAMA DO BRASIL ERA UMA MULHER
CONVERSADORA, PORÉM ENÉRGICA, QUE NÃO
GOSTAVA DE POLÍTICA, MAS SEMPRE ESTEVE
VOLTADA PARA AS CAUSAS SOCIAIS

GUILHERMINO DE OLIVEIRA

torias estaduais da CNEG vieram
conhecer esse trabalho de perto,
aproveitando para estreitar seus
laços de companheirismo e, é
claro, discutir problemas e propor
soluções.
Após seis dias de debates, que
se estenderam de manhã à noite, ocupando, inclusive, as dependências do estádio de futebol
Caio Martins, o encerramento do
congresso aconteceu no belo Teatro Municipal de Niterói, onde
tomou posse a mais nova presidenta eleita pela diretoria para o
biênio 1956/1957: Dona Sarah Lemos Kubitschek. Mulher do então
presidente Juscelino, a primeira-dama do Brasil era uma mulher
conversadora, porém enérgica,
que não gostava de política, mas
sempre esteve voltada para as
causas sociais. Exatamente por
esses motivos tornou-se uma fiel
colaboradora da Campanha.
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Em seu primeiro mandato como
presidenta da CNEG, entre outras
iniciativas marcantes, Dona Sarah
inaugurou a sede própria da Direção Nacional, na Rua Silvio Romero, 25. Posteriormente ampliada
para o prédio vizinho, a sede onde
funcionou a Campanha até a década de 1970 foi inaugurada no dia
15 de novembro de 1957. Além da
presença ilustre da primeira-dama,
o evento contou com a presença
de alunos do Estado do Rio e do
então Estado da Guanabara.
Outra decisão do VIII Congresso
Nacional da Campanha foi a eleição da Diretoria Estadual do Rio
de Janeiro, para a qual foi reeleito presidente o Dr. Miguel Couto
Neto, tendo como vice, o Dr. Tobias Tostes Machado, e primeiro
secretário, o professor Alberto
Araújo. Aliás, foi graças ao empenho do Dr. Tobias Machado que a
CNEG do Rio de Janeiro tornou-se a primeira Seção Estadual do
país a adquirir sua própria sede,
na Avenida Amaral Peixoto, em
Niterói.
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
E SEDES PRÓPRIAS
Com a nova Diretoria de Orientação Pedagógica Nacional, a
CNEG também passou a realizar

diferentes encontros, semanas
de estudos e visitas de orientação
aos educandários. Pela primeira
vez na história da Campanha, seus
professores se inscreveram em
um Curso de Aperfeiçoamento
promovido pelo Cades, habilitando-os a exercer o magistério.
Realizado na sede da Fundação
Getulio Vargas, na cidade fluminense de Nova Friburgo, o curso
representou um momento muito
importante. Afinal, por mais incrível que pudesse parecer, até
aquele momento, o corpo docente da CNEG ainda era composto,
em sua maioria, por profissionais
que doavam suas horas vagas à
causa do movimento. Eram médicos, advogados, farmacêuticos,
padres, jornalistas, além de estudantes universitários, que se apaixonaram pelo sonho de Felipe. Em
algumas partes do país, recebiam
algum auxílio financeiro, muito
abaixo do estabelecido profissionalmente; em outras partes, era
um ofício exercido unicamente
com o corpo, a alma e, especialmente, o coração.
Além do investimento na parte
pedagógica, nessa época, começaram a surgir as primeiras discussões sobre a importância de
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a CNEG ocupar prédios próprios.
Era grande a preocupação dos dirigentes em tirar seus alunos dos
grupos escolares onde os educandários estavam instalados. Na
maioria das vezes, eram instalações precárias, que limitavam o
funcionamento das atividades.
Dados desse período mostram
que, tirando o Acre, Roraima e
Amapá, a entidade já estava presente nos demais Estados, alcançando, em 1958, 776 municípios
com 973 escolas.
Era preciso dar à Campanha a dimensão que ela estava passando
a ocupar no cenário educacional.
A CNEG estava se transformando
num modelo de educação comunitária, com uma participação
relevante na formação de jovens
estudantes brasileiros do interior
do país. Por isso, em várias regiões, os dirigentes já começavam a
trabalhar pela construção de suas
próprias sedes.
Por iniciativa das comunidades e
influência de lideranças políticas,
já funcionavam em sedes próprias
os educandários de São José, Santana e Dom Antonio Brandão, em
Alagoas; e os de Nestório Ribeiro,
Inhumas e Armindo Gomes, em
Goiás. O pioneiro Ginásio Castro
Alves e o Ginásio Padre Cromácio Leão, ambos em Pernambuco,
funcionavam em prédios exclusivos, porém alugados.
Mas vale lembrar que o programa de construção e ampliação da

rede escolar não aconteceu somente por conta dos auxílios conquistados por meio das lideranças
parceiras do movimento. Com
Dona Sara Kubitschek na presidência da entidade, a obtenção de
recursos tornou-se um processo
menos árduo, porém, a rede de
ensino cenegista aumentou muito
nessa época também por solicitação das próprias prefeituras. Registros mostram que a Campanha
recebeu pedidos de abertura de
ginásios de 250 prefeituras nesse
período, sendo atendidas as solicitações de 23 municípios.
Ocupando a Superintendência da
CNEG, Felipe, no entanto, nunca
deixou de ressaltar a importância
do presidente Juscelino Kubitschek que, na ânsia de fazer o país
crescer a qualquer custo, percebeu como a Campanha poderia
colaborar nesse sentido, interiorizando o ensino e valorizando a
Educação. Nesse sentido, não somente Dona Sara foi uma personagem importante, mas também
o então ministro da Educação,
Clóvis Salgado, que não poupou
esforços para difundir o movimento. De 1956 a 1960, o número
de escolas subiu de 107 para 373.
Os 9.433 alunos, no início desse
período, saltaram para 31.371.
Em 1957, durante o IX Congresso Nacional, a diretoria reelegeu
Dona Sarah Kubitschek presidente da Campanha. A posse contou com a presença de ministros,
chefes e subchefes da Casa Civil,

senadores e diretores do MEC. As
reuniões foram realizadas no auditório do Senac, no Centro do
Rio, com a participação de cenegistas de várias regiões do país.
Uma Carta com os Princípios Básicos da Campanha foi redigida
e aprovada, e uma nova reforma
estatutária criou o Conselho Administrativo.
Em 1958, no X Congresso Nacional, um grande colaborador
cenegista, deputado mineiro Guilhermino de Oliveira, foi eleito
presidente da Campanha, cargo
para o qual foi reeleito no ano
seguinte, durante a realização do
XI Congresso, realizado em Porto
Alegre. O parlamentar foi um dos
que se destacaram na luta em prol
da Campanha. Em 1955, quando o
movimento estava presente apenas em 16% dos municípios brasileiros, foi autor de uma emenda que trouxe importante ajuda
ao desenvolvimento dos educandários.
No ano em que foi reeleito presidente da CNEG, o deputado trabalhou pela aprovação de uma
emenda de sua autoria que elevou para Cr$ 60 mil por turma o
auxílio destinado à CNEG, sem
contar que, em 1958, apresentou
emenda ao orçamento da União
elevando o auxílio federal para
Cr$ 33 milhões. Em Minas, ajudou
ainda a fundar o Ginásio Inhapim,
trabalhando pela construção de
sua sede e para torná-lo um educandário-modelo.

111

LIVRO CNEC_FINAL.indd 111

26/06/2018 08:26:54
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“TODO O
CONHECIMENTO
HUMANO COMEÇOU
COM INTUIÇÕES,
PASSOU DAÍ AOS
CONCEITOS E
TERMINOU COM IDEIAS.”
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Após 15 anos enfrentando os desafios típicos de um movimento
que sempre primou pelo idealismo, a Campanha Nacional dos
Educandários Gratuitos (CNEG)
havia conquistado uma posição
de destaque no cenário educacional brasileiro. No fim de 1958,
o movimento apresentou um relatório que assinalava a criação
de 74 educandários somente naquele ano, número maior do que
o total dos primeiros dez anos da
atividade.
Até aquele momento, eram 257
estabelecimentos cenegistas em
200 municípios brasileiros, sendo
5 colégios, 20 escolas comerciais
de primeiro ciclo, 20 escolas técnicas de comércio e dez escolas
normais. Importante lembrar que,
desses 200 municípios, 110 eram
beneficiados exclusivamente por
educandários cenegistas. Além
disso, segundo dados do MEC,
nessa época, o país contava com
2.469 municípios e, desses, apenas 1.195 possuíam estabelecimentos de ensino médio.
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Ao crescer sob a vigência da Lei
Orgânica do Ensino Secundário,
que primava pela imposição da
uniformidade, a Campanha foi
evoluindo suas normas na longa
espera pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
promulgada em 1961. Com a
nova lei, ficou estabelecida a variedade de cursos, a flexibilidade
dos currículos e a articulação dos
diversos graus e ramos. A reestruturação do ensino médio, com a
redução de matérias estudadas,
no entanto, não alterou a divisão
dos cursos de grau médio em dois
ciclos, mas esses passaram a ter
um tratamento mais igualitário.
Diante do crescimento e das mudanças trazidas pela LDB, Felipe
e os dirigentes cenegistas espalhados pelo Brasil afora viram que
era hora de refletir sobre o futuro
da Campanha. Era preciso tomar
decisões que contribuíssem para
a continuidade do movimento e
sua evolução. Felipe sempre teve
espírito renovador, tanto que o
estatuto da CNEG era constante-
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mente reformulado nos Congressos anuais. A única coisa, porém,
que lhe deixava contrariado eram
mudanças que alterassem a essência original da Campanha.
Por isso, aquele momento foi importante: era preciso fazer mudanças, sim, mas Felipe não permitiria que alterassem a filosofia
humanitária da CNEG. Ele era um
homem muito cordial, mas as
poucas vezes em que o viram levantar a voz foi quando tentaram
transformar a Campanha em um
movimento populista ou demagógico. Ele jamais admitiu que o
encanto que envolveu os cenegistas perdesse o brilho em prol
de interesses menores.
Para manter a unidade do movimento, que poderia prejudicar-se
pela ambição ou vaidade de uns e
outros, e contornar dificuldades
internas em algumas localidades,
era preciso fortalecer a Direção
Nacional. Nesse sentido, a reforma do estatuto, realizada em
1958, buscou disciplinar as atividades nas diversas áreas e definir
as metas de cada uma delas, facilitando o acompanhamento do
trabalho pelos dirigentes.
Por meio de sua experiência bem-sucedida na coordenação regional dos Estados do Norte e do
Nordeste, o padre Teófanes Barros, de Alagoas, enviou à Direção
Nacional a sugestão de aquisição
de sede própria para as Seções
Estaduais, que deveriam ter di-

DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO COLÉGIO
CENECISTA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, SAPUCAIA (RJ)

ANIVERSÁRIO DA CNEG NO COLÉGIO MAURICIO DE ABREU, SAPUCAIA (RJ)

DIANTE DO CRESCIMENTO, E DAS MUDANÇAS
TRAZIDAS PELA LDB, FELIPE E OS DIRIGENTES
CENEGISTAS ESPALHADOS PELO BRASIL AFORA
VIRAM QUE ERA HORA DE REFLETIR SOBRE O
FUTURO DA CAMPANHA
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retor e secretário executivo para
coordenar e orientar o movimento. Essa experiência foi a que serviu de base para as futuras Administrações Estaduais, pois, com o
tempo, as Diretorias Estaduais não
mais conseguiram dar conta de
tantas solicitações de aberturas de
ginásios nos municípios brasileiros.
Em 1961, foram criadas não somente as Administrações Estaduais, mas também a Administração
Nacional, ambas constituídas pelo
superintendente e pelos servidores
do quadro técnico-administrativo.
A Administração Estadual era formada pelas Diretorias Estaduais,
que, por sua vez, fixavam as condições para criar os Setores Locais, enviava a prestação de contas da Seção Estadual à Diretoria
Nacional e intervia nos Setores
Locais. Entre os poderes atribuídos ao presidente da Diretoria
Nacional estava o de intervir nas

FELIPE VISITA A ESCOLA FARROUPILHA,
NO RIO GRANDE DO SUL
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Seções Estaduais sem que fosse
obrigatória, como ocorria anteriormente, a convocação do Conselho Estadual.
Já a Administração Nacional era
o órgão executivo formado pelo
superintendente, nomeado pela
Diretoria Nacional, pelo diretor
do departamento e por seus auxiliares. Felipe sempre procurou
ocupar posições importantes na
estrutura da entidade de modo
a não perder o controle da situação. Como superintendente nacional, mediava os contatos com
os Conselhos Estaduais para que
a Presidência do Conselho Nacional não interferisse nas relações
com a CNEG estadual.
A necessária descentralização das
decisões sempre foi um tema em
pauta na Campanha, principalmente no que dizia respeito à escolha de diretores das unidades de
ensino e dos administradores estaduais. Felipe e seus colaboradores
não concebiam que uma escola
comunitária fosse dirigida por um
elemento não escolhido e indicado por ela. Além disso, a imposição
da cúpula à revelia das escolas não
refletia o espírito cenegista.
Para fortalecer ainda mais as bases do movimento, foi criado ainda o Conselho Consultivo, que,
depois, passou a ser chamado de
Conselho Nacional, a ser composto por parlamentares, empresários, militares, religiosos, entre
outras figuras influentes, que foi

de fundamental importância para
garantir a obtenção de recursos e
o apoio ideológico para a Campanha. Com esse novo braço em
sua estrutura administrativa, Felipe incorporou o discurso da política desenvolvimentista, que em
nenhum momento entra em conflito com a essência humanitária
da Campanha, mas apenas facilita
sua interlocução na luta para garantir o financiamento do Estado.
Reafirmando seus princípios ideológicos e, mais uma vez, preservando a integridade e a filosofia
do movimento, o artigo 5º do Estatuto de 1958 estabeleceu que
“A CNEG, coerente com os seus
princípios e finalidades, não admitirá, no cumprimento do seu programa, qualquer discriminação
religiosa, étnica e social; não se
envolverá em questões de caráter
político-partidário, nem permitirá

ESCOLA DA COMUNIDADE JARBAS
DE LERY SANTOS, BAIRRO
FURTADO DE MENEZES, MINAS GERAIS
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aos seus associados ou membros
diretores o uso de seu nome nas
atitudes que assumirem isolada
ou conjuntamente”. Outra mostra do pioneirismo do movimento,
que, de antemão, desejava conter
qualquer ato de intolerância ou
abuso de poder.
Essas e outras mudanças estruturais, e a aproximação cada vez
maior com representantes públicos de diversos níveis, em especial
do MEC, também serviram para
minimizar determinações que,
num dado momento, dificultaram
o funcionamento dos educandários. Um exemplo foi a exigência
dos dois anos de magistério e do
registro concedido pela Diretoria
de Ensino Secundário para exercer a função de Diretor nas escolas, derrubada após a luta dos
cenegistas e a ajuda de lideranças
amigas do movimento.
Em outro momento, o MEC também tentou proibir o funcionamento dos ginásios que utilizavam, no turno noturno, as salas
ociosas de grupos escolares. Mas
a Campanha também conseguiu
reverter esse empecilho, pois de
nada adiantaria o sonho de formar os jovens do interior do país
se não houvesse salas para comportar seus alunos.

maneira audaciosa como Felipe
sempre regeu seus colaboradores,
imbuindo a equipe de coragem e
intuição suficientes para perceber
a hora de agir ou adotar caminhos
alternativos.
Em uma dessas encruzilhadas, a
CNEG se viu impossibilitada de
compor seu corpo docente diante
da exigência de que os professores do ensino secundário fossem
formados por meio de cursos
oferecidos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Como,
na época, não existiam faculdades
suficientes para satisfazer a demanda do mercado de trabalho, o
MEC criou os chamados Exames
de Suficiência “a serem prestados
em Faculdades de Filosofia ou,
onde não as houvesse, em institutos de ensino superior que mantivessem curso da disciplina, ou
ainda perante bancas examinadoras designadas pelas Diretorias do
Ministério”.
Como as faculdades não se interessaram em realizar tais exames, pois o MEC já contava com

a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (Cades), a CNEG sugeriu que
o Ministério instituísse cursos de
orientação para professores que
desejassem prestar os exames de
suficiência, passando a realizar
não somente esses cursos como
também os próprios exames em
suas unidades de ensino. Entre os
anos de 1955 e 1960, o MEC verificou mais de 20.312 registros de
professores secundários de 1º e
2º ciclos, sendo que 5.395 tinham
como forma de habilitação as licenciaturas; 8.026, os exames de
suficiência, e 6.891, outras formas.
Mesmo para contornar dificuldades internas, mais uma vez, a
Campanha colaborou, e foi bem-sucedida, ao propor soluções
educacionais para o país. Na sua
luta para humanizar os alicerces da educação brasileira, Felipe conseguiu alcançar um protagonismo que jamais desejou.
Formou cidadãos, motivou professores e tocou muitas e muitas
pessoas no fundo d´alma com
sua pedagogia intuitiva.

Aliás, os exemplos de como a
Campanha conseguiu contornar
as dificuldades ao longo de sua
história mereciam um livro à parte. Mas nunca é demais lembrar a

PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, SEDE DO MEC, NO RIO DE JANEIRO. A CNEG
SUGERIU QUE O MINISTÉRIO INSTITUÍSSE CURSOS PARA PROFESSORES QUE
117
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O início de uma década que
muitos nem imaginavam ser tão
turbulenta no cenário político
foi marcado por uma notícia de
muita esperança para a CNEG: a
construção da sua nova sede, em
Brasília. Mais nova capital do país,
Brasília ainda era considerada uma
terra desconhecida para a maioria
da população, mas, como sede do
Governo Federal, era o lugar ideal
para instalar a Campanha.
Na época, a Diretoria Nacional da
CNEG ainda ocupava dois prédios
no bairro de Santa Teresa, no Rio
de Janeiro. Mas com a iminência
da transferência da capital nacional
para Brasília, Dona Sara Kubitschek,
quando ocupava a presidência da
Campanha, tratou de providenciar
a doação de um terreno para a
construção da nova sede da entidade no Planalto Central.
A doação foi feita por meio do
Conselho de Administração da
Companhia Urbanizadora da
Nova Capital – Novacap, empresa encarregada da construção da
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cidade de Brasília e da administração das terras públicas do Distrito
Federal. Durante a realização do
XII Congresso, na jovem capital
goiana, Felipe e os dirigentes da
Campanha visitaram o terreno
doado para a nova sede.
Mas o prazo para o início das
obras expirou, e a área, que ficava na Avenida W-5 Sul e tinha 30
mil m², foi novamente incorporada ao patrimônio da Novacap.
Foram precisos alguns meses de
negociação e a ajuda da grande companheira cenegista, Dona
Léa Bandeira, para conseguirem
a doação de um outro terreno,
que ficava na Avenida L-2 Norte, Quadra 608, Módulo D, onde,
mais tarde, de fato, foi construída
a nova sede.
A futura mudança para Brasília,
mesmo que ainda dependesse de
uma longa jornada, que incluía a
construção da sede e os trâmites
burcráticos típicos de todo processo, anunciava o crescimento
pleno da CNEG. De fato, os anos
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1960 foi o período da história de
maior êxito da Campanha, quando o movimento criado por Felipe
atingiu seu ápice, passando incólume pelo regime militar e seus
desdobramentos.
Em 1962, durante o XIII Congresso Nacional, realizado em
Fortaleza, foram realizadas profundas mudanças nos estatutos
da Campanha. O recém-criado
Conselho Consultivo passou a
chamar-se Conselho Nacional
(ou Organização Nacional) e a ser
ocupado por um time de notáveis. Presidido pelo deputado federal Paulo Sarasate, o Conselho
foi composto por Guilhermino
de Oliveira, Leite Neto, Aderbal
Jurema, professor Clovis Salgado, professor J. Roberto Moreira,
professora Dulce Oliveira Verme-

lho. Dr. Colombo Etiene Arreguy,
Dr. João Borges de Morais, Dom
Helder Câmara, Rachel de Queiroz, Dr. Gerardo Ribeiro Leitão,
Jair Fialho Abrunhosa, comendador Clarimar Maia e Dr. Antonio
Dias Lopes.
Governador do Ceará, deputado
estadual e senador, Paulo Sarasate foi um grande cenegista, tendo
ocupado a presidência da Campanha de 1961 a 1968. Além de
apresentar proposições em benefício do movimento, foi por seu
intermédio que muitos colégios
obtiveram sede própria. Paulo
contribuiu ainda para a compra de
algumas sedes estaduais, como a
do Rio de Janeiro, na Rua Padre
Anchieta, em Niterói, que antes
funcionava em salas alugadas, na
Avenida Marechal Peixoto.

Sarasate participou também de
maneira determinante dos entendimentos junto ao MEC para
a instalação da primeira faculdade da CNEG, em Santo Ângelo,
no Rio Grande do Sul. Um bravo
soldado que lutou ao lado de outros companheiros, como os deputados Guilhermino de Oliveira,
Aderbal Jurema e Henrique de La
Rocque, todos muito atuantes na
Câmara e no MEC.
Nessa época, por força da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado passou
a ocupar, no período noturno, o
espaço dos grupos escolares com
cursos de alfabetização de adultos e supletivos. Com isso, os ginásios cenegistas foram perdendo
espaço físico, obrigando a CNEG
Nacional a intensificar sua mobi-

VISITA ÀS OBRAS DA CNEC, EM BRASÍLIA: ALZIRA
SODRÉ, LEA BANDEIRA, BENJAMIN SODRÉ,
FELIPE E MURÍLIO HINGEL
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lização pela construção das sedes
próprias, criando uma espécie de
campanha dentro da Campanha.
Em 1961, o número de escolas
que tinham sedes próprias ainda era pequeno, representando
apenas 8,6% do total da rede. Em
1962, com o maior incentivo da
Direção Nacional, e o auxílio do
Governo Federal, muitas comunidades se empenharam nesse
sentido, principalmente em regime de mutirão, doando suas
horas vagas para trabalhar como
pedreiro, carpinteiro, eletricista,
pintor ou servente de obras. Ao
fim desse ano, 30 Setores Locais
já tinham conquistado seus terrenos e se empenhavam em iniciar as obras, dez lutavam bravamente para inaugurar suas sedes
próprias e sete sedes já estavam
sendo inauguradas.
Diante da incapacidade de atender a uma demanda cada vez
maior por novas escolas, no interior do país, as Diretorias Estaduais
foram obrigadas a se estruturarem
administrativamente, criando Administrações Estaduais. Apesar da
criação das Seções Municipais,
Felipe, por orientação de seus colaboradores, vinha sentindo certo
desajuste e falta de orientação
dos Setores Locais, quase sempre
comandados por pais de alunos e
lideranças comunitárias que precisavam da CNEG para educar
seus filhos, mas que nem sempre
tinham o preparo necessário para
conduzir as responsabilidades de
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uma unidade de ensino. E essa
falta de planejamento poderia ser
desastrosa em longo prazo.
Instituída oficialmente em janeiro
de 1963, a figura do administrador
estadual deveria orientar direta e
indiretamente os Setores Locais,
cuidando ainda para que eles
cumprissem as determinações
estatutárias. Além disso, tinha o
papel de dinamizar esses setores,
propagando entre pais, alunos e
outros representantes comunitários a essência cenegista, de forma a não perderem de vista o propósito da Campanha. Mais uma
vez, era Felipe dando as ordens,
segurando o seu sonho com o
próprio punho, impedindo que o
“trem saísse dos trilhos”.
A CNEG fluminense foi uma das
primeiras a ter a sua Administração Estadual. No dia 2 de agosto
de 1961, tomou posse o advogado
e professor Dr. Eurico Ferreira da
Costa. O novo administrador visitou 53 Setores Locais, em apenas
três meses, para sentir de perto o
que acontecia nas comunidades.
O resultado desse trabalho foi

a publicação de uma série de livros de sua autoria com os títulos
“Como dirigir meu Setor Local” e
“E agora, vamos conversar?”. Uma
mostra de que, aos poucos, o
que nasceu de uma maneira bem
amistosa, sem planejamento, foi
se profissionalizando naturalmente, por força das necessidades
apontadas ao longo do tempo. Foi
também nessa época que a entidade destacou-se na formação de
recursos humanos a partir da criação da Coordenação de Orientação Pedagógica.
A exemplo dos livros publicados
pela administração fluminense, era preciso mesmo registrar
as experiências acumuladas pela
Campanha, compartilhar sucessos e fracassos, de forma a encantar outros educadores e espalhar a semente cenegista. Não
é à toa que o primeiro volume da
Coletânea Cenecista (História da
CNEG Volume I), escrito por Felipe, foi editado em 1962.
A coletânea conta a história do
movimento desde a sua criação,
na Casa do Estudante de Pernam-
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buco, passando por todas as fases,
até o seu apogeu, no fim dos anos
1980. Além dos relatos do criador,
os livros reúnem depoimentos de
ilustres cenegistas, resumos de artigos de jornal, registros de discursos solenes, cartas, e relatos emocionados de muitos que viveram a
epopeia da criação de ginásios nos
quatro cantos do país.
A História da CNEG Volume I foi
redigida por Felipe, datilograda
por Napoleão Leal de Araújo e
revisada por Edvaldo Correia de
Siqueira. O “Português” Antônio
Joaquim Coelho da Cunha coordenou a edição e a distribuição
por meio das Administrações Estaduais, criando, na época, a Editora 29 de Julho Publicações, que
não durou muito tempo.

Santa Teresa, Felipe soube que
Haya estava no Rio de Janeiro e o
convidou para conhecer a CNEG.
Um momento de grande emoção,
principalmente para Felipe, mas
também para todos que presenciaram esse encontro histórico,
improvável, mas que traduz um
pouco da magia do movimento.
Após ler o livro escrito por Felipe,
a escritora cearense Raquel de
Queiroz publicou uma crônica na
revista O Cruzeiro, de circulação
nacional, que também entrou para
a história da Campanha. Com o título “O Sonho do Professor Felipe”, o texto valoriza a importância
da CNEG para a educação brasileira e o progresso do país, comparando seus criadores a grandes
inventores e desbravadores da

humanidade, como Santos Dumont, Aristóteles e Louis Pasteur.
“Uma das entidades mais sérias
deste país é atualmente a Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos, reconhecida de utilidade pública por decreto do Governo, com sede na capital da República e ação em todo o território
nacional.
Segundo diz nos estatutos, a
Campanha (que usa a sigla CNEG),
inspirada nos princípios cristãos
da solidariedade humana e tendo
em vista que a educação nacional
exige convergência de ação das
forças vivas do país, visa, como
principal finalidade, a fundar e
manter educandários gratuitos
no território nacional, e, de modo

Com apenas 22 anos de idade,
Antônio já ocupava o cargo de administrador da CNEG no Estado
da Guanabara. Ex-aluno do Colégio França Junior (IAPI da Penha),
tornou-se um fiel colaborador
cenegista pelas mãos do mentor
José Maria da Cruz, grande amigo
de Felipe, e também foi o primeiro
presidente da União Nacional dos
Estudantes Cenegistas (UNEC/GB).
Associado da CNEC até os dias de
hoje, Antônio guarda, como uma
relíquia, um dos primeiros exemplares do livro com a dedicatória
e o autógrafo de Haya de La Torre, líder peruano que inspirou a
criação da Campanha. É que no
dia do lançamento, na sede, em

UM DOS PRIMEIROS EXEMPLARES DO LIVRO COM A
DEDICATÓRIA E O AUTÓGRAFO DE HAYA DE LA TORRE, LÍDER
PERUANO QUE INSPIROU A CRIAÇÃO DA CAMPANHA
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geral, contribuir para o progresso
da causa do ensino no País.
Não admite discriminações religiosas, raciais e econômicas,
aceita o apoio do poder público,
mas principalmente apela para a
iniciativa particular como elemento primordial de suas realizações.
Dito isso, explica-se agora que a
CNEG é vitoriosa em toda a linha.
Mantém, pelo Brasil afora, cerca
de quinhentos ginásios funcionando regularmente (...).
Acham as pessoas de bom senso
que elas são as molas do Mundo,
que triste a humanidade se não tivesse a governá-la a moderação,
o equilíbrio dos sensatos e — perdão! — a sua mediocridade.
Entretanto, a experiência ensina
o contrário: são antes os loucos,
os fantasistas, os sonhadores que
fazem o Mundo andar para a frente. Se ao primeiro macaco não lhe
desse uma coisa e não resolvesse
caminhar pelo chão erguido nos
dois pés, talvez ainda vivêssemos
trepados em árvores.

O bom senso é ótimo, mas para
conservar o que os doidos criam.
O bom senso quer a estabilidade,
a segurança — e o progresso é o
contrário da estabilidade.
Penso nisso ao ler o tal livrinho
escrito pelo professor Felipe Tiago Gomes — que é em pessoa, o
inventor, o pai, a própria alma da
CNEG (...).”
CONCESSÃO PARA
AS SEDES PRÓPRIAS
Em 1963, comemorando 20 anos
de sua existência, a CNEG estava presente em 448 municípios,
com 144.675 alunos. A facilidade
de interlocução com os diversos
níveis de governo, conquistada
muito em parte pela diplomacia
genuína de Felipe, que minimizava conflitos e aproximava-se com
habilidade de representantes das
mais variadas correntes políticas
e ideológicas, contribui e muito
para esse cenário.

NO FIM DA DÉCADA
DE 1960, FORAM

E, depois, se os outros doidos
— Aristóteles e Galileu, e Copérnico, e Colombo, e Gutenberg e
Stephenson, Santos Dummont,
Pasteur, Bell, Edson, os Curie,
Marconi e tantos outros não se
houvessem entregue cegamente cada um ao seu ramo especial de loucura — que civilização
teríamos.
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TOMADAS AS PRIMEIRAS
PROVIDÊNCIAS PARA
GARANTIA DO TERRENO
DOADO PELA NOVACAP
QUE ABRIGARIA A SEDE
DA CAMPANHA, EM
BRASÍLIA

Paralelamente, os subsídios do
Estado passaram a se tornar uma
realidade. Até porque a Campanha representava o caminho que
a sociedade tinha para melhorar de
vida, uma bandeira comum a todos os tipos de religiões, ideologias
partidárias e formas de governo.
Os Setores Locais valorizaram a
criação de ginásios secundários,
cujos custos eram mais baratos
do que os das escolas profissionais. Antigamente, a escola secundária tradicional compreendia
as quinta, sexta, sétima e oitava
séries. E, para ser admitido no
ensino ginasial, era preciso realizar exames de admissão após o
fim do ensino primário. Somente
em 1971 o ginásio foi fundido ao
ensino primário, dando origem
ao 1º grau. Em 1996, o ensino de
1º grau passou a ser chamado de
Ensino Fundamental.
Em 1965, com as substanciais
dotações orçamentárias, a CNEG
conseguiu alcançar 598 municípios. E foi aliando essa forte presença em diferentes cidades brasileiras à capacidade de transitar
por governos de todo tipo que
credenciaram a Campanha a firmar um convênio que foi de fundamental importância para ampliar o processo de construção de
suas sedes próprias.
Procurado por representantes da
Agência dos Estados Unidos para
o Desenvolvimento Internacional
(Usaid), Felipe recebeu a proposta
de auxílio para a construção de gi-
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násios, bastando para isso assinar
um acordo em que permitiria que
essas unidades fossem fiscalizadas pela instituição.
Com a bandeira da Campanha
sempre empunhada, Felipe desprezou toda e qualquer controvérsia relacionada ao convênio
firmado entre o MEC e a Usaid,
como a acusação de ingerência
de um país estrangeiro nos assuntos educacionais do Brasil, e
fez uma contraproposta, alegando que aceitaria o acordo se nele
estivesse embutido não somente
a construção, mas, recursos para
a manutenção dos ginásios. Ele
acreditava que de nada adiantaria construir ginásios para atender
interesses específicos da Usaid
e, depois, não ter condições de
mantê-los.
Aceita a condição, a Campanha
conseguiu o que precisava para
instalar suas sedes próprias em
muitos locais onde já estava instalada e realizando seu trabalho
comunitário. Em sua sabedoria,
Felipe sabia que era uma ajuda
necessária para aquele momento
em que estava perdendo espaço
nos grupos escolares. Era preciso
manter a Campanha funcionando
no interior do país. E abrir um precedente como esse não prejudi-

caria em nada seu propósito original de dar ao estudante pobre a
possibilidade de estudar.
Para a implantação dos acordos
que impunha ao Brasil, a Usaid
não só obrigava seus parceiros a
contratarem assessoria de seus
profissionais, mas também a inclusão do ensino da língua inglesa
desde a primeira série do primeiro
grau. Algumas disciplinas também
deveriam ser retiradas do currículo, e matérias como História, por
exemplo, tiveram sua carga horária reduzida, para que os estudantes ficassem ainda mais alienados
em relação à ditadura. Mas líderes
estudantis tomaram conta das
ruas pelo Brasil afora denunciando esses abusos e, apesar da forte repressão, em 1968, o governo militar foi obrigado a criar um
grupo de estudos encarregado de
trabalhar pela reforma do convênio MEC-Usaid.
Nesse mesmo ano, provando que
suas previsões de sucesso com o
acordo estavam certas, das 973
escolas cenegistas em funcionamento, na época, 300 já ocupavam prédios próprios, 230 já
estavam com as obras iniciadas
e 269 já tinham conquistado ter-

renos para construção, doados
pela prefeitura ou por particulares, que também cediam uma
parte dos materiais de construção. Registros da época dão conta de que o patrimônio da CNEG,
em 1968, incluindo recursos móveis e imóveis, foi estimado em
Cr$ 48.559.563,33.
No fim da década de 1960, foram tomadas as primeiras providências para garantia do terreno
doado pela Novacap, que abrigaria a sede da Campanha, em Brasília. Cumprindo uma exigência
da Caixa Econômica Federal, que
apresentou um prazo de dois dias
antes do término para apresentação de um processo de construção, Antônio Joaquim da Cunha,
então diretor administrativo da
Direção Nacional, deu andamento às burocracias com o auxílio
dos deputados Paulo Sarasate e
Guilhermino de Oliveira, que na
época eram, respectivamente,
presidente e vice-presidente da
CNEG e exerciam a presidência e
a vice-presidência da Comissão
de Orçamento da Câmara Federal. Após várias viagens a Brasília, e
entrega dos documentos à Caixa,
foi feito um alambrado no terreno
para marcar a construção da sede.
Era mais uma nova etapa da história da CNEG sendo construída,
literalmente.
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FELIPE COM O SENADOR ADERBAL JUREMA E O
MINISTRO NEY BRAGA, 1978
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NOS TEMPOS DO

REGIME MILITAR
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“EM TEMPO DE PAZ
CONVÉM AO HOMEM
SERENIDADE E
HUMILDADE; MAS,
QUANDO ESTOURA A
GUERRA, DEVE AGIR
COMO UM TIGRE!”
WILLIAM SHAKESPEARE
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Se a década de 1960 foi marcada
por um crescimento expressivo da
Campanha, muito desse resultado
foi fruto da capacidade de Felipe
em moldar-se para deixar a “tempestade passar”. Após o Golpe de
1964, o período da ditadura militar
no Brasil foi um dos mais desafiadores para o criador da CNEG.
Diante da desconfiança dos militares em relação ao movimento,
era preciso proteger a Campanha.
Muitos viam naquela rede de escolas, com alunos e professores
no país inteiro, o cenário perfeito
para a resistência. Já outros poderiam aproveitar a fragilidade da
instituição para tomá-la de assalto. E a estratégia adotada por Felipe foi atrair para o movimento autoridades militares que tivessem a
Educação como princípio e fossem capazes de resistir em nome
do ideal cenegista. Um caminho
que ele escolheu para salvar o seu
sonho, mas que muita gente, obviamente, não compreendeu.
Embora condenasse, pessoalmente, atos de repressão, Felipe
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nunca censurou publicamente
o regime militar. Enquanto isso,
professores cenegistas, e até alunos, militantes, foram presos e
torturados nos porões da ditadura. Felipe foi extremamente questionado nos meios educacionais,
nessa época, por não ter adotado uma postura independente.
Afastou-se de muitos idealistas
do movimento, mas, em contrapartida, evitou problemas para a
Campanha. Porque, por mais que
ele quisesse blindar a CNEG, muitas mulheres e filhos de coronéis
chegaram a se infiltrar na instituição para investigar os riscos que
ela representava. Era preciso, de
fato, proteger o que havia sido
construído até aquele momento.
Grandes cenegistas foram acusados de serem subversivos embora
nunca tivessem se envolvido com
o Partido Comunista. Antônio
Joaquim da Cunha recebeu uma
representação em Angra dos Reis
(RJ) sob a acusação de ter atitudes
suspeitas, mas foi liberado com o
apoio do almirante Benjamin So-

FELIPE TIAGO GOMES – A CAMPANHA

LIVRO CNEC_FINAL.indd 128

26/06/2018 08:27:12

BENJAMIN SODRÉ COM FELIPE EM VISITA
AOS ESTADOS DO MARANHÃO, ALAGOAS E
PERNAMBUCO

CASAL SODRÉ NO GINÁSIO DE VILA NOVA, PARANÁ

NOTÍCIA DO CORREIO DA MANHÃ (RJ)

ALZIRA SODRÉ: A MÃE CENECISTA
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CASAL SODRÉ VISITA A PEDRA FUNDAMENTAL
DA SEDE DA CNEG, EM BRASÍLIA

dré e do general Mario Barreto
França, os mesmos que intervieram junto ao general Waldemar
Turola, chefe do Serviço de Informações do Ministério da Educação, pela liberação de Jaime Souto
Maior, cuja acusação de subversão
chegou a motivar uma ameaça de
interdição à Campanha.
Além de Benjamin Sodré e Mario
Barreto França, Léa Bandeira, mulher do general Bandeira, o General Carlos Alberto Cabral Ribeiro, o
Almirante José Saldanha da Gama
e o ministro Alcides Carneiro figuram entre os nomes com os
quais Felipe contou nesse período, construindo uma espécie de
blindagem inequívoca e trazendo à tona a vontade de oferecer
educação de qualidade aos mais
necessitados como sua única luta.
Alguns relatos dão conta de que
o próprio Felipe chegou a ser levado pelos militares para dar explicações, e só não foi detido
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NO JORNAL CENECISTA, A VISITA DE SODRÉ AO PRESIDENTE MÉDICI

graças à intervenção do almirante
Benjamin Sodré. Na época, chegou a pedir abrigo para a escritora
Raquel de Queiroz e dormiu, três
dias seguidos, escondido debaixo
de sua cama, desviando a atenção
dos militares. Além de não entenderem muito bem sua missão de
construir e cuidar de escolas para
pobres, os órgãos de repressão
achavam que Felipe guardava arquivos da União Nacional dos Estudantes (UNE), além de proteger
professores da rede cenegista que
atuavam na militância política.
Alguns problemas pontuais também aconteceram em outros estados no auge da ditadura militar,
mas nada que não pudesse ser
revertido com a habilidade dos
diretores da Campanha. Quando
o general Médici assumiu a Presidência da República, o coronel
Jarbas Passarinho foi escolhido
ministro da Educação e anunciou
que suspenderia todos os repasses de verbas do órgão, principal-

mente, para entidades filantrópicas, enquanto não concluísse as
reformas que havia programado.
Presidente da CNEG Piauí, Roberto Freitas interferiu no caso,
dizendo que, para evitar maiores
prejuízos, ele poderia intermediar
um encontro com o então ministro do Planejamento, o também
piauiense João Paulo Reis Veloso,
com a ajuda do então presidente
do Congresso Nacional, Petrônio Portela. Em Brasília, Roberto
foi recebido por Petrônio e este
convocou Felipe e os diretores da
Campanha para uma audiência
com o ministro. Veloso atendeu
à solicitação da Campanha, liberando Cr$ 8 milhões, e fez apenas
uma exigência: que fosse construído um ginásio na sua cidade
natal, Parnaíba.
A proposta foi imediatamente
aceita, mas o presidente da CNEG
Piauí alertou a todos que Parnaíba
já contava com um ginásio, as-
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segurando que a cidade de Luis
Correia era a mais próxima e necessitava de ensino ginasial. Reis
Veloso concordou e a unidade
foi construída em terreno cedido
pela Marinha Brasileira. A escola
recebeu o nome de Ricardo Augusto Veloso, uma homenagem
ao filho do então ministro que
havia morrido muito jovem. Por
conta desse dinheiro liberado por
interferência de Roberto Freitas,
a CNEG ganhou não somente a
unidade escolar de Luis Correia,
mas também a sua sede estadual, localizada na Rua Barroso, em
Teresina.
Do Norte para o Sul do país, no
Paraná, o então governador Ney
Braga, um grande aliado da Campanha, firmou um convênio que
autorizava a instalação de uma
escola da CNEG a cada prefeito
que solicitasse uma unidade de
ensino pública em sua cidade. A
partir desse convênio, foram instalados cerca de 100 ginásios no
interior paranaense. O problema
foi quando, no auge do regime
militar, os adversários políticos de
Ney Braga assumiram o governo
e, aproveitando o clima de desconfiança em torno da Campanha, solicitaram o cancelamento
do convênio e o fechamento das
escolas.
Para evitar tamanho prejuízo, uma
das saídas seria mudar a diretoria
da CNEG Paraná, incluindo pessoas simpáticas ao movimento.
Mas, para isso, era preciso, primei-

FELIPE E O CASAL SODRÉ NA REDAÇÃO DO JORNAL O POPULAR, DE GOIÁS

FELIPE COM ENTÃO SENADOR JORGE BORNHAUSEN E
O EX-MINISTRO ARNALDO DA COSTA PIETRO

ro, mudar o estatuto, de forma a
diminuir os anos de mandato das
Diretorias Estaduais. Como para
realizar alterações no estatuto era
necessário instalar o Congresso
Nacional, e todos, nessa época,
deveriam ser realizados somente
em anos ímpares, foi preciso realizar um Congresso Extraordinário,
em ano par, para garantir tal mudança. E não teve jeito, as Diretorias Estaduais tiveram um ano de
mandato cortado e os membros
da diretoria da CNEG Paraná foram alterados.

Em 1968, a CNEG estava presente em 776 dos 3.972 municípios
brasileiros, atuando de maneira
exclusiva em 445, ou seja, em 57%
dos municípios, a sua escola era a
única disponível. Sua maior área
de atuação era a Região Nordeste, que representava 38% da rede,
seguida da Sudeste (36%), da Sul
(26%), da Centro-Oeste (4,5%) e
da Norte (0,7%).
UMA CHUVA NA ARIDEZ
De todos os militares que se
envolveram
na
Campanha,
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neira com as ideias do criador da
Campanha a ponto de considerá-lo, publicamente, o “grande benemérito da Pátria”.

FELIPE COM SODRÉ EM VISITA AO PRESIDENTE GEISEL

um nome merece destaque:
Benjamin Sodré. Felipe costumava
dizer que o almirante representou
para a CNEG o que a chuva representava para o nordestino. Metáforas à parte, ao assumir, primeiro, a vice-presidência, e, no ano
seguinte, a presidência da CNEG,
Benjamin Sodré apenas deixou
brotar a semente que já havia
plantado dentro de seu coração.
Naturalmente dotado de uma
simpatia contagiante, e uma bondade cativante, era visto por todos
como uma alma originalmente
cenegista, trazendo, a reboque, a
solução inteligente para os problemas, além da autoridade moral
conquistada como cidadão, característica essencial em tempos
de desconfianças sobre as intenções da Campanha.

isso, ficaram conhecidos como o
casal que melhor representou o
espírito cenegista.
Benjamin Sodré aproximou-se
da Campanha por meio de outro militar que também se tornou
um grande colaborador, o general Mário Barreto França. A paixão
pela causa foi imediata e o envolvimento aconteceu de maneira
tão repentina que sua eleição à
vice-presidência foi unânime antes mesmo de ele conhecer Felipe, o que aconteceu somente nas
comemorações do 21º aniversário da Campanha, no Estado do
Rio de Janeiro. A identificação já
era esperada, mas, ao conhecer
Felipe, ele envolveu-se de tal ma-

Nascido no Ceará, e conhecido
como Mimi Sodré, apelido que
ganhou quando ainda era jogador
de futebol no Botafogo, e atuou
na Seleção Brasileira, era casado
com Dona Alzira, esposa inseparável e companheira com quem
dividia todas as suas lutas diárias.
Quem os via juntos percebia o clima de amor e harmonia, e talvez
por isso, mas não somente por
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Como vice-presidente, sempre
em companhia da esposa, o almirante seguiu em viagens pelo
interior de todo o país visitando escolas nas mais longínquas
comunidades. Todos ficavam
impressionados com seu entusiasmo, mesmo diante de uma
agenda lotada de compromissos
e longos trajetos por estradas mal
conservadas. Em setembro de
1968, chegaram a participar de 18
Assembleias Estaduais e, além das
visitas às escolas, também passavam por capitanias da Marinha e
lojas maçônicas.
Tamanho empenho dedicado à
Campanha rendeu-lhe quase que
como uma veneração de todos
que lutavam pela causa. Em 1969,
durante uma reunião do Conselho
Nacional e de dirigentes, o nome
de Benjamin Sodré foi indicado e

O CASAL ALZIRA E BENJAMIN SODRÉ
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aprovado para a presidência da
CNEG. Ele até que tentou esquivar-se do compromisso e disse
que consultaria a sua “consciência” antes de aceitar a indicação,
mas muitos sabiam que o que
ele queria mesmo era consultar
Dona Alzira Sodré. Com o apoio
da esposa, o almirante foi eleito e
assumiu o cargo durante o Congresso, realizado no mesmo ano,
na cidade de Miguel Pereira, Rio
de Janeiro. Foi também no mesmo evento que Felipe propôs o
reconhecimento público de Dona
Alzira, que recebeu o título de
Mãe dos Alunos Cenecistas.
Quando assumiu a presidência, a
Campanha vivia um momento especialmente delicado, com personagens cenegistas na pauta do
Serviço Nacional de Informações
(SNI). Reafirmando sua postura
corajosa, Benjamin Sodré assumiu a responsabilidade por esses
companheiros. Nos pequenos livros onde ele costumava anotar
todas as impressões da sua vida,
e que ficaram guardados em um
armário na casa de sua filha, Dora
Sodré, após a morte dos pais, o
almirante fez o seguinte registro
quando assumiu a presidência da
CNEG: “Saí sentindo o peso de
tão grande responsabilidade –
presidir a maior obra educacional
realizada no Brasil!”
Uma de suas primeiras ações
como presidente foi aproximar-se
do então ministro do Trabalho,
Jarbas Passarinho, para pedir-lhe

FELIPE, SODRÉ E O GOVERNADOR DO MARANHÃO, PEDRO NEIVA

apoio para a Campanha. Surpreso
foi quando, durante a audiência,
o ministro lembrou emocionado a visita que Benjamin Sodré,
o Velho Lobo, havia feito ao seu
Grupo de Escoteiros, em Belém.
Grande incentivador da prática
do escotismo no país, o almirante
criou a União dos Escoteiros do
Brasil, mais uma façanha de seu
eclético currículo.
Outro fato inusitado de seu mandato foi a eleição do ex-presidente
da CNEG no Rio de Janeiro, João
Pessoa, para assumir a vice-presidência Nacional. Ex-presidente
da União Nacional dos Estudantes
(UNE), o paraibano João Pessoa
sempre participou do movimento estudantil, chegando a morar
na sede da UNE, na Praia do Flamengo, quando chegou ao Rio de
Janeiro. Mas como era bastante
comum no movimento cenegista, João Pessoa e Benjamin Sodré
ocuparam, embora em posições
políticas opostas, os principais cargos da Diretoria Nacional sem despertarem problema algum ou cultivarem qualquer desavença. Dentro
da Campanha, João Pessoa era

companheiro do almirante, e vice-versa, e juntos seguiram em uma
saudável militância educacional.
Em julho de 1973, no XIX Congresso Nacional, realizado em Brasília, ao comemorar os 30 anos da
CNEG e a transferência da sede
nacional para a capital federal, na
presença de fundadores, ministros e ex-alunos, Benjamin Sodré
foi eleito presidente do Conselho
Nacional. Por sugestão do Dr. Tobias Machado, a nova sede, inaugurada no mês seguinte, recebeu
o nome Casa Benjamin Sodré sob
protestos do próprio homenageado, que achou que o nome ideal
seria Casa Felipe Tiago Gomes.
Mas essa não seria a última homenagem recebida pelo almirante que desprezou a dureza de sua
patente e envolveu-se de corpo e
alma à causa cenegista. Em 1975,
aos 83 anos, durante a sessão de
encerramento do XXI Congresso
Nacional, Benjamin Sodré recebeu o título de “Presidente Perpétuo do Conselho Nacional da
CNEC”, um cargo à altura de sua
luta corajosa pela Campanha.
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INOVANDO SEM PERDER A

ESSÊNCIA
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“O PROGRESSO É
IMPOSSÍVEL SEM
MUDANÇA; E AQUELES
QUE NÃO CONSEGUEM
MUDAR AS SUAS MENTES
NÃO CONSEGUEM
MUDAR NADA.”
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O fim da década de 1960 anunciou mudanças profundas no
funcionamento da Campanha
Nacional dos Educandários Gratuitos. A começar pelo seu nome,
que passou a não mais expressar a
realidade de um movimento criado há quase 30 anos. Há algum
tempo, seus dirigentes vinham
discutindo a mudança, motivada pelo fato de a Campanha não
ser mais unicamente formada
por educandários mantidos com
a ajuda voluntária de pais, alunos
e professores.
Os governos federais, estaduais e
municipais continuavam contribuindo com subvenções sociais
orçamentárias, bolsas de estudo,
equipamentos, obras, instalações
e cessão de pessoal docente sem
ônus. Mas os tempos eram outros, com novas demandas educacionais e, nos lugares onde não
foi mais possível contar somente
com a ajuda do Estado, foi preciso
cobrar a contribuição financeira
dos alunos para garantir o funcionamento das escolas. Soma-se a isso o não cumprimento da

136

Lei nº 3.557/59, que beneficiava,
até 1972, as escolas da Campanha com Cr$ 60 mil por turma, e
de outras leis que garantiam a sua
subsistência, o que sobrecarregou
financeiramente muitas unidades.
O início da contribuição financeira dos alunos suscitou muitos
questionamentos sobre a expressão “Gratuitos”. Em 1969, durante
o Congresso Nacional, a CNEG
adotou a sigla CNEC, de Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade. Felipe e seus companheiros fizeram questão de
manter a palavra “Comunidade”
para conservar intacta a essência
do movimento e seu ideal de revolução pela educação por meio
das iniciativas sociais. Além disso,
era preciso reforçar os valores de
partilha e solidariedade, tão presentes no cenecismo.
A mudança do nome, no entanto,
apenas legitimou uma transformação maior que já estava sendo
desenhada dentro da instituição.
Com as contribuições financeiras
dos alunos e o modelo de rela-
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REPORTAGEM SOBRE A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE OROBÓ (PE)

CNEG AGORA É CNEC,
JORNAL DO CAETÉ (PA)

NOTÍCIA DO VII CONGRESSO GERAL, EM 1969

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA FERNANDO MOREIRA, PARANÁ
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NO ANO DE 1975, A CNEC REUNIA 1.400 ESCOLAS EM TODO O BRASIL

cionamento com a comunidade
tomando outra forma, embora
nunca tenha deixado de existir,
a Administração Nacional estava
começando a realizar uma revolução sociocultural na Campanha,
que anunciava uma gestão mais
empresarial. A primeira de outras
que viriam pela frente.
E como toda transformação tem
seu ônus, principalmente porque
até aquele momento muitas escolas contavam somente com a
ajuda voluntária, alguns dirigentes
não aceitaram essa nova cultura.
Os que se adaptaram, seguiram
em frente, em nome da formação de seus alunos, já outros re-

solveram encerrar as atividades,
ocasionando um grande passivo
trabalhista. Entre 1970 e 1973, a
presença da CNEC nos municípios caiu de 993 para 908, porém,
o número de alunos só aumentou
nesse período, subindo de 273 mil
para 308 mil alunos, um prova de
que os que resolveram permanecer em Campanha resistiram
bravamente, lutando e criando alternativas para manter o sonho de
Felipe intacto.
Aliás, segundo relatos, esse foi
um período em que o criador da
Campanha ficou muitas noites
sem dormir. Pela primeira vez, ele
foi obrigado a mexer efetivamente

ALÉM DE MARCAR A CHEGADA DA CNEC EM BRASÍLIA, A
DÉCADA DE 1970 TAMBÉM FOI PRÓDIGA EM MUDANÇAS
SIMULTÂNEAS NO CENÁRIO EDUCACIONAL, OBRIGANDO
A CNEC A MOLDAR ALTERNATIVAS PARA GARANTIR O
FUTURO DOS JOVENS QUE ESTAVAM SE FORMANDO
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1970: CNEG PODERÁ ABSORVER AS
ESCOLAS DO ESTADO DO CEARÁ

naquele modelo de escola comunitária que havia criado em 1943.
Quando seu coração ficava mais
apertado, ele corria para o telefone e danava a ligar para os cenecistas mais íntimos, e fiéis, em
busca de conselhos e sugestões
dos amigos. E somente quando
percebia que a Campanha estava caminhando melhor do que
ele supunha, seu coração desapertava. Muitas comunidades, inclusive, passaram a corresponder
com mais recursos financeiros,
ficando os investimentos públicos destinados à construção
de prédios e equipamentos e
ao aperfeiçoamento do sistema
escolar.
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ESCOLA CENECISTA DR.JOSÉ FERREIRA,
UBERABA (MG), ANOS 1970
INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO COMERCIAL CENECISTA DE OROBÓ (PE)

Além de marcar a chegada da
CNEC em Brasília, a década de
1970 também foi pródiga em mudanças simultâneas no cenário
educacional, obrigando a CNEC
a moldar alternativas para garantir
o futuro dos jovens que estavam
se formando. Para discutir essas
mudanças e dar suporte ao novo
redirecionamento da instituição,
seus dirigentes criaram o Departamento de Planejamento e a Assessoria Pedagógica Nacional.

introduzindo as chamadas matérias técnicas à grade tradicional.
Em sintonia com essa realidade, a
CNEC vai moldando seus ginásios
de modo a adotar o que o governo brasileiro chamou de ginásio
polivalente ou ginásio pluricurricular, sempre com a supervisão
do MEC e o apoio do Ministério
do Planejamento.
Em agosto de 1971, é promulgada
a Lei nº 5.692, que, além de atribuir
a responsabilidade da gratuidade

do ensino ao Estado, integrou as
quatro séries do curso ginasial ao
primário, criando o chamado 1º
grau. Já o ensino médio, em seu
segundo ciclo, passou a ser chamado de 2º grau. Com essa mudança, a nova lei procurou acabar
com a formação dupla do aluno,
permitindo a ele não somente obter uma formação voltada para a
intelectualidade, ou seja, mais geral, mas, ao mesmo tempo, a formação voltada para o trabalho, ou
seja, mais especializada.

Com a recomendação do Conselho Federal de Educação de revisão da Lei de Diretrizes e Bases,
são formados grupos de trabalho
para direcionar as unidades de
ensino nacionais a prepararem os
alunos do ginásio secundário não
somente para o vestibular, e a entrada na Universidade, mas também para o trabalho na indústria,
no comércio, na agricultura e nas
atividades domésticas.
Nesse sentido, o Ministério da
Educação passa a estimular as escolas a vincularem seus currículos ao mercado de trabalho local,

DESFILE DO GINÁSIO EM CÉU AZUL (PR)
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Em resumo, o 2º grau passou a
ter como principal objetivo a profissionalização, visando atender à
necessidade de formação de mão
de obra em um país marcado pelo
crescente processo de industrialização. Em curto e médio prazos,
as escolas públicas e privadas deveriam se tornar profissionalizan-

tes, escolhendo cursos a serem
oferecidos entre mais de 100 habilitações, que incluía a formação
em diversas áreas.
Com a nova lei, especialmente
nas cidades do interior, a CNEC
expandiu o ensino médio de 1º e
2º ciclos, de forma que as pessoas

O CENTRO COMUNITÁRIO CENECISTA SÃO JOÃO BOSCO,
ALÉM DE TORNAR-SE UMA UNIDADE DE ENSINO DE
REFERÊNCIA, NOS FINS DE SEMANA TRANSFORMAVA-SE
EM UM CLUBE ABERTO À COMUNIDADE

FELIPE E LUCY GEISEL NA ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO, BRASÍLIA
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de menor poder aquisitivo não fossem tão impactadas com as mudanças e tivessem oportunidades
de continuar e acompanhar os estudos. No segundo ciclo de nível
médio, embora já contasse com
Escolas de Comércio e Normais,
estas passaram de secundárias a
profissionalizantes. Vários Setores
Locais reorganizaram seus cursos
em nível de 2º grau, sempre buscando atender às vocações locais
e regionais.
No 1º grau, para cumprir a nova
exigência de oito anos letivos, a
Campanha firmou convênios de
intercomplementaridade com as
Secretarias de Educação. Suas
Administrações Estaduais passaram a se preocupar mais em integrar as escolas dos Setores Locais
com as escolas municipais e estaduais, de forma que estas ficariam
responsáveis pelo ensino de 1ª a
4ª séries, enquanto a CNEC cuidaria das quatro últimas séries do
1º grau, ou seja, do antigo ginásio.
Alguns convênios com o Senai,
o Senac, o Sesi e a LBA também
foram firmados nessa época para
solucionar problemas ligados à
implantação do novo ensino de
1º grau.
Ainda segundo a nova lei, o ensino supletivo passou a ser destinado àqueles que, a partir dos 14
anos, não tiveram a oportunidade de cursar os 1º e o 2º graus.
Os exames supletivos de 1º grau
passaram a ser destinados aos
maiores de 18 anos. Já os exames
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supletivos de 2º grau, aos maiores de 21 anos, sendo que ambos
deveriam ser realizados por estabelecimentos de ensino oficiais
ou autorizados.
Aproveitando esse viés, a CNEC
desperta, nesse período, a mais
original de suas funções, que é a
de transformar a escola em um
lugar acessível a todos da comunidade. Com a meta de reintroduzir aqueles que foram precocemente afastados da sala de
aula, aos poucos, passou a criar
centros comunitários, coordenando o esforço de todos os seus
membros para os cursos intensivos de suplência. Mas a ideia é
que, com o tempo, essas unidades se transformassem em Centros de Educação Permanente,
com cursos regulares de 1º e 2º
graus, cursos supletivos e cursos
profissionalizantes em sintonia
com as necessidades locais.
Um dos primeiros, se não o primeiro, e mais notáveis Centros
Comunitários da CNEC foi criado
após a inauguração da sua nova
sede, em Brasília. Instalado em
Ceilândia, a partir de um convênio
com o Sesi, e terreno cedido pelo
Distrito Federal, o Centro Comunitário Cenecista São João Bosco,
além de tornar-se uma unidade de
ensino de referência, nos fins de
semana, transformava-se em um
clube aberto à comunidade, onde
todos preservavam cada pedaço
daquele bem comum. O Setor
Local envolvia-se de maneira pu-

jante. Era, sem dúvida, o modelo
cenecista de escola comunitária.

grande a escassez de mão de obra
em Brasília.

Como o Distrito Federal já contava com duas unidades de ensino
formal, no João Bosco, optou-se
pelo ensino não formal. Dirigida
com mãos de ferro, e o enorme
coração de uma cenecista de
corpo e alma, Maria da Guia Lima
Cruz, a unidade abrigava cerca
de 1.000 crianças de 4 a 6 anos
da comunidade. Desse total, a diretora escolhia 400 crianças para
almoçarem diariamente no refeitório local, intercalando as beneficiadas a cada semestre, já que todas tinham a mesma necessidade,
mas a ajuda da Legião Brasileira
de Assistência (LBA) só dava para
alimentar a metade.

Quem nunca tinha pensado em
ser costureiro, formava-se, inclusive, em alta costura. Mas tinha
também cabeleireiro, manicure,
e até fotografia, cujas aulas eram
dadas pelo mineiro Sebastião
Garcia, primeiro cenecista a ter
coragem de sair do Rio e desbravar Brasília, antes mesmo da inauguração da sede da CNEC. Tinha
ainda curso de bordado a máquina, colchoaria, artesanato. Felipe
chegou a trazer uma professora
de João Pessoa para os cursos de
artesanato com barbante. Tudo
que era produzido era consumido
pela própria comunidade a preços
módicos. Uma forma de ajudar os
dois lados da mesma moeda.

Vinda do Maranhão, onde já havia
desempenhado um importante
trabalho na cidade de Codó, Maria
da Guia foi trazida a Brasília pelas
mãos abençoadas do almirante
Benjamin Sodré, que também tinha um olhar certeiro quando se
tratava de “identificar pedras preciosas”. Sob sua direção, o Centro
Comunitário João Bosco passou
a abrigar cursos de treinamento
com o apoio do Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra
(PIPMO), do Ministério do Trabalho, que qualificou alunos para
as mais diversas áreas. Não eram
considerados cursos de capacitação, pois o MEC exigia o mínimo
de 200 horas, mas todos os participantes já saíam com emprego
garantido, considerando que era

Mas o Centro João Bosco ficou
conhecido ainda por outra façanha: o de realizar o primeiro curso
supletivo do Brasil com avaliação
do processo. Ou seja, o aluno
não ia realizar provas após ter frequentado as aulas de suplência.
A professora ficava à disposição
dele para ensinar os módulos didáticos, respeitando o tempo de
aprendizado de cada um, fazendo
com que cada um evoluísse conforme a própria capacidade. Era
tão inovador esse modelo de suplência que o MEC demorou dois
anos para aprová-lo. E, pela experiência adquirida, Maria da Guia
chegou a ser convidada para participar do Conselho de Educação
do Distrito Federal.
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BRASÍLIA
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“NÃO ENTENDO
QUEM TEM MEDO
DOS VÃOS LIVRES. O
ESPAÇO FAZ PARTE DA
ARQUITETURA.”
OSCAR NIEMEYER
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Após conseguir um terreno na
Avenida L-2 Norte, a Campanha
precisava estar presente de alguma forma em Brasília para acompanhar as obras da nova sede e
estabelecer contato direto e imediato com os órgãos públicos federais. No dia 24 de junho de 1971,
Felipe e seus dirigentes instalaram
solenemente a representação da
CNEC em uma sala cedida pelo
advogado Léo David no Edifício
Gilberto Salomão, Setor Comercial. Era o embrião da efetiva mudança da sede. Logo em seguida,
foi transferido o primeiro funcionário cenecista do Rio de Janeiro
para Brasília: Sebastião Garcia.

NOTÍCIA SOBRE O
XXI CONGRESSO
ORDINÁRIO DA CNEC
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Mineiro de Caratinga, Garcia chegou ao Rio em 1966. Com o desejo de se instalar na Cidade Maravilhosa, após conhecer Felipe,
disse que precisava de um emprego e ele, o mestre, lhe colocou
como auxiliar de escritório, após
saber de suas aptidões. Chegou
a trabalhar na seção de Prestação de Contas, onde ajudava a
dar satisfações ao Ministério da
Educação sobre cada centavo do

dinheiro público recebido pela
CNEC. Mas o fato é que passou a
conviver com Felipe e a admirá-lo, construindo uma amizade
sólida e cultivando a sua confiança. Por isso, em 1971, ele lhe fez
o convite para estabelecer a primeira representação da Campanha em Brasília: “Eu sei que você
é meu amigo e ninguém quer ir
pra lá. Ainda acham que lá tem
onças e índios no meio da rua”,
disse Felipe. Mas ao visitar Brasília, Sebastião encantou-se, mudou-se no mês seguinte, e nunca
mais saiu da capital do país.
Em agosto daquele mesmo ano,
antes de fazer o convite a Sebastião, Felipe já havia convidado Antônio Joaquim da Cunha
para mudar-se para Brasília, sendo assim o primeiro membro da
Diretoria Nacional a ser transferido para a capital. Então diretor
administrativo, Antônio Joaquim
tinha realizado as primeiras providências para a garantia do terreno
doado à Campanha pela Novacap,
no entanto, não aceitou o convite
por questões familiares.
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Felipe entendeu os motivos do
companheiro e, diante de sua
impossibilidade, aprovou a criação de um Escritório Central de
Compras da CNEC, em Bonsucesso, Rio de Janeiro, e o colocou como diretor responsável.
Em 1974, o escritório acabou
encerrando suas atividades, o
patrimônio foi distribuído pelas
escolas da CNEC e Antônio se
desligou do quadro administrativo da Campanha, voltando somente anos depois, quando recebeu um convite para tornar-se
associado pelo Rio de Janeiro.
Instalado em Brasília, Sebastião
Garcia teria a função de fazer os
contatos com órgãos oficiais, o
Congresso e os Ministérios, de

forma a liberar os procedimentos burocráticos para o início das
obras. Iniciadas as obras, deveria
acompanhar o seu andamento.
Em 1972, a CNEC estava presente em 913 municípios, com 1.248
escolas. Com isso, aumentou, e
muito, sua burocracia, tanto política como administrativa. Para
descentralizar o trabalho das Administrações Estaduais, que vinha
sendo realizado pela superintendência, foram criadas as Coordenadorias Regionais, a serem
instaladas nas cinco principais
regiões do país. Tais coordenadorias passariam a acompanhar
o trabalho das Administrações
Estaduais que, por sua vez, poderiam interagir de forma mais estreita com as Superintendências.

Foi também nesse ano que Felipe implementou um Manual de
Contabilidade, a ser seguido por
todas as unidades administrativas da CNEC. Mas os problemas
contábeis de uma instituição que
cresceu de forma tão rápida certamente não seriam resolvidos
apenas com um manual, como
num simples passe de mágica.
Presidentes dos diversos setores e
diretores de escola, muitos oriundos de uma época de improvisação gerencial, em que o que contava mesmo era a disposição para
a luta, não tinham nenhum conhecimento sobre Contabilidade.
Eram comuns atrasos na prestação de contas, apresentação dos
balanços financeiros e execução
dos orçamentos anuais.

FELIPE, MARIA GOMES E O MÉDICO ADIB JATENE, QUE FEZ A
PRIMEIRA CIRURGIA CARDÍACA NO GRANDE MESTRE DA CAMPANHA
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Todos esses pequenos problemas
do dia a dia, que impactavam a
rotina de funcionamento da Campanha, sua fiscalização interna e
o recebimento de seus subsídios
foram, aos poucos, prejudicando
a saúde de Felipe. Diabético, guloso, e amante de doces e guloseimas, não seguia uma dieta rígida, principalmente, quando se
deparava com as delícias nordestinas. Adorava uma tapioca com
manteiga de garrafa, um queijo
coalho, um bolinho de mandioca,
uma cocada.
Não são poucos os relatos de amigos que lembram histórias engraçadas sobre suas gulodices. Por
exemplo: todas as vezes em que
visitava o “Geisel”, nome pelo qual
até hoje é conhecido o Colégio
Cenecista João Régis Amorim, em
João Pessoa (PB), corria direto para
a cantina saborear o elogiado suco
de caju com leite condensado que
a então cozinheira Lurdinha preparava especialmente para ele.
Nas longas viagens que fazia para
visitar as administrações estaduais
da Campanha, eram inúmeras as
paradas no meio do caminho para
deliciar-se com iguarias das diversas regiões do país.

grande amiga, que zelava por sua
casa, na cidade, acreditava que ele
vivia eternamente de dieta. E ele
não gostava de contrariá-la. Um
comportamento típico de Felipe
Tiago Gomes.
Mas o fato é que essa forma de
minimizar seus problemas de saúde acabou por levá-lo a sofrer
as consequências. Em 1973, por
conta de problemas no coração,
realizou sua primeira intervenção
cirúrgica para colocar duas pontes de safena. Sem plano de saúde, nem recursos para bancar o
procedimento, quase teve que se
internar em um modesto hospital
público, apesar de já ser tão conhecido e respeitado em todos
os meios. Mas quando os amigos
souberam da gravidade do problema, uniram esforços para pagar a cirurgia em um dos melhores hospitais de São Paulo, com
um dos maiores cirurgiões cardíacos do país, o Dr. Adib Jatene.
Após a delicada intervenção, Felipe viu-se diante de um médico jovem que, sorridente, lhe revelou:

Quando ia a Picuí, sua terra natal,
pedia sempre para que o motorista parasse num mercado antes de
chegar à cidade e comprava uma
sacola repleta de produtos dietéticos. Ao ser perguntado sobre
o porquê da compra tão inusitada, Felipe dizia que Zefinha, uma
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“Agora, eu conheço o senhor por
fora e por dentro”, ele disse. E Felipe respondeu: “Por fora, sim. Mas
como me conhece por dentro?”
O médico respondeu que havia
segurado o seu coração durante
duas horas, enquanto o Dr. Adib
lhe operava. Felipe perguntou de
onde ele era e, para sua surpresa,
o médico disse ser de uma cidade
catarinense, que havia sido aluno
de um colégio cenecista e que só
pôde estudar por causa da Campanha, já que sua família não tinha
condições de pagar o que outras
escolas cobravam. Após agradecer a Felipe, este lhe respondeu,
satisfeito: “Não tem que agradecer, pois o objetivo da Campanha
é esse mesmo, oferecer oportunidades iguais a todos os jovens,
ricos e pobres!”. Exatos dez anos
depois, Felipe sofreria outra cirurgia, no Instituto do Coração. Dessa vez, para implantar mais três
pontes de safena.
PROFISSIONALIZAÇÃO
E MODELO PEDAGÓGICO
Lançada a pedra fundamental da
sede, na Avenida L-2 Norte, com

NA VERDADE, DESDE O INÍCIO DOS ANOS 1970,
FELIPE E OS OUTROS DIRIGENTES VINHAM
SE PREPARANDO NÃO SOMENTE PARA A
TRANSFERÊNCIA DA SEDE, QUE REPRESENTOU
MAIS DO QUE UMA SIMPLES MUDANÇA FÍSICA
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a presença de várias autoridades,
Felipe e o almirante Benjamin Sodré assinaram o contrato de execução das obras. Até então voluntária, Zilda Lebre Pereira também
foi contratada para trabalhar em
Brasília. O prédio ficou pronto em
120 dias e os recursos necessários
foram obtidos pela contribuição
dos Setores Locais e por meio de
uma parcela destinada pelo MEC.
A inauguração oficial da Casa Benjamin Sodré, em maio de 1974, foi

um acontecimento inesquecível.
Na presença de representantes e
dirigentes da Campanha de várias partes do país, as bandeiras
nacionais do Distrito Federal e da
CNEC foram erguidas pelo vice-presidente da República, general
Adalberto Pereira dos Santos, pelo
presidente do Senado e pelo almirante Benjamin Sodré. Logo em
seguida, foi descerrada a placa de
bronze. No dia 13 de agosto, realizaram a primeira reunião na nova
sede e Dona Lea Bandeira aceitou

o cargo de presidente da CNEC
Distrito Federal, quando se instalou
a diretoria da nova capital.
Foi também no ano de inauguração da sede que chegou à capital um picuiense que passou a
vestir a camisa cenecista dos pés
à cabeça. Sobrinho de Felipe, Valdemiro chegou para atuar como
office-boy, mas, criado na cartilha do tio, terminou o primeiro
e o segundo grau, passou para a
área de Contabilidade e foi auxiliar

FELIPE COM A SOBRINHA E O SOBRINHO VALDEMIRO, O MIRO, NA SEDE DA CNEC, EM BRASÍLIA
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de escritório, e já frequentando a
Faculdade de Direito, foi transferido à diretoria de pessoal. Formado, passou a representar a CNEC,
junto com Sebastião Garcia, em
auditorias realizadas nos diversos
estados brasileiros, identificando
conflitos e administrações desonestas. Felipe o encarregava de
gerenciar crises e banir da entidade aqueles que ele considerava não mais fazer parte do movimento cenecista em sua essência.
Na verdade, desde o início dos
anos 1970, Felipe e os outros dirigentes vinham se preparando
não somente para a transferência
da sede, que representou mais
do que uma simples mudança
física. A chegada ao Distrito Federal mostrava que a CNEC tinha
conquistado uma maturidade irreversível e, apesar das possíveis dificuldades que viriam pelo
caminho, era preciso investir na
profissionalização da sua estrutura administrativa.

em volta da mesa, nasceram
inúmeros projetos pedagógicos.
A pedagoga Maria de Lourdes
Henriques, que acabara de obter
o diploma, mas já havia formado centenas de crianças, jovens
e adultos nos cursos regulares
e profissionalizantes, na cidade
de Picuí – quando a Campanha
conseguiu, finalmente, estabelecer suas bases, no início dos anos
60 –, foi convidada para assessorar a nova equipe, em Brasília, e
redigir um novo modelo pedagógico para a CNEC.
Prima-irmã de Felipe, com quem
mantinha uma relação de muito
respeito, confiança e admiração,
Lurdinha, como era carinhosamente chamada, se recorda até
hoje, com certo saudosismo, as
inúmeras vezes em que, ao lado
de grandes educadores, como
os professores Murílio de Avelar
Hingel e Jamil El-Jaick, ambos do
Ministério da Educação, traçou as

primeiras linhas do que seria esse
novo modelo pedagógico, com
diretrizes a serem aplicadas em
todas as escolas do país. Até então, cada unidade ensinava como
achava ideal, seguindo as demandas de cada cidade ou região. Foram essas diretrizes que deram
origem ao Boletim Pedagógico da
CNEC, uma publicação para normatizar as rotinas de trabalho da
Campanha em suas unidades de
ensino.
Na época, em tratamento contra um câncer, o professor Jamil
El-Jaick veio da Universidade
de Sorbonne, na França, especialmente para ajudar Lurdinha
nessa tarefa. E ele revelou a ela
conhecer um projeto pedagógico muito interessante, chamado
projeto Sistema, em que todos os
módulos didáticos começavam
com a letra S. As crianças pequenas eram do projeto Semente.
Depois, até a quarta série, elas

Era preciso ainda dar um passo
importante na área pedagógica
da instituição. E para isso Felipe
contou com o apoio de novos e
antigos cenecistas, pessoas que já
haviam escrito a própria história,
dentro e fora da Campanha, mas
que, agora, estavam dispostos a
marcar para sempre a trajetória
daquele movimento que sempre
primou pelo pioneirismo.
Na nova sede, onde era servido
o almoço para os funcionários,
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Até hoje, Lurdinha é uma mulher muito enérgica, cenecista de
corpo e alma, que traduz perfeitamente a importância que assumiu na história da Campanha. Sua
competência e contribuição pedagógica ao movimento são indiscutíveis, e não é à toa que, num
dado momento de sua trajetória,
Felipe a questionou se ela não
pensava em alçar voos mais altos,

MARIA GOMES, FELIPE E MARIA DE LOURDES HENRIQUES,
GRANDE COLABORADORA CENECISTA

participavam do projeto Sistema.
Depois, da 5ª a 8ª série, realizada
em apenas dois anos, era o projeto Suplência. Se em dois anos
os alunos não fossem aprovados
com o que havia sido ensinado
nos módulos anteriores, eles participariam do projeto Suprindo. E
se nessa trajetória fossem identificados alunos superdotados, eles
entrariam no projeto Supremo.
Completamente entusiasmada com
o modelo pedagógico apresentado por Jamil, Lurdinha e sua equipe arregaçaram as mangas para
construir o material pedagógico.
As matérias chamariam-se “módulos de aprendizagem” e eles
implantariam ainda a educação a
distância, que, na época, era o carro-chefe do sistema pedagógico
na França. Jamil cedeu a Lurdinha

alguns projetos similares, para que
ela pudesse redigir os módulos de
aprendizagem. Com o modelo de
um primeiro módulo em mãos,
ela foi em frente, e, com o apoio
de profissionais do Sesi, conseguiu
redigir todos os outros módulos de
aprendizagem.
A escola que serviu de base para
a implantação do projeto Sistema foi a escola da Ceilândia, em
Brasília. Com o sucesso obtido,
Lurdinha e sua equipe percorreram mais de dez estados brasileiros implantando o projeto. Foram
realizados ainda treinamentos
com mais de 2.500 professores da
CNEC para ensino de suplência e
educação a distância. Fora os cursos de extensão para professores,
diretores e até para secretários de
Educação.

uma prova de sua generosidade e
carinho com a fiel colaboradora.
Anos depois, ela passou no concurso para o cargo de Coordenadora do Curso de Pedagogia da
Universidade Federal da Paraíba.
Como tinha proximidade com
alguns generais e coronéis, por
causa da forma diplomática com
que liderou a Campanha na ditadura, Felipe chegou a pensar que
Lurdinha não assumiria o cargo,
pois já era sua assessora, em Brasília. Ocorre que o então reitor
da Universidade da Paraíba, que
era muito influente no MEC, disse
que, se ela quisesse assumir, teria
que pedir demissão de todos os
outros cargos que ocupava. Na
época, não eram poucos: Lurdinha era professora concursada
da Fundação Educacional, professora Orientadora do Sesi, assessora pedagógica da CNEC e
professora fundadora da Universidade Católica em Taguatinga (DF).
Mesmo assim, ela pediu demissão
de todos e foi assumir o cargo na
Universidade da Paraíba, não sem
antes prometer a Felipe voltar a
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Brasília, pelo menos, uma vez por
mês, para continuar a assessorar a
Campanha na área pedagógica.
Quando finalmente conseguiu finalizar os cursos de extensão que
a CNEC estava realizando para
professores do Sul do país, Lurdinha foi definitivamente para a
Universidade, não sem antes dar
uma última e importante contribuição. Sem uma coordenadora
pedagógica oficial, a CNEC ficou
sem representante que tivesse
condições legais de dar o aval

para os certificados de conclusão dos cursos de especialização
realizados em todo o país, já que
estes deveriam ter nível universitário. Por conta disso, muitos certificados não foram reconhecidos
pelo MEC.
Mas Felipe não deixaria que a
imagem da Campanha fosse prejudicada dessa maneira, e pediu
rapidamente uma ajuda à prima-irmã. Ao saber do problema, Lurdinha conversou com seu diretor
pedagógico, na Universidade da

DIVERSOS PROGRAMAS FORAM REALIZADOS
EM PARCERIA COM ÓRGÃOS DO GOVERNO
FEDERAL, VOLTADOS NÃO SOMENTE PARA A
SUA QUALIFICAÇÃO INTERNA, MAS TAMBÉM
NO SENTIDO DE COLABORAR COM O

Paraíba, e este lhe orientou a usar
o carimbo de coordenadoria pedagógica da Universidade Federal
para emitir os certificados. Feito
isso, a partir daquele dia, nenhum
certificado foi devolvido. Todos os
professores receberam, inclusive,
ascensão funcional com o certificado obtido nos cursos realizados
pela CNEC.
PARCERIAS E CONVÊNIOS
No fim dos anos 1970, a necessidade de intensificar o treinamento
e a preparação de recursos humanos para as suas atividades pedagógicas e administrativas levou a
Campanha a instituir, por meio de
sua Diretoria Nacional, o Centro
de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, que ficaria responsável
pela realização de cursos a distância, estágios, elaboração e produção de instrumentos instrucionais,

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

FELIPE E O PROFESSOR MURÍLIO HINGEL, IMPORTANTE PERSONAGEM
DA CAMPANHA E QUE CHEGOU AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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fornecimento de material didático
e orientação técnico-pedagógica.
Diversos programas foram realizados em parceria com órgãos
do Governo Federal, voltados não
somente para a sua qualificação
interna, mas no sentido de colaborar com o desenvolvimento do
país. Para dar suporte a essa realidade, cresce a instalação dos
Centros Comunitários da CNEC
em diversas cidades, unidades de
ensino capazes de congregar serviços para diferentes públicos e
atender a demandas específicas
de qualificação de acordo com as
vocações regionais.
Para o recém-criado Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), do Ministério do Trabalho,
por exemplo, a Campanha realizou
mais de 24 cursos em dez estados
para 1.230 participantes, preparando mão de obra nas áreas de
Horticultura, Suinocultura, Avicultura, Fruticultura, Conservação do
Solo, Cooperativismo e Vacinador, entre outras.
Já para a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Sudeco), órgão criado pelo Governo Federal para ajudar a desenvolver essa região do país, a CNEC

foi convidada a prestar assistência
técnica pedagógica aos municípios de Rondônia, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal e à área geoconômica de Brasília, que incluía, além
do Distrito Federal, 84 municípios
vizinhos dos estados de Goiás e
Minas Gerais. A Diretoria Nacional
da CNEC chegou a criar, inclusive,
uma Administração Geoconômica
de Brasília, responsável pela instalação dos Centros Comunitários
de Mariápolis, em Padre Bernardo,
e de Santo Antônio, em Santo Antônio do Descoberto, em Luziânia,
ambos no Estado de Goiás.
A Campanha também ajudou a
atualizar para a suplência mais de
1.100 professores nos Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina e Mato Grosso e na região
Geoconômica de Brasília. Com o
apoio técnico do Departamento
de Ensino Supletivo (DSU), do MEC,
a qualificação foi de fundamental
importância para a implantação de
cursos de suplência nos estabelecimentos de ensino. E, como parte
do convênio, o DSU também colaborou com a CNEC para implantação de seus Centros de Estudos
Supletivos Profissionalizantes.

Outra parceria dessa época que
merece destaque, nessa época,
foi a firmada com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), para implantação
de fazendas-escolas destinadas
às práticas educativas do currículo
do ensino regular e à preparação
de mão de obra rural. A iniciativa incluiu também providências
relacionadas com a fundação de
cooperativas e a instituição de
postos de abastecimento para
atender aos lavradores da região.
O programa resultou na doação
à CNEC de glebas localizadas em
Macaé e Sapucaia (RJ), Gurgueia
(PI), São Miguel do Iguaçu (PR) e
São Romão (MG).
A exemplo do que foi implantado de forma pioneira no Centro
Comunitário São João Bosco,
em Ceilândia (DF), os cursos de
treinamento profissional com o
apoio do Programa Intensivo de
Preparação de Mão de Obra (PIPMO/MT) seguiram em ritmo acelerado. Foram realizados centenas
de cursos relacionados a atividades econômicas dos setores
secundário e terciário em vários
estados. E, graças a essa parceria, milhares de alunos cenecistas
ingressaram no mercado de trabalho, conquistando um primeiro
passaporte para a cidadania.
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A OBRA COMUNITÁRIA EM

PICUÍ
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“MINHA TERRA É A
MAIS BONITA DO
MUNDO PORQUE É A
MINHA TERRA.”
FELIPE TIAGO GOMES
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Após anos viajando pelo país para
realizar o sonho de mudar a história da educação brasileira, a partir
da interiorização do ensino, Felipe tinha dentro de si uma dívida
que ainda precisava ser sanada.
Quando saiu de sua terra natal,
motivado pela ânsia de mais conhecimento, naquele momento,
desconhecia completamente que
sua missão seria muito maior do
que a distância entre a capital e o
sertão.
No entanto, mesmo após descobrir que poderia ir mais longe, a
única coisa que ele nunca esqueceu foi da sua gente, carente, mas,
ao mesmo tempo, dotada de um
potencial ainda não explorado.
Por isso, apesar das demandas do
seu cargo como superintendente,
ofereceu todas as suas energias,
até o fim da vida, para construir
em Picuí o que ele considerava ser
um modelo de educação comunitária para o Brasil.
Até o fim dos anos 1950, Picuí só
contava com o ensino primário,
e era preciso realizar um rígido
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exame de admissão para ingressar
no primeiro ano ginasial. Mas, em
1959, o professor Afonso Pereira
da Silva, presidente da Fundação
Padre Ibiapina, fundou na cidade o que era chamado de Escola
Comercial, que passou a funcionar no grupo escolar. Uma das
pessoas mais influentes da história política, cultural e educacional
da Paraíba, Afonso Pereira criou a
Fundação no ano de 1954, em homenagem ao padre que percorreu
o interior do país criando unidades de ensino profissionalizantes
no lombo de jumentos.
Em visita à sua cidade natal, quando plantou a semente da Campanha, em fevereiro de 1960, Felipe
reuniu um grupo de cidadãos que
acreditavam no seu ideal e formou
a primeira diretoria do Setor Local.
Composta pelo presidente José
Pereira da Costa, substituído, em
1961, pelo padre José de Barros, a
diretoria começou a trabalhar de
imediato, realizando como uma
de suas primeiras providências a
transformação da Escola Comercial em uma Escola Cenegista.
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Até aquele momento, Felipe não
havia conseguido fundar uma escola da Campanha em sua terra
natal. É que, para isso, era preciso,
primeiro, implantar um Conselho,
para, depois, se fazer uma escola,
como exigia o estatuto. E a política local não era favorável à instalação de um Conselho Cenecista.
A saída foi realizar a transferência
da escola da Fundação Padre Ibiapina para a Campanha, processo
que não dependeria da obediência às regras do Estatuto.
Inicialmente, funcionando como
curso comercial, foram realizados
exames de admissão para 22 alunos. Em fevereiro de 1961, quando passou a pertencer à CNEG, o
nome, que nesse momento já havia mudado para Ginásio Comercial 5 de Agosto (data de fundação
da Paraíba), mudaria para Ginásio
Felipe Tiago Gomes, mas o homenageado se rebelou, pois sempre
foi contra dar nomes de pessoas
vivas às escolas da Campanha.
Seja qual for a denominação, a
escola da Campanha em Picuí
nasceu por força de uma comunidade atuante, presente, que não
aguentava mais ver seus filhos interrompendo os estudos por não
terem condições de se deslocarem de suas cidades. O que acabou acontecendo 20 anos antes
com o próprio Felipe. Então, esta
passou a ser a verdadeira escola
comunitária, onde professores,
alunos, e suas famílias, se uniram
em benefício do próximo, pela

MESMO APÓS DESCOBRIR QUE PODERIA IR MAIS LONGE,
A ÚNICA COISA QUE ELE NUNCA ESQUECEU FOI DA SUA
GENTE, CARENTE, MAS, AO MESMO TEMPO, DOTADA DE
UM POTENCIAL AINDA NÃO EXPLORADO
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COM A IRMÃ MARIA, MIRO E MARIA DE LOURDES, NA CNEC PICUÍ

FELIPE COM O SOBRINHO MIRO, EM PICUÍ

cidadania e pelo crescimento de
todos os envolvidos.
Felipe chamou para compor o Setor Local comerciantes da cidade,
o juiz, o padre, os mais notáveis e
influentes, envolvendo todo mundo no trabalho solidário e fraterno.
Era a época em que a Campanha
estava iniciando os esforços para
construção das sedes próprias,
diante da escassez cada vez maior
de grupos escolares disponíveis.
E Picuí não ficou de fora. Com a
verba enviada do Rio de Janeiro,
as pessoas começaram a acreditar
na causa de Felipe, realizando, inclusive, contribuições sociais.

A CASA DA ESTUDANTE
Mas muitos que viviam na zona
rural ainda demoraram a ser beneficiados com a chegada da
Campanha à cidade. Prima-irmã
de Felipe, Maria de Lourdes Henriques, uma das poucas picuienses
que haviam tido uma formação
ginasial exemplar no Colégio das
Irmãs do Amor Divino, em Currais Novos – e que, desde 1956,
já lecionava no Ginásio Cinco de
Agosto –, teve uma ideia para
atender a demanda dessas famílias que não teriam dinheiro para
o sustento de suas filhas na cidade: fundar uma casa para a moça
pobre.

COM O ENTÃO GOVERNADOR DA PARAÍBA, TARCISIO BURITI,
NA VARANDA DE SUA CASA, EM PICUÍ
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Assim nasceu a Casa da Estudante Ana Maria Gomes, que abrigaria
as alunas da zona rural durante a
semana. Os esforços para abertura do local contagiaram todos os
moradores de Picuí. Um comerciante doava duas camas, enquanto um professor arrumava uma
mesa, e outro morador se desfazia de um armário. Assim foi crescendo a obra solidária. Chegaram, inclusive, a sugerir a criação
de uma Associação, Os amigos
da Casa, para recolher donativos,
como móveis usados, utensílios
e roupas de cama entre os moradores da cidade. Para ajudar nas
despesas, foi fixada uma taxa de
NCr$ 10,00 para cada hóspede.
Mas por causa da propaganda
boca a boca, com o tempo, muitas famílias passaram a procurar
Lurdinha para pedir a ela para que
suas filhas morassem na Casa. E
como a responsabilidade foi ficando maior, aumentou também
o receio dos pais, que só passaram a aceitar que suas filhas permanecessem na Casa se Lurdinha
ficasse junto delas. E lá foi ela. Morando junto com as estudantes,
fazia o café da manhã, preparava
o almoço, tudo com a ajuda de
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doações da comunidade. Como
a comida era para todos, Lurdinha
passou, inclusive, a não se alimentar direito, chegando a ter problemas sérios de saúde.
Sua missão na Casa da Estudante
continuou até meados de 1969,
quando prestou o vestibular em
João Pessoa e foi aprovada em
Pedagogia. Tempos depois, Felipe
a convidou para realizar assessoria
pedagógica na sede nacional da
Campanha, em Brasília. As razões
de tal convite eram meio óbvias,
pois sua história com a CNEC já
dava até para escrever um livro. Inclusive, ela mesma chegou a escrever um, com suas memórias, anos
mais tarde, contando sua saga no
movimento. Quando Felipe começou a plantar a semente cenecista
em Picuí, e Lurdinha foi lecionar no
Ginásio Cinco de Agosto, formou-se como normalista, em Cuité,
e passou a se envolver completamente com a Campanha. Tomou gosto pelo movimento e fez
de tudo um pouco. “Só faltou ser
varredora de chão”, segundo suas
próprias palavras.
Foi diretora do colégio no bairro
de Mandacaru e seguiu interior
adentro na missão de implantar
ginásios na Paraíba. Na época,
quando nem energia elétrica tinha, e os ginásios eram noturnos,
porque passaram a funcionar nas
únicas horas vagas dos grupos
escolares, a luz era gerada com o
motor do Seu Severino. Ele ligava o motor às 18h e tocava uma

sirene às 22h avisando que ia
desligá-lo. Lurdinha pegava ônibus, atravessava riacho, enxugava
o pé para entrar em sala. Viveu a
emoção se ser uma cenecista de
carteirinha.
Disposta a pleitear uma vaga no 2º
grau, a professora teve a ideia de

levar Cursos de Contabilidade da
CNEG para Picuí, que funcionava
como ensino profissionalizante.
Montou o projeto para aprovação,
deu entrada na inspetoria técnica
e conseguiu levar o curso para a
cidade, sendo a sua fundadora. No
início das aulas, passou a frequentá-las como aluna e, ao mesmo

SEMANA DE SAÚDE EM PICUÍ

O MÉDICO ASTÊNIO FERNANDES, GRANDE COLABORADOR CENECISTA,
EM VISITA À CIDADE DO SERTÃO PARAIBANO
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tempo, lecionava no colégio que,
pouco tempo depois, passou a se
chamar Colégio Comercial Cinco
de Agosto. Em 1979, em uma justa
homenagem à mãe de Felipe, depois de consultas aos dirigentes, a
unidade recebeu o nome de Escola Cenecista Ana Maria Gomes.
Nessa época, já contava com 484
alunos que concluíram o curso
ginasial e 186 alunos que colaram
grau no Curso Técnico de Contabilidade.
Outra pessoa em quem Felipe
sempre confiou muito em Picuí
foi Raimunda Souza. Parente distante de Felipe – porque naquela cidade todos mantém alguma
ligação com as famílias Gomes,
Sales e Dantas –, e formada no
Ginásio Cinco de Agosto, conquistou o direito de lecionar após

ter se habilitado em Estudos Sociais. Além de ser professora por
27 anos na Escola Ana Maria Gomes, Raimunda foi, durante 17
anos, secretária do Setor Local,
acompanhando de perto todas os
processos burocráticos necessários para implementar as principais realizações da Campanha em
Picuí. Sim, porque foram muitas as
realizações. Com o objetivo inicial
de propagar sua filosofia cenecista, Felipe realizou uma verdadeira
revolução na cidade onde nasceu.

brancas, padronizadas), a Rádio
Cenecista, a Fazenda Modelo Elias
Corrêa Gomes, a escola comunitária, o estádio de futebol e o ginásio poliesportivo. Estimulado pela
vocação regional, implantou os
cursos de lapidação de pedras semipreciosas e montagem de joias,
de artesanato, de confecção e de
serigrafia. Felipe colocou Picuí no
mapa do desenvolvimento, despertando a cidadania de seu povo,
e proporcionando a ele nada além
do que seus direitos básicos.

O COMPLEXO CENECISTA
Com a força de sua perseverança,
e a ajuda de muitos amigos influentes que fez ao longo de sua
trajetória, Felipe ajudou a construir
estradas, açudes, um ambulatório, um hospital, uma pousada, o
bairro cenecista (e suas casinhas

Muitos relatos dão conta da realização de todos esses feitos, mas
é difícil precisar a ordem de tantas mudanças realizadas pela
Campanha em Picuí. Para início
de conversa, com o aumento da
demanda, a escola foi ampliada.
Dirigida por outro personagem

DOAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO
DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO
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nhecer o milagre do desenvolvimento, sem nunca se autointitular
como um santo. Muito pelo contrário, dizia que tudo era obra da
comunidade.

TIME DE FUTEBOL DE PICUÍ

cenecista de grande importância,
o professor Fenelon Luz, que esteve à frente da unidade por mais
de 20 anos, a escola contava com
apenas seis salas, inicialmente.
Fenelon havia cursado o ginásio
na Escola Ana Maria Gomes, e
sempre se destacou por seu interesse pelas atividades acadêmicas,
esportivas e sociais. Quando retornou de Campina Grande, onde
cursou o 2º grau, foi convidado
pela diretora para lecionar na Escola, pois era preciso substituir
um professor que era gerente de
banco e comparecia dia sim, dia
não, à instituição de ensino. Assustado, Fenelon disse que nunca
tinha estado à frente de uma turma, em sala de aula, mas aceitou
o desafio e ficou ensinando por
três anos, quando passou no vestibular e foi para João Pessoa.
De volta a Picuí, em 1978, o Diretor
Administrativo da CNEC, Dr. Milton, avisou a Felipe que Fenelon

poderia ajudar a Campanha, e, durante uma visita à cidade, o grande
mestre fez o convite a ele bem no
seu estilo direto ao ponto: “Prepara a mala para ir a Brasília. Você
vai passar uma temporada lá para
fazer um estágio.” Fenelon tremeu
de medo, pois não tinha nem documento para viajar, mas, após
uma temporada na capital federal
aprendendo a rotina da Campanha, e fazendo alguns cursos no
Centro Comunitário, Felipe solicitou seu retorno a Picuí para ajudá-lo a tocar o projeto de desenvolvimento que tinha em mente.

Primeiro, ele queria fazer a reforma da escola, ampliando de seis
para dez salas de aula, construídas
em regime de mutirão. Havia um
pátio enorme que, aos poucos,
foi virando um ginásio descoberto, com cimento comprado após
organizarem um campeonato de
futebol com times da Paraíba para
angariar fundos.
Mas Felipe achava que era preciso também construir um campo
de futebol, ainda mais porque um
time de Picuí tinha acabado de
conquistar espaço para disputar
o Campeonato Paraibano. O terreno escolhido estava em nome
de Alberto Jorge Dantas, filho de
uma das famílias mais tradicionais
da cidade e que, por ser menor de
idade, não poderia fazer a doação
para a Campanha.

Felipe o designou a ficar na direção da escola. Disse também que
queria fazer muita coisa em Picuí,
mas não confiava em qualquer
pessoa, por isso precisaria de sua
ajuda. Em janeiro de 1978, Fenelon tomou posse e, desde então,
Felipe nunca mais deixou de visitar sua cidade com frequência,
levando dirigentes da Campanha
e autoridades nacionais para coFELIPE RECEBEU VÁRIAS AUTORIDADES EM PICUÍ
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Mas, para Felipe, não havia empecilhos que impedissem a realização de seus sonhos. E a questão
foi resolvida da seguinte maneira, com o aval do juiz da cidade:
a Campanha compraria o terreno
por um valor simbólico e esse dinheiro ficaria no banco até o rapaz completar a maioridade. Em
23 de agosto de 1975, foi inaugurada a quadra de esportes do Colégio Comercial Cinco de Agosto
e, três anos depois, tiveram início as obras do Centro Esportivo
Amauri Sales de Melo.
Tudo era mesmo no improviso. E
não é à toa que Felipe escolhia a
dedo seus colaboradores. Ele sabia que podia confiar, de olhos
fechados, nessas pessoas, mesmo
diante das adversidades, que não
eram poucas. Após conseguir a
doação de uma máquina para fazer a terraplanagem para o campo
de futebol, Felipe disse a Fenelon
para buscá-la, mas foi este que se
virou para arrumar dinheiro, alugar um caminhão e transportar a
máquina até Picuí. Muitas coisas
na Campanha eram resolvidas por
impulso, mas davam certo, no final das contas.
VISITAS ILUSTRES
O passo seguinte foi realizar a reforma da casa de Felipe, que designou Fenelon para arrumar-lhe
um mestre de obras e um bom
pedreiro, pois ele lhe enviaria o
dinheiro para as despesas da obra.
A ideia era oferecer mais conforto
para receber seus convidados que
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vinham visitar Picuí. Na maioria
das vezes, Felipe contava com a
ajuda de parentes, comerciantes e
até do próprio prefeito para abrigar tantas autoridades, ainda mais
em datas festivas, como o Dia de
São Pedro, o Dia de São Sebastião, ou em solenidades oficiais
da Campanha, como aniversários
e formaturas. Tudo era celebrado
em grandes festas, com apresentações de grupos de dança e da
Banda Filarmônica, um dos grandes orgulhos de Felipe.
Uma das visitas ilustres que contou com a apresentação da Filarmônica foi comemorada também
com muitos fogos de artifício, não
por causa da chegada do então
ministro Murílio Hingel, mas porque o campo de futebol, situado
na entrada da cidade e no curso
do rio, havia alagado. Na cidade
mesmo, embora tenha trovejado,
não caiu um pingo d´água, mas
a notícia é que havia chovido no
leito do rio. No discurso realizado durante o evento, Felipe fez
questão de registrar o fato com a
sinceridade que lhe era peculiar,
alegando que os fogos, embora a

visita fosse ilustre, era mesmo por
causa da chuva que havia caído
no sertão.
Mas, muitas vezes, Felipe ia mesmo sozinho visitar Picuí, simplesmente para abastecer suas
energias. E sua chegada também
merecia uma celebração. Os representantes da CNEC faziam
questão de preparar uma apresentação da Filarmônica para
recebê-lo na entrada da Rua 24
de Novembro até sua casa. Uma
forma de agradecer pelas realizações na cidade. Era durante essas
visitas que Felipe também reunia-se com os amigos mais chegados, nos fundos de sua casa, onde
construiu uma espécie de terraço
aberto.
Quando chegava à Paraíba, ele
não aguentava ficar muito tempo
na capital. Chamava seu motorista de confiança e seguia “voando”, quase literalmente, para “o
seu Picuí”, como costumava dizer.
Na estrada, ele o orientava a pisar
fundo no acelerador, se desvencilhava do paletó e da gravata, e
cumpria sempre o mesmo ritual
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de parar para arrancar bananas do
pé. Vinha comendo pelo caminho, jogando as cascas pela janela, deixando um rastro da fruta na
estrada. E quem via esse rastro já
sabia que ele estava chegando.
Assim que colocava os pés na cidade, pedia para comunicar sua

chegada e convidava alguns colaboradores mais próximos da
Campanha para trocar ideias, saber as novidades, discutir problemas, dar conselhos e ouvir deles
também suas impressões sobre a
CNEC. Muitas vezes, adorava ouvir piadas também, e passava a
noite em longas conversas.

O CORAL DO COLÉGIO ANA MARIA GOMES SEMPRE MARCAVA PRESENÇA
NOS INÚMEROS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE-NATAL DE FELIPE

Também era um bom contador de
histórias. Uma das mais engraçadas, e que não cansava de contar,
foi que, anos antes, ao encontrar
um prefeito que acabara de ser
eleito em Picuí, revelou-lhe que
seu maior sonho, caso um dia
fosse administrador da cidade,
era tombar como patrimônio um
mercadinho onde as pessoas vendiam produtos de todo tipo e que
funcionava próximo à sua casa.
Pouco tempo depois, Felipe contou que, após assumir o governo,
uma das primeiras iniciativas do tal
prefeito foi colocar o mercadinho
abaixo. Mas, em vez de enaltecer
o lugar com o tombamento histórico, o dito-cujo havia mesmo era
mandado destruí-lo, acabando de
vez com o comércio no local. Felipe contava essa história às gargalhadas, o que explica o fato de,
até hoje, ninguém saber se ela era
verdadeira ou não.
ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
A participação da comunidade
em Picuí foi tão importante para
a CNEC quanto os auxílios recebidos pelo Governo Federal. Diversas iniciativas planejadas por
Felipe não teriam sido viabilizadas sem a ajuda do Seu Jorge, da
mercearia, da Dona Odete, que
fazia bolos, da Maria do Rosário,
que criava galinhas, enfim, uma
infinidade de gente que se envolveu porque sabia que a Campanha estava fazendo também a sua
parte para melhorar a qualidade
de vida daquela cidade.
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FELIPE, O ENTÃO MINISTRO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
DE IRRIGAÇÃO E O EX-ALUNO CENECISTA ACÁCIO DANTAS

Foi por obra da Campanha que os
moradores, pela primeira vez, se
organizaram em regime de mutirão, antes mesmo de saber o
que significava essa palavra. Com
a orientação de engenheiros cenecistas, e verbas repassadas por
órgãos federais, cerca de 80 famílias selecionadas pelo serviço social da CNEC ajudaram a construir
suas próprias residências. O critério de avaliação levou em conta
as necessidades e aspirações de
cada uma. E, além da moradia,
todos tiveram orientações sobre
saneamento e saúde e receberam
treinamento agrícola e em outras
profissões.
Foram também inúmeros os eventos organizados no Colégio Ana
Maria Gomes com o objetivo de
angariar fundos para a Campanha.
Fenelon transformou o ginásio do
colégio em uma espécie de clube, onde era realizado todo tipo
de festa, desde baile de debutantes, passando por festas juninas
e eventos esportivos. Nos bailes,
ele ficava responsável pelas mesas e a organização da festa, e as
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madames da cidade selecionavam
as debutantes, compravam os enfeites e contratavam as bandas de
música. Em todo o evento era cobrado uma quantia simbólica, mas
que dava para angariar o montante
necessário para a manutenção da
escola. Festa de São Pedro durava
duas noites seguidas e chegava-se
a angariar dinheiro para pagar até
três meses de salários.
Quando Felipe avisava que chegaria com uma comitiva maior,
era um desespero. Fenelon saía
batendo de casa em casa pedindo um frango ou um quilo de bife.
Entre os alunos, organizava três filas diferentes em cada turma: para
os da fila A, ele pedia que trouxessem uma cebola; para os da fila
B, que trouxessem uma batata; e
para os da fila C, que trouxessem
uma cenoura. Sem sobrecarregar
ninguém, organizava um grande
almoço com o alimento arrecadado e conseguia receber a todos
de maneira muito farta e cordial.
Na visita de Dona Marly Sarney,
então presidente do Conselho Na-

cional da CNEC, e primeira-dama
do país, Fenelon e muita gente
da comunidade passaram noites
em claro só para poder enfeitar as
ruas da cidade de verde e amarelo. A visita teve desfile e blocos, e
Picuí virou quase um carnaval fora
de época. Quando o próprio presidente Sarney esteve na cidade, e
chegou a ficar hospedado na Pousada Cenecista, Fenelon enfrentou
uma tremenda dor de cabeça para
abrigar o pessoal do Exército e da
Marinha na escola. Cada pedaço
da unidade foi vasculhado para
verificar a existência de possíveis
ameaças ao presidente. A mesma
operação de guerra foi montada
para a visita de Frei Damião, que
não chegou a demandar tantos
cuidados técnicos, mas atraiu uma
multidão para a cidade.
A comunidade se envolvia não
somente participando na organização dos eventos, mas também
ajudando a mostrar às autoridades que ali vivia gente que tinha a
capacidade de ser alguém na vida,
bastava apenas que fossem dadas
as oportunidades que chegaram
junto com a Campanha. O envolvimento comunitário se renovava a partir do espírito solidário
da CNEC, e a CNEC retribuía essa
solidariedade com cidadania.
POTENCIAIS DA REGIÃO
Uma das maiores provas de como
a Campanha conseguiu despertar
a autoestima da comunidade picuiense foi dada com a realização
de cursos e projetos voltados para
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o aproveitamento das vocações
regionais, iniciativa que já vinha
tomando corpo em outras partes do país com a ajuda da Legião
Brasileira de Assistência (LBA).
Em Picuí, considerando que a arte
do crochê era uma tradição passada de mãe para filha, no início da
década de 1980, centenas de mulheres dos dez aos 80 anos de idade se inscreveram para participar
do projeto de qualificação de mão
de obra para o artesanato típico
da região. Realizado a partir de um
convênio com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e dirigido
por Dona Maria de Lourdes Sales
Dantas, que, na época, também
ocupava a presidência do Setor
Local de Picuí, o Núcleo Artesanal
contou com uma doação inicial
de Cr$ 100 mil da superintendente nacional da CNEC para a compra de linhas, fios e pagamento da
mão de obra das peças feitas.

A produção ia direto para Brasília;
era vendida nos aeroportos de algumas capitais do país e chegou
a ser exportada para o Canadá,
país com o qual a CNEC, na época, tinha uma parceria de troca
de experiências. Cerca de 1.000
peças chegaram a ser enviadas
para a capital federal e, uma vez
vendidas, o dinheiro era devolvido
e novamente aplicado em material e pagamento de mão de obra.
As professoras Sandra Pompeu e
Lina Monte Mor chegaram a organizar, inclusive, uma exposição
artesanal em Brasília, de caráter
permanente, com os trabalhos de
crochê de Picuí, as flores de palha do Estado do Rio de Janeiro e
outras peças artesanais dos projetos desenvolvidos nas escolas
cenecistas.
Com o passar do tempo, e o crescimento da produção, as mulheres da cidade que passaram a

frequentar os grupos de crochê,
e que chegaram inicialmente sem
muitos cuidados com a beleza,
passaram a cuidar mais da aparência, mostrando visivelmente uma melhora da autoestima.
Umas chegavam com o cabelo
mais arrumado, outras colocavam
um batom, um vestido que antes só era usado em dia de festa.
Ao se sentirem mais valorizadas,
e com o trabalho reconhecido,
essas mulheres enxergaram uma
outra perspectiva de vida. No total, a CNEC chegou a ter mais de
1.000 artesãs nesse projeto e é
possível ver, até hoje, as novas gerações produzindo peças de crochê para venderem como meio
de subsistência.
Aproveitando também a vocação
do município para a mineração,
principalmente pela presença em
suas terras de minérios industriais
e de pedras preciosas e semi-

FELIPE EM UMA FEIRA DE ARTIGOS DE CROCHÊ, EM PICUÍ
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preciosas, a Campanha também
passou a capacitar jovens para a
lapidação e o artesanato mineral. Com o sucesso alcançado no
projeto de artesanato em crochê,
Felipe passou a vislumbrar outras
frentes para garantir a qualificação
profissional e novas oportunidades de vida a partir do aproveitamento das riquezas naturais.
Na realidade, Felipe tinha um projeto mais amplo, e queria aproveitar a proximidade com o então
presidente José Sarney para viabilizar sua ideia. O projeto previa
todo o levantamento dos recursos
minerais de Picuí, a exploração
propriamente dita e, possivelmente, a transformação desses bens
naturais. E foi ainda mais longe,
projetando, inclusive, criar uma
unidade fabril na região para agregar valor aos produtos e aproveitar a mão de obra local, que seria
formada nos cursos que a CNEC
estava começando a implantar.
Com a ajuda do recém-formado
engenheiro de minas, Acácio Araújo Dantas, ex-aluno cenecista e que,
anos mais tarde, também seria eleito prefeito de Picuí, Felipe elaborou
o projeto e encaminhou para o Ministério de Minas e Energia. A partir
daí, começou a realizar os contatos
para obter o financiamento. Paralelamente, enquanto o projeto estava
em andamento, inspirado em uma
outra iniciativa que estava sendo
realizada na Universidade Federal
da Paraíba, de aproveitamento de
pedras preciosas e semipreciosas,
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a CNEC investiu em máquinas e
instrutores e começou a qualificar
jovens, dos 16 aos 20 anos, para as
profissões de lapidador e artesão
mineral.
Na época, a Campanha chegou a
ter uma turma de 30 lapidários e
12 artesãos minerais, que aprenderam a fazer coisas belíssimas. A
exemplo dos artesanatos em crochê, todos os trabalhos produzidos a partir dos recursos minerais
eram encaminhados para serem
comercializados em Brasília. Todo
o projeto durou uma média de três
anos, enquanto obteve o apoio
do governo Sarney, porém, com
a eleição de um novo presidente,
que desconhecia a importância do
trabalho da Campanha naquela região, com o tempo, ele foi completamente descontinuado.
Apesar do fim do projeto, muitos
jovens que aprenderam o trabalho da lapidação se capitalizaram
e abriram seus próprios negócios, mudando-se, inclusive, para
Campina Grande. E uma prova de
que Felipe tinha mesmo uma visão à frente do seu tempo, hoje,
uma das maiores indústrias cerâmicas de João Pessoa extrai sua
matéria-prima em Picuí, mostrando o potencial mineral da região.
Mas a experiência conquistada
com o trabalho das artesãs de
crochê o no ramo de Mineralogia deu a Felipe a certeza de que
era possível investir ainda mais na
capacidade de trabalho dos pi-

cuienses. Com recursos da LBA, a
Campanha realizou diversos cursos profissionalizantes na cidade,
despertando vocações em muitas
pessoas que desconheciam seu
próprio potencial, e garantindo
um meio de subsistência para
aquele povo humilde que ele tanto aprendeu a amar.
UMA RÁDIO CENECISTA
Numa época em que o único jornal de Picuí só chegava ao meio-dia, poucos tinham televisão em
casa, e raras pessoas sintonizavam
uma ou duas estações de rádio da
capital, Felipe teve a ideia de criar
uma rádio cenecista. Muitos o
chamaram de louco, não somente porque trazer o aparato técnico
necessário para colocar no ar a
estação no meio do sertão já seria uma proeza. Depois, não havia
pessoal preparado para a missão
de operar os equipamentos, redigir os noticiários, fazer a locução, organizar a programação e
gerenciar todos os processos que
envolviam o negócio. E isso foi
apenas mais um motivador para
o criador da Campanha, que viu
na criação da rádio, mais do que
a necessidade de comunicar, a
oportunidade de ensinar ao seu
povo um novo ofício.
Felipe dizia que a região era muito
carente de informação, e por isso
a população de Picuí era muito
facilmente manipulada por quem
estava no poder, que deixava chegar à cidade somente as notícias
que lhes eram favoráveis. O obje-
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tivo então era que todos tivessem
acesso a todo o tipo de informação, além de proporcionar a integração regional, já que a rádio
também alcançaria os municípios
vizinhos.
Nas suas previsões mais ousadas,
a rádio deveria ainda interligar
também a rede CNEC de Educação, então Felipe queria colocar
uma emissora, pelo menos, em
cada estado do Brasil. Com isso,
seriam transmitidas notícias educacionais da rede e um pouco da
programação local. Chegaram
a montar alguns estúdios, mas,
além das dificuldades financeiras,
uma lei do Ministério das Comunicações impediu, na época, a
criação de redes de rádio de um
mesmo grupo. Assim, a ideia original acabou sendo substituída
pela criação de uma única rádio,
na cidade de Picuí.
Com a ideia na cabeça, e sem entender nada do processo de trans-

FELIPE NA RÁDIO CENECISTA DE PICUÍ

missão, Felipe chegou a pedir ajuda a Menézio Dantas, seu amigo
pessoal e grande colaborador cenecista, que realizava um serviço
de comunicados via alto-falante,
em um carro de som, na cidade.
Mas fez somente uma exigência:
“Quando for escolher o locutor,
não escolhe aquele cabra que se
chama Washington”. Quando o
amigo explicou: “Não, Felipe. As
coisas mudaram: uma estação de
rádio é bem diferente de um serviço de alto-falantes”.
Foi quando surgiu a figura de um
rapaz, ex-aluno cenecista, que
morava em São João da Mata,
Campina Grande, e, de vez em
quando, fazia narrações de eventos para a CNEC. Convidado para
ir a Picuí iniciar os trabalhos de
transmissão na rádio, João Tavares mudou-se para a cidade e
ainda chegou a participar dos trâmites de recebimento dos equipamentos para montagem da
emissora.

Foi um verdadeiro rebuliço a
chegada dos equipamentos na
cidade. Transmissores enormes
vieram de São Paulo num avião
Bandeirantes. Caminhões chegaram abarrotados de materiais técnicos, que deviam ser checados e
descarregados um a um. Fenelon
Luz, que na época já havia se tornado Administrador Local, teve
que se virar para dar conta do
recado e ainda dar andamento a
todo o processo burocrático para
a criação da Fundação de Desenvolvimento de Picuí (Fundepi), a
partir da qual foi realizada a implantação da rádio, atendendo às
exigências legais para o seu funcionamento. Entre mortos e feridos, a Rádio Cenecista de Picuí
entrou no ar no dia 4 de fevereiro
de 1985. No dial, era só sintonizar
1020 na faixa AM.
Com o ideal de formação profissional, Felipe deixou a rádio
nas mãos de João Tavares, que
até então só tinha feito três programas de rádio em uma emissora de verdade, e de um grupo
de mais ou menos 20 jovens da
cidade que tinham acabado de
completar a maioridade. A formação foi na marra, aprendendo
com as dificuldades do dia a dia.
Mas todos foram evoluindo os
conhecimentos e, com a ajuda
de alguns cursos técnicos, se tornaram verdadeiros profissionais,
conquistando, inclusive, registros
no Ministério do Trabalho. O primeiro grupo foi se renovando e,
um ensinando ao outro, a rádio
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sistema integrado de produção a
partir de técnicas especiais, como
o de pequena irrigação.

FELIPE EM EVENTO NO COLÉGIO ANA MARIA GOMES

formou uma legião de técnicos,
produtores e comunicadores que
saíram de Picuí em busca de outras oportunidades.
Além disso, passou a ser uma atração da cidade. Muitas pessoas
chegaram até a vir de outras regiões para fazer uma visita às suas
instalações, formando longas filas
na rua. A rádio transmitia recados,
fazia comunicados locais de utilidade pública e até ajudava casais
a reatarem namoros. Mas tinha
também o noticiário nacional,
produzido, pelo próprio locutor,
a partir das gravações de programas, como A Voz do Brasil e
O Seu Redator Chefe, da Rádio
Globo, na noite anterior. Em visita
a Picuí, Felipe fez questão de fazer
algumas participações na programação, sempre trazendo as novidades da Campanha para o povo
de Picuí.
Em 2017, graças a uma reivindicação de todas as emissoras de
rádio AM do país, que vinham sofrendo com a perda de qualidade
do sinal, de audiência e de faturamento, a Rádio Cenecista conquistou o direito de migrar sua
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operação para a faixa FM, podendo, desde então, ser sintonizada
em dispositivos móveis, como
tablets e smartphones, garantindo
a continuidade e a modernização
dos seus serviços.

Felipe chamou um experiente
pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) para coordenar o trabalho: Rubens Germano. Nascido
em Frei Martinho, cidade vizinha a
Picuí, Rubens havia estudado no
Ginásio Agrícola de Currais Novos
e concluído o curso de Agronomia na cidade de Areia.

Se vivo estivesse, quanto orgulho
Felipe não teria de João Tavares e
dos outros tantos jovens que passaram pela rádio e conseguiram
transformar mais esse sonho do
grande mestre em realidade? Aliás, quanto orgulho não teria de
tantos jovens picuienses e do interior desse país que, apenas com
a oportunidade que a Campanha
lhes deu, foram capazes de mudar
o rumo de suas histórias?

Atuando como pesquisador do
Embrapa, em Aracaju, ele foi requisitado para ficar à disposição
da CNEC para desenvolver ações
educativas em âmbito nacional.
Embora tivesse acompanhado
toda a história de Felipe e de sua
grande obra, somente ao trabalhar com ele, nesse período,
Rubens aprendeu a admirá-lo,
inspirando-se, inclusive, em sua
diplomacia e habilidade política
para seguir, anos mais tarde, a
carreira de administrador público.

O SONHO DA
FAZENDA MODELO
Nos anos 90, com recursos do
Programa Nacional de Fazendas
Escolas (Pronaf/MEC), a CNEC
implantou centros comunitários
rurais e fazendas-escolas em diversas regiões do país. A ideia inicial era pegar algumas áreas onde
atuava o antigo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e qualificar mão de
obra nessas regiões para criar um

Em Picuí, a Fazenda Modelo Elias
Correia Gomes, que recebeu esse
nome em homenagem ao pai de
Felipe, transformou-se, de fato,
em um exemplo a ser seguido.
Instalada no semiárido paraibano,
uma das regiões mais vulneráveis
do Brasil e, consequentemente, do
mundo, teve o importante papel
de demonstrar ao restante do Brasil que ali também poderiam existir trabalhadores rurais capazes de
produzir e manter sua subsistência,
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precisando, para isso, somente do
conhecimento técnico para lidar
com aquela realidade. A seleção
dos alunos cenecistas obedecia a
critérios práticos, e a preferência
era dada aos filhos de agricultores
da região, que realizavam um teste
de aptidão para o trabalho de agricultura e pecuária.
Na primeira fase, alunos da quinta
série tinham orientação científica
para o aproveitamento de terreno
na agricultura irrigada, com hortas, plantas forrageiras e a cultura
do coco. Também conheciam o
processamento técnico no desenvolvimento das culturas do
milho, feijão e algodão. Na produção animal e forragicultura, o
projeto determinou a ocupação
de 60% da área total da propriedade com pastagem de vários
tipos e rebanhos de cabras, ovelhas, vacas, suínos e muares. Foi
reservada ainda uma área para
exploração de espécies nativas ou
exóticas, visando à preservação
da fauna e da flora, produção de
madeira para estacas, lenha, carvão e pastagem em situação de
emergência.
A fazenda era composta por uma
área administrativa, salas de aula,
laboratório de ciências, refeitório,
vestiário, sala para atendimento
de primeiros socorros e área de
lazer. E para a execução de todo
o projeto, foi inaugurado o açude
Vicente Fialho, que fazia parte de
uma unidade exclusiva destinada
ao treinamento de produtores e

HOMENAGEM AO GRANDE MESTRE CENECISTA, EM PICUÍ

famílias rurais, com a realização
de cursos para irrigantes, ministrados por agrônomos da CNEC
e patrocinados pelo Ministério da
Irrigação. Pequenos produtores
foram treinados para operar motobombas, e eles se familiarizaram
com todos os tipos de irrigação,
próprias para a região.
Como já mantinha uma aproximação com a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater),
Rubens Germano passou a levar
agricultores para visitar a Fazenda Modelo e mostrar as técnicas
de produção no semiárido. Mas
apesar de toda essa articulação,
espantava-se mesmo ao ver a facilidade que Felipe tinha de transitar
por todos os ministérios, resolvendo entraves e conseguindo recur-

sos para realizar os seus inúmeros
projetos sociais desenvolvidos a
partir da presença da Campanha
em todas as partes do país.
Quando os entraves políticos começaram a surgir, infelizmente, a
maioria dos projetos de profissionalização idealizados pela CNEC
em Picuí foi sendo descontinuado.
A vontade de melhorar a qualidade de vida daquele povo foi enfrentando cada vez mais barreiras
diante da falta de verba e de compromisso das autoridades com o
ideal cenecista. Mas, sem dúvida,
a presença da Campanha em Picuí, e todas as suas realizações, ficaram marcadas para sempre em
muitos corações que aprenderam
a sonhar com a mesma força com
que Felipe sempre sonhou.

167

LIVRO CNEC_FINAL.indd 167

26/06/2018 08:28:00

FELIPE E O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY
NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE PICUÍ

LIVRO CNEC_FINAL.indd 168

26/06/2018 08:28:02

A DIFÍCIL ARTE DA

FILANTROPIA

18

LIVRO CNEC_FINAL.indd 169

“NA CARIDADE NÃO
HÁ EXCESSOS.”
FRANCIS BACON

169

26/06/2018 08:28:04

Uma impressionante realidade no
campo educacional. Esta é a frase
que melhor resume a Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), no início dos anos
1980. Seu Relatório de Atividades,
apresentado em 1979, que compreendia os últimos dois anos de
atividades, mostra um avanço em
todo o país, apesar dos percalços, mudanças de direção e troca
de regras e dirigentes. A CNEC, a
exemplo do seu fundador, soube
administrar os desafios com paciência, perspicácia e perseverança quase que inacreditáveis. Sem
contar a força do trabalho incansável de seus muitos colaboradoCOMEMORAÇÕES PELOS 35 ANOS DA CNEC NA CASA
DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO, ONDE TUDO COMEÇOU
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res em cada canto deste país.
Mas não foi só isso. Felipe soube
despertar a autoestima das comunidades, que conquistaram
um empoderamento nunca antes visto na história da sociedade
brasileira. E foi isso que tornou a
Campanha um movimento perene. O povo teve o poder de mudar a própria realidade com o seu
trabalho voluntário. Não o poder
pelo poder, mas o poder a partir
da valorização humana, enquanto
ser social, despertando a fé, a esperança e o amor sem limites pelo
próximo. Por isso a Campanha
sobreviveu ao tempo e às suas intempéries.
Em 1979, mais de 1.000 municípios em todo o país tinha, pelo
menos, uma escola da CNEC. No
total, eram 1.315 escolas de 1º, 2º
e 3º graus, com 427.300 estudantes. No ano anterior, o Governo
Federal concedeu 2.987 bolsas
de estudo para alunos dos 1º e 2º
graus, convertidas em forma de
auxílio para a Campanha. Graças à
destinação de verbas feitas por de-
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putados e senadores, a instituição
recebeu Cr$ 15.883.000,00, sendo a distribuição desse montante
realizada de maneira proporcional
à sua quantidade de estruturas de
ensino e administrativas em cada
unidade de federação.
Só para se ter uma ideia, o Distrito Federal que, além de escolas e
centro comunitário, contava com
as despesas da sede nacional, recebeu Cr$ 2.794.000,00. O Estado
da Bahia que, nesse período, mantinha uma estrutura pujante, recebeu Cr$ 2.006.000,00. Logo abaixo, os estados do Rio de Janeiro,
Sergipe, Santa Catarina e Alagoas, receberam uma média de
Cr$ 1.200.000,00. Os demais Estados variavam entre o Mato Grosso, que recebeu Cr$ 12.000,00,
e o Rio Grande do Sul, com
Cr$ 858.000,00.
Além do auxílio federal, incluindo
aí as bolsas de estudo, a Campanha contava com recursos provenientes das parcerias realizadas
com os órgãos do governo; doações realizadas pelos mesmos órgãos; receitas oriundas de origens
diversas, como as contribuições
pagas por alunos; além de rendimentos da Caderneta de Poupança. Todas as receitas e despesas
eram analisadas em conjunto pela
Diretoria Nacional, a Superintendência e o setor de Contabilidade,
e aprovadas pelo Conselho Fiscal.
O início da década foi marcado
por importantes decisões toma-

SESSÃO SOLENE DOS 35 ANOS DA CNEC

das no XXVI Congresso Nacional,
realizado no fim de julho de 1980,
em Brasília, e que deveriam ser
adotadas por todas as Administrações Estaduais. O documento foi
uma iniciativa das Administrações
da CNEC do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, denominada Carta de Princípios, cujo
objetivo era revitalizar a essência
do movimento cenecista.
Entre as determinações a serem
seguidas, dinamizar os Setores Locais pela motivação contínua de
seus dirigentes e da conscientização sobre suas obrigações; aproximar-se das comunidades, de forma a manter acesos os princípios
de solidariedade cenecista; renovar os dirigentes que não estavam
em concordância com os princípios da CNEC; e trabalhar pelo
aperfeiçoamento dos quadros administrativos, minimizando a possibilidade e a repetição de erros.

Em 1981, outra decisão foi tomada nesse mesmo sentido. À medida que a Campanha foi crescendo, alguns dirigentes começaram
a sentir a perda gradativa da motivação original do movimento, por
isso desejavam reafirmar, a partir
de diversas ações, a importância de se manterem os princípios
que a haviam levado até aquele
momento da sua história. Uma
Resolução da Diretoria Nacional,
assinada pelo então presidente
nacional, senador José Lins Albuquerque, disciplinou a denominação das escolas da CNEC, que
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FELIPE COM O CASAL SODRÉ E O
MINISTRO MARCO MACIEL NAS COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS

EM 1983, AO COMPLETAR 40 ANOS, A REDE
ESTAVA PRESENTE EM 1.016 MUNICÍPIOS,
COM 1.340 ESCOLAS, E 474.380 ALUNOS
MATRICULADOS

deveriam acrescentar a palavra
Cenecista aos seus nomes oficiais.
Era a marca de Felipe sendo impressa nas mais de 1.000 escolas
da rede.
Mas muitas iniciativas pelo Brasil
afora levavam a crer que, embora grandioso, e com muita gente
nova tomando conta, o movimento cenecista, com seus ideais de
amor e solidariedade, ainda pulsava forte nos corações de muitas almas do interior do país. Em
Perdões, Minas Gerais, todos os
alunos e professores passaram a
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doar, sempre às segundas-feiras,
um ovo para o educandário. Em
Passa Tempo, também em Minas,
pessoas de condições financeiras mais modestas revelaram estar magoadas porque não foram
procuradas para colaborar com
donativos para a obra do ginásio.
Assim, nasceu o Clube do João de
Barro, onde todos puderam se envolver e colaborar, nem que fosse
com o próprio trabalho, para a reforma da escola.
Outras iniciativas também eram
louváveis, como a Campanha do

Dia do Leite, ou a Campanha da
Sala de Aula, onde as pessoas poderiam doar um espaço em suas
casas para a realização de aulas.
Isso sem contar a pedreira explorada pelo padre José Avelar, em
Mariana (MG), cuja renda foi revertida para a construção do colégio. E a campanha do Xará, em
Pentecoste, no Ceará, na qual todas as pessoas com nome “João”
foram convocadas a doar recursos destinados aos trabalhos de
construção do Ginásio João XXIII.
Em 1983, ao completar 40 anos,
a rede estava presente em 1.016
municípios, com 1.340 escolas
e 474.380 alunos matriculados.
Nesse mesmo ano, Felipe recebeu o titulo de Comendador pelo
decreto do Presidente da República de 14 de novembro de 1983,
sendo admitido no quadro efetivo da Ordem Nacional do Mérito
Educativo.
No cenário político brasileiro,
com a morte de Tancredo Neves,
primeiro presidente eleito pelo
voto direto, após o fim da ditadura, assume a presidência o seu
vice, José Sarney, que já conhecia
de perto a Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade. Na década de 1950, segundo o relato do
cenecista Augusto Ferreira Neto,
o ilustre senador maranhense havia lecionado em uma escola da
CNEC, motivo pelo qual acalentava um carinho especial pela instituição, a quem tanto ajudou, desde o início do seu mandato. Nesse
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período, a primeira-dama, Dona
Marly Sarney, também envolveu-se intimamente com o movimento, tornando-se presidente
do Conselho Nacional da CNEC.
Em 1985, o Governo Federal concedeu 55 mil bolsas de estudo para
alunos da Campanha, permitindo
a Felipe tomar fôlego e garantir os
recursos necessários para suportar
todas as dificuldades impostas pelas incertezas do cenário econômico brasileiro. Com o passar dos
anos, tais dificuldades vinham tentando convencê-lo de que a escola
cenecista, essencialmente comunitária, não viveria mais, por tantos
anos, sem gerar sua própria subsistência. E essa era, sem dúvida, uma
de suas maiores preocupações.
Mas tais inquietações abrandavam
quando ele percebia que a Campanha era muito mais do que números no papel. Muitos projetos
lhe enchiam de orgulho e provavam que o seu propósito original
já havia superado todas as suas
expectativas, atraindo benefícios
que extrapolaram os limites da
educação, pois motivaram a força
de cada cidadão e sua capacidade de transformar a sociedade e o
mundo inteiro.

cionais voltados para a capacitação de jovens que desejam se tornar cidadãos ativos no mundo. A
proximidade dos valores das duas
instituições chamou a atenção de
Felipe, que tinha verdadeira paixão pelo programa.

Por meio dele, jovens cenecistas,
inicialmente, da Paraíba e, depois,
de outras cidades brasileiras, iam
para o Canadá, ficavam hospedados na casa de famílias canadenses, faziam estágios em áreas com
as quais tivessem alguma aptidão

FELIPE E REPRESENTANTES DA JEUNESSE CANADÁ MONDE

MUITOS PROJETOS LHE ENCHIAM DE
ORGULHO E PROVAVAM QUE O SEU

Um bom exemplo disso foi o intercâmbio cultural que a CNEC
estabeleceu, no fim dos anos
1980, com a Jeunesse Canadá
Monde, organização não governamental canadense que oferece
programas educacionais interna-

PROPÓSITO ORIGINAL JÁ HAVIA SUPERADO
TODAS AS SUAS EXPECTATIVAS, ATRAINDO
BENEFÍCIOS QUE EXTRAPOLARAM OS LIMITES
DA EDUCAÇÃO
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MISSA CELEBRADA NOS 35 ANOS DA CAMPANHA

ou ligação e, em seguida, voltavam
trazendo os canadenses para as
suas cidades, no Brasil, sendo todos beneficiados, no mínimo, com
a prática dos idiomas de cada país
e o conhecimento de suas culturas.
Ao todo, a CNEC realizou sete
programas, com a participação
de alunos e professores da Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do
Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia
e Alagoas. Quem era escolhidocomo coordenador, ficava encarregado de ir para o Canadá antes
dos demais para visitar diferentes
cidades e escolher apenas três
para abrigar os alunos, que eram
divididos nas três cidades e ficavam em casas separadas. Uma experiência inesquecível para todos,
e mais uma aposta da Campanha
na qualificação de sua gente.
CONSTITUIÇÃO DE 1988
Diante do processo de redemocratização do país, era grande o
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movimento político pela elaboração de uma nova Carta Magna,
principalmente, porque a Constituição vigente tinha sido criada
e aprovada em 1967, durante o
regime militar, logo, possuía caráter ditatorial. Assim, para elaborar uma Constituição Democrática para o Brasil, em fevereiro de
1987, tomou posse a Assembleia
Nacional Constituinte.
Cerca de 10% dos 559 congressistas que compuseram a Assembleia tinham suas histórias, de alguma forma, ligadas à CNEC. Um
número histórico que demonstrou a importância da instituição
na sociedade brasileira. Com sua
influência no meio legislativo, e
considerando esse cenário favorável, Felipe conseguiu incluir na
nova Constituição a expressão Escola Comunitária para designar a
“Instituição educacional de qualquer nível mantida por entidade
beneficente, subvencionada pelo

Poder Público, com finalidade não
lucrativa, estabelecida em distrito,
zona rural ou sede de município,
administrada com o objetivo de
prestar serviço educacional à população carente e, neste serviço,
aplicar os seus excedentes financeiros”.
O que o criador da Campanha não
esperava é que a Constituição que
foi considerada por muitos como
um documento que primava pelo
resgate da cidadania, por ter trazido importantes conquistas sociais,
lhe tirou a condição fundamental
para continuar atuando sem fins
lucrativos. Ao estabelecer que a
CNEC não era uma instituição
eminentemente filantrópica, com
regime trabalhista diferenciado,
a partir de 1988, ela passou a ser
obrigada a recolher as contribuições sociais como toda empresa
privada. E isso foi quase o mesmo
que assinar o atestado de óbito da
Campanha.
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Durante mais de 30 anos, a Lei dizia que as entidades filantrópicas
eram desobrigadas a recolher o
FGTS, por exemplo. A partir daquele momento, a Justiça do Trabalho
começou a determinar decisões
de que a CNEC estava desobrigada, mas não isenta do recolhimento, tendo, portanto, que pagar
um dinheiro que não recolheu, no
momento da rescisão.
A CNEC teve que administrar um
enorme passivo trabalhista. Muitos colaboradores que até então
nem haviam pensado em cobrar
qualquer direito trabalhista, viram, na nova regra, uma forma
de conseguir um bom dinheiro na
Justiça. Pessoas que havia anos já
não trabalhavam numa escola cenecista, mas ficaram sabendo da
possibilidade de cobrarem retroativamente, reapareceram, como
num passe de mágica. E quantos
outros, que já estavam para se
aposentar, não exigiram seus direitos?
Toda essa mobilização negativa
foi matando, um pouco, a cada
dia, o criador da Campanha. Felipe não aceitava ser ferido de morte após anos atuando em regiões
onde o Governo Federal não conseguia chegar, mesmo que fosse
uma obrigação do Estado oferecer saúde e educação ao povo. Se

a Campanha tinha conseguido alcançar tamanha magnitude, muito dessa conquista era fruto do
voluntariado, do amor ao próximo, e se isso não fosse filantropia,
e assistência social, o que mais
haveria de ser?
Outra determinação da Constituição de 1988 que vitimou a
Campanha foi a que concedeu
ao Estado a responsabilidade pela
educação por meio do ensino gratuito. A partir da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), formado pelas
receitas de impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,todo recurso
gerado passou a ser redistribuído
para aplicação exclusiva na educação básica com base no número de alunos informado no censo
escolar.
Assim, quanto mais alunos o Estado mantivesse em suas escolas, mais ele arrecadava, e isso foi
somente mais um estímulo para
que as autoridades regionais se
empenhassem em atrair cada vez
mais novos alunos para a rede
pública. Com a nova lei, diversas escolas cenecistas fecharam,
pois muito de seus alunos foram

atraídos pelo ensino que, além de
gratuitos, ainda dava o direito a
merenda.
Nessa fase delicada, a CNEC teve
que contar ainda mais com o apoio
de seus ex-alunos, muitos em posição de destaque na vida nacional.
Em 1989, o senador Alfredo Campos apresentou um projeto de lei
obrigando o Executivo a incluir no
orçamento da União dotação específica para a CNEC com base no
número de turmas, projeto esse
que resultou na aprovação da Lei
7.891/89. Por essa lei, que dá nova
redação aos artigos primeiro e segundo da Lei nº 3.557/59, a entidade teve sua subvenção corrigida
pela inflação oficial.
Mas à medida que a CNEC foi
crescendo, e tornando sua administração cada vez mais complexa,
o Estado não teve mais condições
de garantir o seu pleno patrocínio.
Aos poucos, seus dirigentes perceberam que o Governo Federal
não daria conta de atender às demandas cada vez maiores de suas
escolas, que ultrapassavam os limites do razoável. Aos poucos,
muitos governos estaduais passaram a encampar seus estabelecimentos por pressão de políticos
locais. E, no início da década de
1990, a Campanha teve que enfrentar a diminuição de sua rede
de ginásios.
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CENECISTAS NO CONGRESSO NACIONAL DURANTE
AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA CAMPANHA

176

FELIPE TIAGO GOMES – A CAMPANHA

LIVRO CNEC_FINAL.indd 176

26/06/2018 08:28:11

UMA NOVA

LIDERANÇA
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“UM LÍDER É UM
VENDEDOR DE
ESPERANÇA.”
NAPOLEÃO BONAPARTE
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No início da década de 1990, a
Campanha passou a contar com
a ajuda de um ex-aluno que marcaria para sempre a sua história.
Admitido no Colégio Cenecista
Alberto Torres, em Itaboraí (RJ), na
antiga primeira série do 2º grau,
Alexandre José dos Santos sempre participou ativamente da rotina da escola. Era aquele aluno que
não se resumia ao contato com os
colegas e professores em sala de
aula. Sua atuação extrapolava o
caderno e o lápis.
Chegou a liderar diversas ações
culturais e esportivas, era membro atuante da banda de música
e, com ela, participou de diversos festivais de música. Jovem de
família humilde, tinha na escola
a sua segunda casa, de onde era
preciso extrair o máximo de conhecimentos e convivências e, no
fundo – bem lá no fundo –, uma
intuição lhe dizia que aquele envolvimento não seria em vão. Certa vez, um professor cenecista lhe
disse: “Meu filho, grave isso: você
vai estudar e um dia devolverá ao
país o que você está recebendo,
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aqui, na escola.” Aquilo o marcou
para sempre.
Mas o reencontro com aquela intuição, uma marca de todo
cenecista de corpo e alma, só
aconteceria, anos depois, quando
já havia se tornado um empresário bem-sucedido. E, nessa época, a premonição daquele antigo
professor já estava guardada nas
gavetas de sua memória. Gavetas
que ele foi obrigado a abrir, uma a
uma, após conhecer a figura que
havia criado aquela escola em que
ele estudou na adolescência.
Em uma reunião profissional, no
início dos anos 1990, Alexandre
conheceu o então ministro do
governo José Sarney, o paraibano José Luiz Clerot, que alguns
empresários estavam querendo
eleger deputado federal, nas eleições seguintes. Clerot estava enfrentando grande resistência dos
ministros do Supremo Tribunal
Militar, por ter sido presidente da
UNE, e como Felipe Tiago Gomes
tinha enorme influência na política paraibana, todos queriam o seu
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apoio. Convidado a participar de
um almoço com Clerot e os empresários, Felipe acabou conhecendo Alexandre. E foi assim, num
encontro informal, que a premonição daquele antigo professor
cenecista começou a tornar-se
realidade.
No carro, a caminho da Barra da
Tijuca, ao lembrar que Felipe era
o ilustre criador da Campanha,
Alexandre puxou papo: “Professor
Felipe, foi o senhor quem fundou
a CNEC, né? Eu estudei no Alberto
Torres, em Itaboraí. Muda a CNEC
lá, em Itaboraí. Eu fui presidente
de grêmio, participei dos times, e
hoje eu vejo que não existe mais
nada disso lá. Vamos abrir a escola
para a comunidade! A escola tornou-se muito fechada.” Imediatamente, Felipe respondeu: “Eu vou
precisar da sua ajuda.” E Alexandre, inocente, retornou: “Eu ajudo.
O que o senhor precisa? De um
carro? De pessoas para colaborar
na escola?”. Mas ele desconhecia
que Felipe sempre enxergou muito longe. E o que ele havia enxergado, naquele momento, superava toda e qualquer previsão que
haviam feito no passado.
Felipe propôs a Alexandre fazer
parte da Diretoria Estadual da
CNEC, no Rio de Janeiro. O convidado, imediatamente, recusou:
“Professor Felipe, eu não sou da
área de Educação. Eu posso ajudar com outras coisas. Posso
contratar pessoas para te apoiar,
mas essa não é a minha área”. Na

época, o presidente da Diretoria Estadual da CNEC era Luis de
Araújo Braz, ex-deputado federal,
ex-secretário de Educação do Estado, presidente da Comissão de
Justiça na Câmara Federal. Já o
vice era Jorge Loretti, presidente
do Tribunal de Justiça do Rio. Alexandre tinha mesmo argumentos
de sobra para recuar, mas Felipe
também tinha motivos compreensíveis para eleger aquele ex-aluno para um cargo de tamanha
importância.
Felipe explicou que a Campanha
passava por um momento muito delicado e, para mantê-la viva,
seria preciso realizar uma ampla
reestruturação que dependeria de
decisões muito difíceis, que contrariariam pessoas intimamente ligadas a ele e ao movimento.
Por isso ele precisava de um novo
olhar dentro da Campanha. Alexandre representava o novo, mas
que, ao mesmo tempo, tinha em
sua formação a essência cenecis-

ta, por isso poderia evitar algumas
contrariedades.
Mesmo diante desses fortes argumentos, Alexandre, que naquele momento nunca tinha
vislumbrado qualquer carreira
política, insistiu que não tinha
perfil para o cargo. Mas diante da
persistência de Felipe, pediu um
tempo para refletir sobre o assunto. E então Felipe disse a Clerot que precisaria desse mesmo
tempo para dar a sua resposta
sobre o apoio à candidatura dele
a deputado federal.

O EX-ALUNO CENECISTA ALEXANDRE SANTOS
ASSUMIU O DESAFIO DE REINVENTAR A CNEC

O MINISTRO MURÍLIO HINGEL, FRANCISCA RAMALHO, FELIPE, SORAYA SANTOS E
ALEXANDRE SANTOS NO ATO QUE MARCOU OS 50 ANOS DA CAMPANHA, EM BRASÍLIA
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e seus prantos para reconstruí-la,
como diz o Hino Cenecista. Mas,
para isso, foi preciso reunir quem,
de fato, queria o bem da Campanha e, após agradecer a colaboração, dispensar os que passaram
a não entender mais aquele novo
momento, marcado pela total falta de verbas públicas.

FELIPE COM AUGUSTO FERREIRA NETO E O MINISTRO MURÍLIO HINGEL

Do alto de sua habilidade para lidar
com questões desse tipo, Felipe
convidou Alexandre para participar, junto com o professor Augusto
Ferreira Neto, diretor da Campanha
(pois, na época, o presidente Nacional era Renan Calheiros), de uma
festividade da Campanha em Caxias
do Sul, onde todos os colégios da
região participariam de um desfile.
No ônibus, durante a viagem até a
cidade, Alexandre, Felipe e Augusto
conversaram muito e, ao chegarem
ao hotel, Felipe colocou, de propósito, Alexandre no mesmo quarto
de Augusto. Voltando de viagem,
Felipe ainda convidou Alexandre
para participar de algumas reuniões
com os dirigentes nacionais.
Muitos dizem que a paixão pela
CNEC ocorre, simbolicamente,
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como um vírus que a pessoa contrai, e não tem mais vontade de se
curar. Ou como um encantamento, no qual a pessoa fica presa à
pureza de sua essência. Seja qual
for a explicação, após essa viagem,
Alexandre contraiu esse tal vírus,
ou ficou encantado, e mostrou
a todos que era possível a CNEC
sair daquela situação e caminhar
com as próprias pernas. Mas, para
isso, era preciso que algumas mudanças fossem realizadas.
Daquele momento em diante,
Alexandre assumiu a responsabilidade e tentou ajudar. Todo
parecer que vinha aprovado pela
diretoria, ele passou a desaprovar.
A CNEC não podia ser penalizada
por má gestão. Era preciso juntar todas as sobras de seus risos

Após ser designado membro da
Diretoria, em seis meses, Alexandre recebeu de Felipe a determinação para ser presidente da
CNEC no Rio de Janeiro. Felipe
disse que autoridades, como Luiz
Braz e Jorge Loretti, continuariam no comando, como vice-presidentes. Mas ele chegaria
para fazer os enfrentamentos necessários e administrar os inúmeros passivos trabalhistas. E assim
começou o seu árduo trabalho.
As transformações começaram
a partir do Estado. Junto com o
professor José Carlos Dutra, dispensado de Brasília para auxiliá-lo
nessa missão, Alexandre iniciou as
auditorias nas escolas.
Certa vez, a CNEC estava com
tantas dívidas derivadas de processos judiciais que somente
a cadeira em que Alexandre se
sentava, diariamente, para trabalhar, tinha 19 penhoras. Em outro momento, José Carlos Dutra
disse ao presidente que a Administração Estadual já acumulava
três meses de salários atrasados
dos funcionários e que eles não
tinham condições de pagar, pois,
além de terem perdido todas as
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ações trabalhistas, Brasília não tinha mais dinheiro para o repasse.
A boa notícia era que, graças a um
convênio, eles haviam ganhado
um carro zero quilômetro e que,
a partir daquele momento, ele teria um motorista à sua disposição
para realizar as viagens da Campanha. Na mesma hora, Alexandre
chamou o tal motorista e, após
agradecer os seus serviços, o dispensou, e mandou vender o carro
pagar os salários atrasados.

Apesar disso, os dirigentes não
cumpriam os dissídios coletivos de suas classes profissionais,
acarretando ações trabalhistas
que comprometiam em parte o
orçamento anual. Com o tempo,
passou-se a concentrar as ações
em Brasília, com um fundo único de pagamento, até chegarmos
aos dias de hoje, em que algumas
unidades da CNEC sobrevivem
graças ao montante arrecadado
em outras unidades.

Para ajudar o problema da falta
de recursos, uma Resolução criou
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da CNEC, em que
cada unidade escolar contribuía
com 3% de sua receita mensal.
Criado, primeiro, no Rio de Janeiro, o fundo depois foi ampliado
para o Brasil inteiro. Era preciso
dar uma guinada, fazer as administrações estaduais perceberem
que também tinham sua parcela
de responsabilidade na reconstrução da Campanha.

Como era preciso reestruturar a
assessoria jurídica para acompanhar as ações e definir medidas
preventivas, nessa época, a CNEC
passou a contar com o apoio da
advogada Drª Soraya Alencar dos
Santos, que, num gesto de doação, coordenou todo o projeto,
arregimentando outros profissionais para a Assessoria. Esposa
de Alexandre Santos, Soraya começou ajudando nos bastidores,
mas, a cada escola que ela visitava, a cada história que ouvia,

FELIPE COM OS MINISTROS VICENTE FIALHO E
JOSÉ GOLDEMBERG, E O SENADOR LOUREMBERG ROCHA

foi adquirindo paixão pela CNEC,
tomada por aquele encantamento
que só conhece quem já foi encantado.
A advogada passou a frequentar a
Justiça do Trabalho, a envolver os
juízes, para conhecerem a história da CNEC e, tomada por essa fé
comovente, quando se deu conta,
estava rodando o Brasil para avaliar os passivos trabalhistas e dar o
seu apoio na gestão administrativa da Campanha.
A assessoria jurídica foi de grande
importância naquele momento.
Só para se ter uma ideia, certa vez,
por conta do pagamento de uma
única verba rescisória, a CNEC foi
obrigada a fechar definitivamente
uma escola. O pior é que, muitas vezes, as ações eram movidas
por gerentes de escolas, pessoas
próximas de Felipe, que ressentia-se muito, mas não esmorecia no
seu dever de levar adiante a sua
missão original. Uma das medidas preventivas adotadas, nessa
época, para estancar a avalanche
de processos, foi a adoção de um
contrato de trabalho em que os
colaboradores declaravam ser voluntários.
ABERTURA DE FACULDADES
Um ano após Alexandre ter assumido o compromisso de ajudar
a Campanha, Felipe o levou para
Brasília. Como membro da Diretoria Nacional, ele passou, cada
vez mais, a ser solicitado para
estar presente nos estados onde
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houvesse crise para intervir com
auditorias. Ao todo, foram realizadas auditorias em 19 estados, e
muitas culminaram em decisões
de afastamento de antigos colaboradores. Mas foi administrando
a crise dessa maneira, conciliando
as dificuldades, respeitando o trabalho alheio e preservando, acima
de tudo, a imagem da instituição,
que ele foi, aos poucos, realizando
os enfrentamentos necessários,
inclusive, com o próprio criador
da Campanha, resistente a muitas
mudanças necessárias para a sobrevivência do seu movimento.
Muitas vezes, Felipe mandava Alexandre realizar as auditorias e, em
seguida, ao saber dos resultados,
vinha pedir-lhe para não fazer o
relatório. Tarde demais. Dependendo do resultado, que trazia à
tona realidades que mexiam com
muita gente antiga, ligadas a ele,
Alexandre fazia questão de en-

caminhar o mais rápido possível
para a Diretoria.
Felipe também não aceitava ensino superior na CNEC. Para ele, seu
sonho original já tinha ido muito
longe, pois queria simplesmente dar ao jovem a oportunidade
de estudar. Mas Alexandre tinha a
consciência de que o mundo tinha
mudado, e era necessário realinhar
os procedimentos. Com base nessa nova realidade, ele preparou,
por conta própria, 19 processos
para abertura de novas faculdades.
Era um momento em que ocorria
um rápido crescimento de instituições com cursos superiores no
país, e a CNEC ainda convivia com
o déficit de não estar presente no
Estado de São Paulo.
Quando Alexandre foi apresentar
os processos de criação das faculdades a Felipe, o mestre ficou
sem falar com ele por uma semana inteira. Felipe teimava: “
.” Após insistir e apresentar seus argumentos,
Alexandre ouviu dele: “Por que
você não assina?” Alexandre respondeu: “Mas se não tiver a sua
assinatura, não terá validade.”
Passadas algumas semanas, Felipe acabou assinando, mas olhando para o lado, para não encarar
o que estava fazendo. Esse foi um
momento histórico que redirecionou a CNEC para o futuro.
CINQUENTA ANOS
DE HISTÓRIA
As celebrações pelos 50 anos da
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CNEC, em 1993, ocorreram em
meio a esse clima de muitas dificuldades e incertezas, mas, exatamente por isso, foram envoltas
pelo encantamento cenecista e o
espírito de luta que sempre marcou os verdadeiros “seguidores”
do movimento. Realizado entre
os dias 8 e 11 de agosto, o evento
de abertura lotou o Teatro Municipal de Brasília, tendo a caravana
do Rio de Janeiro comparecido
com cerca de 500 profissionais da
Rede.
A abertura contou com a entrada
triunfal de representantes de cada
Estado, portando as bandeiras da
CNEC, seguido do Hino Cenecista, que foi cantado com fervor e
muita emoção por todos os presentes. Ao fim, um Pai Nosso foi
cantado à capela, envolvendo a
todos num sentimento de muita
fé e esperança.
Realizadas as discussões de rotina,
em um momento histórico, sob o
comando do então presidente da
Diretoria Nacional, Dr. Augusto
Ferreira Neto, os cenecistas abraçaram, literalmente, o prédio do
Ministério da Educação quando,
sensibilizado, o então ministro,
Murílio de Avellar Hingel deixou
seu gabinete para cumprimentar
os manifestantes.
Em seguida, todos, inclusive o
ministro, caminharam pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional, que se reuniu
em uma sessão solene em ho-
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FELIPE NO ATO DE COMEMORAÇÃO PELOS 50 ANOS DA CNEC, EM BRASÍLIA. OS CENECISTAS
ABRAÇARAM O PRÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O ENTÃO MINISTRO, MURÍLIO
HINGEL, DEIXOU SEU GABINETE PARA CUMPRIMENTAR O GRANDE MESTRE

menagem à CNEC. Discursaram
o senador Alfredo Campos (MG),
o deputado Felipe Mendes (PI), o
presidente do Congresso Nacional, senador Humberto Lucena
(PB), e Felipe Tiago Gomes, que
disse: “Queremos, senhores parlamentares, informar-lhes que,
graças ao auxílio de Vossas Excelências, atualmente, funcionam no país 1.002 escolas de 1º,
2º e 3º graus, com matrículas de
370.445 alunos.”
Dois anos após assumir a presidência da CNEC, no Rio de Janeiro, negociando aqui e acolá,

enfrentando dívidas e resistências
enormes, Alexandre Santos, com
o apoio irrestrito de Felipe, um
de seus maiores incentivadores,
considerou a ideia de se candidatar a uma vaga na Câmara dos
Deputados. A Campanha, mais
do que em todos os momentos
da sua história, precisava de um
representante no âmbito federal.
Era preciso fortalecer, cada vez
mais, suas bases para a arrancada em direção ao novo milênio.
E a escolha de Alexandre para ser
esse representante não poderia
ser mais acertada. Eleito, pela primeira vez, em 1994, foi reeleito

para mais dois mandatos, atuando
sempre em defesa da Educação,
principal bandeira da CNEC desde
sua criação, em 1943.
Em 1995, a Organização dos Estados Americanos (OEA) conferiu ao
professor Felipe distinção especial
“por haber sido nominado para
participar en este tradicional evento pedagógico y pasar a formar de
lós más distinguidos educadores
del hemisfério”. Além de Felipe, na
época, o único brasileiro que havia
conquistado tal reconhecimento,
com o prêmio Andrés Bello, foi o
educador Paulo Freire.
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MEMORIAL ESTÁTUA DE FELIPE TIAGO GOMES NA CIDADE DE PICUÍ
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A MORTE DO GRANDE

MESTRE
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“AS PESSOAS NÃO
MORREM. FICAM
ENCANTADAS.”
GUIMARÃES ROSA
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Apesar de ser um período que
ficou marcado na memória de
muitos cenecistas, não somente
pelas dificuldades financeiras da
instituição, mas, principalmente,
por causa da morte do seu grande mestre, Felipe Tiago Gomes,
os anos 1990 deixaram como legado a capacidade de resistência do movimento. E se houve
essa resistência, com certeza, foi
porque, apesar das tentativas de
quebrarem o encanto da Campanha, Felipe soube como ninguém

escolher seus companheiros de
luta; pessoas competentes que
não deram o braço a torcer e levaram aquele barco adiante, retomando o espírito comunitário que
tanto esteve presente na criação
da CNEC.
E quando falamos em pessoas, não
são 200, ou 2 mil. Naquele momento, nas mais de 1.000 escolas,
que reunia 350 mil alunos, desde
o pré ao 3º grau, a Campanha somava 8.581 dirigentes e funcionários nas unidades locais, estaduais
e nacionais. Somente na soma
dessas cifras, a CNEC já contava
com 358.581 cidadãos diretamente envolvidos com suas atividades
educativo-comunitárias.
Se somarmos os sócios beneméritos e colaboradores, os incontáveis voluntários e os cerca de
700 mil pais dos alunos – obrigatoriamente, sócios contribuintes
–, chegamos a 1.058.581 participantes. Mas havia ainda o corpo docente, formado por 1.900
professores, e os cerca de 10 mil
funcionários das escolas. Ou seja,
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a CNEC, que já havia formado,
naquele momento, uma média
de 15 milhões de alunos, envolvia 1.087.581 comunitaristas, se
transformando numa das maiores
geradoras de empregos do Brasil:
29 mil diretos e 116 mil indiretos.
Mas exatamente por entender
a grandiosidade da Campanha
que Felipe lutou até seus últimos
minutos para salvar cada pedaço
do seu movimento. Exatamente
por saber que aquilo tudo era fruto
de muito trabalho, ele não aceitava ter de fechar escolas por causa
da traição de certos dirigentes. Ele
seguia em frente, sim, mas esse
processo era muito doloroso para
um coração já combalido.

aguentaria tamanha decepção,
ele mandava alguém de sua confiança. Muitos dizem que, quando
ele precisava renovar as energias,
seguia para o Nordeste. O “marca-passo” de Felipe era o Nordeste.

De Brasília, ele viajava para Picuí, e,
de lá, já seguia para o Rio Grande
do Norte, Ceará, Bahia (...).
Ele precisava pisar no chão de
suas origens, sentir o ar, abraçar os

FELIPE SOUBE COMO NINGUÉM ESCOLHER SEUS
COMPANHEIROS DE LUTA; PESSOAS COMPETENTES QUE
NÃO DERAM O BRAÇO A TORCER E LEVARAM AQUELE
BARCO ADIANTE, RETOMANDO O ESPÍRITO COMUNITÁRIO
QUE TANTO ESTEVE PRESENTE NA CRIAÇÃO DA CNEC

Nessa época, vivia preocupado
com problemas no Brasil inteiro.
Vinha de uma batida de viagens intensas, tentando resolver questões
em diferentes estados e, quando achava que seu coração não

FELIPE EM FAMÍLIA. COMO NÃO SE CASOU, NEM TEVE FILHOS,
ERA UM TIO ADORADO PELOS SOBRINHOS
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palavra seria pequena para descrever a importância que teve na
vida de Felipe. Porque, se ele abnegou de qualquer outro projeto
de vida que não fosse a Campanha, Maria resolveu segui-lo nesse mesmo projeto, doando todo o
amor que tinha a seu irmão e ao
ensino gratuito dos jovens desse
país. Era uma figura onipresente
em todos os principais momentos
da Campanha, sempre ao lado de
Felipe, que retribuía essa dedicação com um sentimento quase de
devoção.

FELIPE COM SUA IRMÃ MARIA GOMES

NASCERAM POBRES E MORRERAM AINDA MAIS
POBRES, REAFIRMANDO, ATÉ O ÚLTIMO MOMENTO, O
EXEMPLO DE HUMILDADE QUE TANTO PREGARAM EM
TODOS OS CANTOS
amigos, deliciar-se com as guloseimas de sua terra e recarregar as
baterias, para voltar renovado aos
compromissos burocráticos. Tanto
que sua última participação pública em um evento da Campanha,
inclusive, aconteceu em junho do
mesmo ano, quando foi realizado
o Congresso da CNEC, na Bahia,
que também serviu de cenário para
o Seminário Nacional de Educação
Comunitária. Mas, nesse momento, o desgaste e a tristeza por ver
de perto o abandono de suas escolas eram inevitáveis.
Mesmo diante desse ambiente de
incertezas, alguns relatos dão conta de que seu coração somente
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sofreu o golpe derradeiro quando
recebeu a notícia do diagnóstico
de câncer de sua irmã, Maria Gomes. A notícia foi dada pelo médico, por telefone, em Brasília, assim
que ele chegou de uma de suas
longas viagens. Maria havia feito
diversos exames e, com o diagnóstico fechado, o médico lhe comunicou que o estado de saúde dela
era gravíssimo, não devendo durar
mais de 30 dias. Dizem que Felipe
mal tirou o telefone do ouvido e
já começou, naquele momento, a
passar mal, vindo a falecer poucos
dias depois.
Maria Gomes merecia um capítulo
especial nessa obra. Mas qualquer

Sensata, observadora, inteligente,
lutadora e perspicaz, teve papel
fundamental em diversas decisões
de Felipe relacionadas à Campanha. Era a conselheira sábia, a
irmã mais velha. Maria enganava a todos com seu jeito calado,
profundo, e, muitas vezes, até,
sério demais. Mas o que dizem é
que ela apenas zelava pelo irmão,
como um anjo da guarda. Ao determinar que o seu próprio destino seria seguir o destino de Felipe,
talvez, nesse momento, estivesse
predestinada a morrer junto com
ele. E foi praticamente isso mesmo o que aconteceu.
Felipe faleceu no dia 21 de setembro de 1996. Dias depois, Maria
também não resistiu à doença e
percorreu junto dele o caminho
para o Céu, onde dizem que os
anjos moram. Antes disso, ambos doaram os únicos e modestos
bens materiais que herdaram da
família, na Paraíba, para a Cam-
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panha. Nasceram pobres e morreram ainda mais pobres, reafirmando, até o último momento, o
exemplo de humildade que tanto
pregaram em todos os cantos.
Seu sepultamento, como não poderia deixar de ser, foi bastante
singelo, bem diferente dos cortejos típicos de figuras que, assim
como ele, entraram no rol dos
personagens mais importantes
da história brasileira. Realizado no
cemitério da capital federal, foi
acompanhado por centenas de
amigos e companheiros cenecistas, mas não repercutiu no grande público, nem na mídia. Apenas
algumas notícias comunicaram o
fato, já que a Campanha nunca
foi um movimento que buscou os
holofotes.

mandacaru e ficou, imóvel, como
que acompanhando a obra. A
presença inusitada do pássaro, e
seu comportamento curioso, ficaram marcados na memória de
Menézio, que fez questão de repassar a experiência para outros,
povoando o imaginário popular
com a ideia de que a garça re-

presentou a presença do grande
mestre naquele lugar, como se
quisesse acompanhar e agradecer
aquela singela homenagem.
Como não tinha filhos, Felipe
aproximou-se muito, durante a
vida, de seus sobrinhos, especialmente de Valdemiro. Desde que

A CENECISTA MARIA DE LOURDES HENRIQUES, O ENTÃO PREFEITO BUBA GERMANO E
O SOBRINHO MIRO NA INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DR.FELIPE TIAGO GOMES, EM PICUÍ

Foram muitas as homenagens
póstumas, mas todas, certamente, não foram suficientes para
agradecer a grandeza de sua obra.
Logo após a sua morte, o grande
amigo picuiense Menézio Dantas,
que era Venerável da Loja Maçônica de Picuí, ergueu um obelisco
de inspiração maçônica no terreno que antes abrigava o Sítio Barra do Pedro, onde Felipe passou a
infância.
Reforçando toda a mística que
envolvia o homenageado, durante a construção do obelisco, em
meio a uma seca que castigava
o Seridó, uma garça branca, cujo
habitat costuma ser à beira de
rios e lagos, pousou em um pé de
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APRESENTAÇÃO DA BANDA E DA FANFARRA DO COLÉGIO ANA MARIA GOMES
NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL

mudou-se de Picuí para Brasília,
após o convite do tio, Miro, como
é conhecido entre os mais íntimos, cultivou um carinho quase
filial por Felipe. Além do laço familiar, sempre foi o braço direito
do tio dentro da Campanha. Por
isso Felipe vivia em sua casa, em
Brasília, deitado na rede, comendo as delícias preparadas por sua
mãe, Rosinha. Sempre que podia,
também reunia todos os sobrinhos em festas de fim de ano ou
no aniversário da irmã, Maria. Era
um tio querido, amável, como era
de se esperar.

cos e meios de comunicação da
Paraíba.
Instalado na casa que antes abrigava o comércio de Elias e Ana
Maria Gomes, pais de Felipe, no
centro de Picuí, o memorial resgata a sua história e da Campanha
com fotos, títulos de cidadania,
medalhas e objetos pessoais, entre outros. É um verdadeiro museu
que perpetua a sua importância
na história da educação brasileira,
tornando-se um ponto turístico

visitado anualmente por centenas
de pessoas.
Outra homenagem que também
se tornou um ponto turístico da
cidade foi o Memorial Estátua,
inaugurada em 1º de maio de
2010. Esculpida por uma artista
picuiense, com recursos da prefeitura, e localizada no morro da
antiga caixa d´água, a imagem
de Felipe com a mão estendida,

Por conta dessa aproximação,
uma das primeiras homenagens
que Miro fez a Felipe foi no nascimento de seu filho, que recebeu o mesmo nome do criador da
CNEC: Felipe Tiago. Mas a homenagem póstuma aconteceu no dia
15 de janeiro de 2010, quando, por
iniciativa própria, ele inaugurou o
Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes,
que contou com recursos de amigos sensíveis à causa e o apoio da
prefeitura local e de órgãos públi-
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O PICUIENSE EDINALVO DANTAS DISCURSA DURANTE O EVENTO QUE MARCOU A
TRANSFERÊNCIA DOS RESTOS MORTAIS DE FELIPE E DE SUA IRMÃ PARA A CIDADE ONDE NASCERAM

em frente ao antigo Complexo
Cenecista, que, hoje, pertence
ao município, é como se tivesse abençoando as realizações da
Campanha na cidade paraibana. A
estátua resguarda os restos mortais de Felipe e de sua irmã, transferidos do cemitério de Brasília
para Picuí, no ano seguinte.
Após a realização de um plebiscito em Picuí para avaliar se os moradores desejavam a transferência
dos restos mortais de Felipe e de
sua irmã para a cidade onde ambos nasceram, em uma votação
surpreendente, mais de 99% dos
que participaram do pleito vo-

taram “sim”. Feita a vontade do
povo, no dia 15 de janeiro de 2011,
na presença de autoridades, moradores, parentes e colaboradores
cenecistas, foi realizada uma solenidade histórica para receber os
restos mortais dos dois célebres
filhos de Picuí.
Ao chegar de avião a Campina
Grande, vindo de Brasília, as urnas com os restos mortais foram
transportadas num carro do Corpo de Bombeiros até Picuí, escoltado por uma caravana de amigos
e colaboradores cenecistas de
várias partes do país. Chegando
à cidade, o comboio foi recebido

por uma plateia calorosa, ao som
da Filarmônica Coronel Antonio
Xavier, que apresentou o Hino Nacional Brasileiro, cantado à capela
por todos os presentes.
A caravana seguiu até o Memorial
Dr. Felipe Tiago Gomes, na Avenida 24 de Novembro, onde foram
prestadas diversas homenagens,
e os restos mortais levados até o
pedestal de sua estátua, instalada
no alto da cidade de Picuí, após o
pronunciamento das autoridades
e de cenecistas célebres. Do início
ao fim, incluindo a saudação do
arcebispo do Estado da Paraíba,
Dom Aldo Pagotto, todo o even-
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que ocupava. Ele era a cara da
CNEC, sua identidade, e por isso
mesmo muitos achavam que não
havia mais condições de levar o
movimento adiante nesse vácuo
de poder, até porque as dificuldades que estavam enfrentando
eram muito grandes.
Paralelamente, havia o sentimento de luta enraizado por Felipe
no coração de muitos cenecistas. A mística que envolveu todo
o movimento, e seus seguidores,
desde a sua criação, falou ainda
mais forte nesse momento obsUM PLEBISCITO REALIZADO ENTRE OS MORADORES DE PICUÍ APROVOU
A TRANSFERÊNCIA DOS RESTOS MORTAIS DE FELIPE E DE SUA IRMÃ PARA A CIDADE

to foi marcado por um clima de
muita emoção e é lembrado pelos
que participaram como uma bela
e merecida homenagem a Felipe.
LUTA E RESISTÊNCIA
Com a morte do criador, o pes-
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simismo tomou conta de muitos
dirigentes, que consideravam que
a Campanha não teria condições
de sobreviver sem o comando de
seu maior líder. Felipe tinha uma
liderança que ultrapassava os limites estabelecidos pelo cargo

curo, quando a ausência de Felipe
demandou uma crença inabalável na capacidade de resistência
da Campanha. E foi essa crença
que renovou o espírito cenecista,
transmutando toda a dificuldade
e estimulando o poder que cada
colaborador tinha de fortalecer
a perseverança que alimentava a
luta humanitária do movimento.
Logo após o retorno do funeral, o
professor Augusto Ferreira Neto,
companheiro de Felipe em muitas batalhas, e que sempre muniu
a Campanha de um valor pedagógico inquestionável, se disponibilizou a assumir a Presidência
Nacional, dando continuidade ao
trabalho e enfrentando as intempéries que surgissem pelo caminho. Na Superintendência, assumiu a professora Lina Monte-Mor,
outra grande companheira cenecista que conhecia de perto todas
as barreiras e o desafio que teria
pela frente. Reeleito deputado
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HOMENAGEM DOS MORADORES NA CHEGADA DOS
RESTOS MORTAIS DE FELIPE E DE SUA IRMÃ, MARIA GOMES, À PICUÍ

federal, Alexandre Santos, que já
tinha assumido um papel importante na retomada do desenvolvimento cenecista, mesmo antes da
morte de Felipe, seguiu ocupando
a diretoria e a presidência do estado do Rio de Janeiro.
Mas relatos dão conta de que Felipe dizia a algumas pessoas, em
conversas íntimas, que a Campanha só sobreviveria se um ex-aluno
cenecista estivesse à frente do movimento; chegando a citar o nome
de Alexandre como sucessor. A história já havia provado que sua capacidade de enxergar a verdade muito
antes de ela vir à tona sempre foi
um de seus maiores diferenciais. E
quando Alexandre assumiu a Presidência Nacional, mesmo diante de
forte resistência de alguns grupos,
mais uma vez, a intuição de Felipe
mostrou-se certeira.
Era de praxe que a Presidência Nacional fosse ocupada por alguém
que tivesse influência direta de
Felipe e, de preferência, não ocu-

passe cargo político. Alexandre
destoava dessa tradição e Felipe já
não estava mais na Campanha –
motivos que suscitaram essa oposição natural ao seu nome como
presidente.
À frente da instituição, o professor
Augusto, com a ajuda de outros
diretores, foram essenciais num
primeiro momento, participando
ativamente do processo de sobrevida da Campanha. Mas era
preciso que alguém assumisse a
responsabilidade de fazer com
que todos caminhassem na mesma direção. E como já estava liderando todo o processo de reestruturação da CNEC, nada mais
natural que Alexandre assumisse o
comando da instituição.
Além dos inúmeros processos
judiciais, Alexandre teve que reconstruir a história da Campanha
em cada estado brasileiro onde o
movimento havia conseguido resistir. Antes de falecer, Felipe o havia instruído sobre a necessidade

de “consertar a CNEC” (re) agindo,
não com o coração, como ele
sempre fez, mas com a praticidade que aquele momento delicado
exigia. “Não faça igual a mim, porque você não é o Felipe”, ressaltava. E o que ele queria dizer é que
era preciso agir como Alexandre
sabia agir. Muitas vezes, chegou a
chamá-lo para determinadas decisões exatamente para discordar
dele diante de antigos companheiros, pois ele não conseguiria
fazer isso sozinho.
E como Felipe sempre enxergou
que era possível, apesar do estilo prático, Alexandre teve sensibilidade suficiente para perceber
que, em cada lugar, as pessoas
tinham uma relação forte com a
CNEC. E como algumas unidades
caminhavam com as próprias pernas, era preciso somente organizar para que as demais também
conseguissem fazer o mesmo.
Para ajudá-lo nessa tarefa, e na
missão de profissionalizar definitivamente a gestão da Campanha,
Alexandre contou com a ajuda de
importantes colaboradores, como
o economista e engenheiro Edinalvo Dantas. Picuiense que saiu cedo
de sua cidade natal, ex-funcionário
da Telebrasília, antiga operadora
de telefonia da Telebrás, Edinalvo chegou a conhecer Felipe, por
acaso, quando ambos visitavam
Picuí. Ao aproximar-se um pouco
mais do conterrâneo, e perceber
seu encantamento imediato pelos
propósitos da Campanha, Felipe o
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convidou imediatamente a participar do Conselho Fiscal.
Entusiasmado com o convite, na
época, Edinalvo continuou como
diretor da Telebrasília, e passou a
colaborar com o movimento, mas
percebeu logo, de cara, que a instituição já carecia de uma ampla
reestruturação administrativa. Em
sua primeira reunião, ele recebeu
apenas dez documentos a serem
analisados, estranhou a quantidade apresentada, considerando o
tamanho da Campanha, e fez uma
série de exigências.
Às vésperas do novo milênio, Edi
nalvo descobriu que a prestação
de contas era feita ainda de
maneira muito artesanal. Diante
dessa análise inicial, o mais novo
membro do Conselho Fiscal fez
uma ampla exposição a Felipe
sobre os riscos de manter aquele
processo e trouxe contadores especializados para prestar consultoria, mas seu projeto de gestão
foi vetado pela então diretoria da
Campanha. “Edinalvo, eu não sei
caminhar por esse caminho que
você está se referindo”, disse Felipe, naquele momento. Certamente, ele já sabia que, para aceitar a
proposta de Edinalvo, teria que
contrariar muitas pessoas; uma
tarefa que ele só teve coragem de
realizar anos mais tarde, quando a
delegou para outra pessoa.
Sem abertura para ajudar nos
moldes que ele queria seguir, e
com a possibilidade de colocar
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OS RESTOS MORTAIS DE FELIPE E DE SUA IRMÃ
FORAM LEVADOS AO MEMORIAL ESTÁTUA

em risco sua carreira como funcionário público, Edinalvo decidiu abandonar o Conselho Fiscal,
passando a visitar Felipe, periodicamente, como um amigo querido. Somente ao se aposentar,
pouco antes da morte de Felipe,
que ele colocou-se inteiramente à disposição da CNEC. E, por
intermédio do criador da Campanha, conheceu Alexandre, com
quem dividiu as mesmas ansiedades e expectativas em relação à
gestão da instituição.
Além de a base administrativa estar muito deteriorada, com diretores estaduais criticando incisivamente Felipe por diversos atos,
e diretores de escola agindo cada
um da maneira que achava mais
conveniente, sem uma ordem
institucional, havia ainda muito
apadrinhamento nos Setores Locais, contribuindo para o desvio
de despesas cujas prestações de
contas eram realizadas de forma
muito amadora.

Havia ainda a falta de recursos, que
contribuiu de forma determinante
para uma bagunça generalizada na
administração cenecista. Desde o
início, o presidente do Conselho
Local, que não respondia juridicamente por nenhum ato, e nem
tinha responsabilidade nenhuma pela administração da CNEC,
era quem assinava o cheque para
pagar as despesas. E se, antes, os
antigos Conselhos Comunitários
reuniam-se para decidir quantas
bolsas de estudo teriam disponíveis, naquele momento, sem bolsas, e com seus membros tendo
que pagar as mensalidades de seus
filhos, os Conselhos passaram a
ser extintos. Para muitos, não havia mais interesse em participar de
um movimento que não oferecia
benefícios, mesmo que, durante
muitos anos, este tenha prestado
um serviço tão relevante àquela
comunidade.
No meio de todo esse delicado
processo de mudanças estrutu-
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rais, a Diretoria Nacional teve que
enfrentar ainda um enorme revés
com a criação do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef.
Implantado por meio da Emenda Constitucional nº 14, de 1996,
o Fundef só passou a vigorar dois
anos depois, em 1998, mas representou, em resumo, a introdução
do Estado na sua retardada missão de educar o povo brasileiro; o
que significou um duro golpe para
a CNEC.
Seus objetivos pontuais eram normatizar o pagamento dos salários e os encargos sociais devidos
pelo Poder Público aos docentes
e outros com atuação direta no
ensino; garantir investimentos na
qualificação dos professores do
ensino fundamental; organizar
a carreira e a remuneração dos
docentes; e bancar as despesas
de manutenção do ensino fundamental público. Com isso, cada
aluno matriculado garantiria aos
cofres públicos da prefeitura de
seu município a importância de
R$ 315,00 por ano.

alunos da educação básica informado no censo escolar do ano
anterior. Ou seja, os municípios
passaram a receber os recursos
do Fundeb com base no número
de alunos da educação infantil e
do ensino fundamental, e os estados, com base nos alunos do ensino fundamental e médio.
Paralelamente, somente nos anos
1990, os debates sobre a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) foram concluídos. A partir
da Constituição de 1988, a LDB foi
considerada obsoleta e, após intensas análises e trocas de ideias,
sua nova versão (LDB 9.394/96)
foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso
em 20 de dezembro de 1996.
Baseada no princípio do direito
universal à educação para todos,
a nova LDB, cujo relator foi o sau-

doso antropólogo Darcy Ribeiro,
grande entusiasta das causas educacionais, trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores.
Uma delas foi a determinação que
a União deveria gastar, no mínimo,
18%, e os estados e municípios,
no mínimo, 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção
e desenvolvimento do ensino público. Em outro artigo, a nova lei
determinou que o dinheiro público
poderia ser utilizado para financiar
escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas.
Entre as inovações, também merece destaque a determinação
do conceito de educação básica,
que passou a ser formada pela
educação infantil (o que trouxe
à tona a importância das creches
no sistema educacional); pelo
ensino fundamental; e pelo ensino médio.

ANTROPÓLOGO DARCY RIBEIRO, UM DOS GRANDES
ENTUSIASTAS DA NOVA LEI DE DIRETRIZES E BASES

Em 2006, uma nova Emenda
Constitucional garantiu que a subvinculação das receitas dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios
passasse para 20% e sua utilização
fosse ampliada para toda a educação básica por meio do Fundeb,
que promoveu a distribuição dos
recursos com base no número de
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“UMA VIDA SEM
DESAFIOS NÃO VALE A
PENA SER VIVIDA.”
SÓCRATES
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As decisões tomadas no fim dos
anos 1990 construíram os alicerces necessários para a grande
virada que a CNEC daria com a
chegada do novo milênio. Mas o
maior esforço, desde então, foi o
de não deixar a identidade original
se perder diante dessa nova estrutura. Era preciso manter os valores humanitário e humanista tanto
quanto a gestão profissional, ambos igualmente necessários para
garantir a perpetuação da Campanha.

O GRANDE MESTRE DANIVAL ALVES,
QUE AJUDOU A IMPLEMENTAR O MATERIAL
DIDÁTICO PERSONALIZADO
EM TODA A REDE CNEC
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Nesse sentido, uma das decisões mais acertadas foi a adoção
do material pedagógico próprio,
construído a partir da colaboração e dos esforços dos profissionais da Rede, que sabiam, mais
do que ninguém, quais eram as
principais demandas de seus alunos em sala de aula. Não foi uma
tarefa fácil, muito pelo contrário.
Mas a criação de uma didática
exclusivamente cenecista apenas
mostrou que o encantamento daqueles que seguiram em frente no
movimento criado por Felipe seria

o principal combustível para essa
nova fase da Campanha.
Tudo começou na cidade de Uberaba, Minas Gerais, no ano 2000.
A iniciativa pioneira de criação de
apostilas próprias para o ensino
médio no Colégio Cenecista Dr.
José Ferreira, capitaneada pelo
grande mestre Danival Alves, sua
esposa, Mariluce, e toda a equipe
pedagógica, chamou a atenção
da direção da CNEC. As apostilas
utilizadas na escola, considerada uma das mais qualificadas da
Rede, em todo o Brasil, destacavam-se pelo conteúdo diferenciado, exclusivo e customizado.
E o presidente nacional propôs a
Danival levar aquela iniciativa para
outras unidades. O professor, afeito a desafios, aceitou a proposta,
mas adiantou que seria preciso
muita luta para iniciar a mudança
em todas as escolas.
Apesar do fechamento de muitas
unidades, no início dos anos 2000,
a CNEC mantinha sua presença em 529 municípios, com 608
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escolas e mais de 200 mil alunos
da educação infantil ao ensino superior. O processo de criação de
novas faculdades estava cada vez
mais ágil, e a meta era atingir 60
mil alunos no terceiro grau, até o
ano de 2005. Naquele momento,
a Rede já contava com 24 faculdades, que ofereciam 20 cursos
diferentes. No então Instituto
Cenecista de Ensino Superior de
Santo Ângelo (RS), primeira instituição de terceiro grau da rede,
criada nos anos 1960, já eram
mais de 1.000 alunos. Em Minas
Gerais, a Faculdade Cenecista de
Varginha reunia quase 900, e em
Osório (RS), esse número já beirava os 800 estudantes.
No ano de 2001, a Assembleia Nacional, realizada em Minas Gerais,
deu apenas uma breve amostra
das enormes dificuldades que a direção da CNEC teria que enfrentar
para implementar o seu modelo
pedagógico em todas as escolas
da Rede. O clima de hostilidade já
era esperado, considerando as trocas de comando que haviam sido
realizadas por conta das mudanças
administrativas. Havia ainda a re-

sistência de muitos dirigentes, que
tinham o interesse de manter o
material pedagógico da Rede Pitágoras, utilizado em diversas unidades. Em muitas escolas, a Pitágoras
funcionava como uma espécie de
banco que emprestava dinheiro
para professores e dirigentes, além
de patrocinar eventos acadêmicos,
o que garantia a manutenção da
parceria. Minas Gerais era uma espécie de trincheira montada para
não aceitação do material da própria CNEC.

FACULDADES DA CNEC INSTALADAS
EM TODO O BRASIL

Além disso, havia resistências externas, pois muitos que, até então,
eram parceiros, não viam o projeto com bons olhos. Só para se ter
uma ideia, a partir do ano seguinte, em Uberaba, passou-se a utilizar somente as apostilas da CNEC
para o ensino médio, inviabilizan-
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UMA EQUIPE DE PROFESSORES DA CNEC ATUALIZA, PERIODICAMENTE, EM UBERABA (MG),
O MATERIAL DIDÁTICO DE TODA A REDE DE ENSINO. NO INÍCIO, FOI PRECISO UM GRANDE TRABALHO
PARA CONVENCER A TODOS DE QUE O MATERIAL PRODUZIDO, EMBORA
GRAFICAMENTE SIMPLÓRIO, ERA DIDATICAMENTE QUALIFICADO

do a compra de qualquer livro
didático com esses antigos parceiros. Além de Uberaba, algumas
unidades do Rio de Janeiro e de
Osório também passaram a utilizar as apostilas, fora um curso de
Magistério, em Minas Gerais, que,
mesmo não pertencendo à Rede,
reconheceu o valor do material.
Paralelamente, muitos cenecistas
eram contrários à mudança, pois
duvidavam que a CNEC teria realmente qualificação para produzir
o seu próprio material pedagógico. Alguns dirigentes e professores
tinham, no fundo, um sentimento
de insegurança, e se mostravam
receosos, sem uma verdadeira
convicção de que eram realmente
capazes de tamanha audácia. E foi
nesse ambiente desafiador que,
ao terminar a Assembleia, em Minas, a Presidência estabeleceu um
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pacto com o professor Danival e
sua equipe de levar adiante o projeto, lutando com todas as forças
para derrubar as barreiras que fossem necessárias.
Os primeiros anos foram de muita
luta e convencimento. A exemplo
das escolas de Minas, muitas unidades já utilizavam material pedagógicos de outras redes de ensino. Ao mesmo tempo, era preciso
fazer com que professores e dirigentes reconhecessem a validade do conteúdo oferecido pela
CNEC. Foi preciso um verdadeiro
trabalho de “formiga” para que o
projeto obtivesse êxito. De 2001
a 2006, além de produzir todo o
material pedagógico próprio para
os ensinos fundamental 1 e 2,
criando uma proposta de ensino
para a rede básica, a partir da troca e contribuição permanente de

professores, Danival e sua equipe
rodaram o Brasil em uma cruzada
campal de convencimento.
Todas as regiões do país foram
visitadas para discutir o material
didático. Apesar da determinação
da Presidência para que todas as
unidades do Rio de Janeiro adotassem a nova proposta pedagógica, foram realizadas diversas
visitas aos dirigentes fluminenses.
Um trabalho hercúleo para mostrar que a nova proposta, embora
graficamente simplória, era didaticamente qualificada.
Inicialmente, o material era todo
xerocado em preto e branco.
Somente em 2003, as apostilas
começaram a ser impressas coloridas em uma gráfica terceirizada. E foi nesse mesmo ano que o
professor Danival teve que fazer
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mágica para não falir. Como parte
da receita da escola sustentava a
produção do material didático, e
naquele ano a receita alcançada
só deu para custear a produção
do fotolito, foi preciso uma dose
extra de criatividade e negociação com os fornecedores para
levar o projeto adiante. Mas tudo
deu certo e, graças à perseverança de Danival, que, nesse aspecto,
assemelha-se muito a Felipe –
principalmente, por minimizar os
desafios –, anos depois, a CNEC
passou a montar a sua própria estrutura de impressão.
Para não ficar à mercê de outras
gráficas, que, muitas vezes, não
cumpriam com os prazos estabelecidos para impressão, obrigando a CNEC a deixar de oferecer
o material didático demandado
pelos seus alunos, aos poucos,
a Direção Nacional foi providenciando a compra de seus próprios
equipamentos. Antes disso, foram
adotadas outras soluções, como
produzir fotolitos em papel vegetal, que provocou defeitos graves
na superposição das imagens. Somente em 2006, foram comprados os primeiros equipamentos
usados, rústicos, mas que deram
conta do recado por um bom
tempo. O primeiro equipamento importado do parque gráfico
da CNEC, instalado em Uberaba,
foi adquirido somente em 2010.
Hoje, a CNEC Edigraf possui um
dos maiores e mais modernos
parques gráficos do Triângulo Mineiro, reunindo equipamentos de

HOJE, A CNEC EDIGRAF POSSUI UM DOS MAIORES E MAIS
MODERNOS PARQUES GRÁFICOS DO TRIÂNGULO MINEIRO

última geração que atendem não
somente às necessidades da Rede
como também de outros grupos
empresariais, que já reconheceram o valor de seus materiais impressos.
LINHA DE PRODUÇÃO
A luta para fazer com que todos
os estados aderissem ao material
didático elaborado pela Campanha teve o apoio determinante da
Direção Nacional que, em muitos
casos, interveio de forma incisiva
nesse sentido, chegando a obrigar a substituição de propostas de
outras redes de ensino pela proposta cenecista. E todo o esforço

não foi em vão, pois restabeleceu
a identidade cenecista a partir do
seu alinhamento pedagógico. A
partir daquele momento, todos
passaram a falar a mesma língua,
com a mesma didática, apoiado
em um amplo trabalho de pesquisa permanente das melhores
práticas pedagógicas adotadas,
sempre em busca do melhor conteúdo e aprendizado.
O cérebro de toda essa “linha de
produção” pedagógica funciona
até hoje, em Uberaba. Capitaneado pelo professor Danival, um
grupo de estudos reúne-se periodicamente para discutir propostas
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de ponta, com base em diferentes pesquisas, de forma a nortear
os caminhos a serem seguidos.
Os professores, que são também
produtores intelectuais, estudam
os relatos vivenciados pelos professores da Rede, analisam vasta bibliografia, e mantém intenso
intercâmbio on-line com as mais
renomadas universidades do Brasil e do mundo.
Todas as experiências e temas são
discutidos ao longo desse trabalho de pesquisa e, juntos, decidem
o plano de produção intelectual.
É nesse momento que eles avaliam, repensam e reelaboram os
materiais utilizados, contando,
inclusive, com a participação de
profissionais não envolvidos no
processo, mas que se dispõem
a contribuir para a melhoria do
conteúdo.
Após esse intenso debate e atualização do conteúdo, em seguida,
outra equipe de profissionais fica

responsável pela sua formatação,
incluindo digitadores, designers
gráficos, tratadores de imagens e
diagramadores. Os textos digitalizados são relidos diversas vezes e
passam por uma revisão criteriosa
de professores revisores, que, muitas vezes, atuam na docência em
Língua Portuguesa e Produção de
Textos. Com o material formatado
e revisado, ele passa novamente
pela análise final de professores,
revisores e digitadores, minimizando ao máximo os possíveis erros
em sua versão final.
UMA NOVA IDENTIDADE
A unificação do material didático trouxe um benefício menos
palpável, e ainda mais nobre, do
que o realinhamento pedagógico
da Rede. A partir desse momento, em que todos estão unidos
por uma mesma didática, a CNEC
percebe que possui uma identidade forte que precisa cada vez mais
ser cultivada para poder passar incólume por todo o seu processo

de reinvenção. Embora buscasse
a unidade, foi capaz de ser criativa para não descartar os olhares
pedagógicos regionais, pois entendeu que tinha uma essência
rica, marcada por histórias muito
fortes que mantiveram a instituição de pé.
Aos poucos, colaboradores, dirigentes, alunos e professores foram sendo envolvidos pelo mesmo sentimento de orgulho por
pertencer a um mesmo movimento. E é nesse momento que Felipe
se fez ainda mais presente, mostrando que a Educação sempre foi
o maior mote de sua Campanha,
e é em nome dela que ela devia
ser levada adiante. Mesmo que
por muito tempo não aceitasse
mudanças bruscas, pois tinha receio de que a essência cenecista
se perdesse em meio a desvarios
modernos, Felipe era chamado de
“O Apóstolo da Educação”, e esse
nome não era à toa.
Nesse contexto, ao completar 60
anos, durante o Congresso Ordinário, realizado em 2003, em Brasília, a Campanha apresentou publicamente sua nova logomarca.
Elaborada pela equipe de Marketing do Colégio Elias Moreira e da
Faculdade Cenecista de Joinville,
a nova marca, nas cores azul e
amarela, passou a traduzir a busca de novos desafios e o olhar em
direção ao futuro, sem deixar de
lado o comprometimento com a
história e os valores da CNEC.
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A logomarca utilizada pela Campanha desde a sua criação, em
1943, um livro com as penas de
escrita envolto em uma espécie de alvo redondo, certamente
condizia com as ambições de Felipe e dos outros jovens que lhe
ajudaram a vencer todas as barreiras para educar, na época, os
milhares de analfabetos espalhado pelo Brasil.
Mas a nova logomarca, um disco
futurista, como que pairando no
ar, com uma espécie de chama
acesa dentro dele, condizia com
a mensagem da nova CNEC, que
seguia em frente, sem parar de
“girar”, se reinventando, sim, para
manter o dever de educar, mas
sem perder a chama que alimentou os corações de milhares de
pessoas ao longo da sua história.
Quebrando todos os protocolos estabelecidos para o plenário da Câmara dos Deputados,
onde foi realizada a sua abertura,
o Congresso, que reuniu mais de
duas mil pessoas, contou com a
presença de centenas de alunos
de escolas, que realizaram apresentações artísticas, no hall de
acesso ao plenário, entoadas por
bandas e orquestras filarmônicas
cenecistas. Diversos parlamentares cumprimentaram o presidente da CNEC e a própria instituição

pelos serviços prestados. E, à noite, no Teatro Americel Hall, foram
condecorados 59 personalidades
cenecistas ilustres, de diferentes
estados brasileiros, que contribuíram para a construção e o desenvolvimento da Campanha.
Seguindo a tradição dos Congressos, realizados ao longo da história, uma alteração do Estatuto
abriu precedentes relacionados
ao processo de modernização
da entidade, permitindo à CNEC
manter a educação diferenciada
sem deixar de lado a importância
do trabalho comunitário. E, após
as celebrações, diversos profissionais se reuniram em Grupos de
Trabalho para discutir temas importantes da área educacional.
Aliás, a discussão de assuntos atuais, para atender as demandas de
um mercado cada vez mais disputado, com grandes grupos empresariais, foi sendo cada vez mais
necessário nesse novo milênio.
Reafirmando sua parceria histórica com o poder público, em 2004,
a Campanha apoiou e passou a
participar ativamente do Programa Universidade para Todos – o
Prouni, ampliando suas vagas no
ensino superior para jovens sem
condições de financiar sua for-

mação por meio de concessão
de bolsas de estudos integrais e
parciais em cursos de graduação
e sequenciais.
Apesar da preocupação de investir em ferramentas de ensino cada
vez mais modernas, passados os
primeiros anos de reestruturação,
muitas unidades de ensino cenecistas, em todo o Brasil, também
criaram ou continuaram apoiando projetos visando à redução da
desigualdade social ou a promoção da cidadania. São ações comunitárias, ou programas socioeducativos e profissionalizantes,
que proporcionam a melhoria
das condições de vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos,
idosos e portadores de deficiência, em situação de vulnerabilidade pessoal e/ou risco social.
Não é à toa que, em 2005, a Campanha recebeu o Prêmio Darcy
Ribeiro de Educação, concedido
pela Câmara dos Deputados, em
reconhecimento ao trabalho realizado pela defesa e promoção da
educação no Brasil. E, em 2007, foi
agraciada com a Medalha Mérito
Legislativo, também concedida
pela Câmara, em reconhecimento
às relevantes contribuições para a
defesa do direito de acesso à educação no Brasil.
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ALUNOS DE ROBÓTICA DO COLÉGIO CENECISTA
DR. JOSÉ FERREIRA, O ZEZÃO, EM UBERABA (MG)
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A CAMPANHA SE

REINVENTA

22

“APRENDI COM AS
PRIMAVERAS A DEIXAR-ME
CORTAR E A VOLTAR
SEMPRE INTEIRA.”
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A criação de um material pedagógico exclusivo, implantado em
toda a educação básica das unidades de ensino da CNEC, deu
margem a outros caminhos e
descobertas. Com todas as vivências do período de criação desse
material ainda muito vivas na memória dos colaboradores, foi possível desenvolver um projeto mais
amplo que, hoje, por reunir uma
gama tão grande de opções, passou a compor o chamado Sistema
de Ensino CNEC.
Mais do que revisar periodicamente seu material pedagógico
para garantir a eficácia na formação dos alunos, a CNEC desenvolveu um sistema próprio de
avaliação, o Exame Nacional de
Escolas Cenecistas (ENEC), que
avalia os alunos do 2º ano do ensino fundamental até a 2ª série do
ensino médio. O sistema permitiu
um diagnóstico sobre onde estão os alunos mais preparados e
os menos preparados, permitindo
à equipe pedagógica fomentar o
que está dando certo e melhorar
as fraquezas.
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Além da preocupação constante
com esses diagnósticos, foi preciso introduzir novas tecnologias
dentro e fora da sala de aula para
facilitar e tornar ainda mais atraente a absorção de todo o conteúdo. Desde 2004, a equipe de
Uberaba passou a estabelecer
contato com universidades nacionais e internacionais para trocar
experiências no sentido de desenvolver aplicativos pedagógicos
virtuais.
O primeiro contato foi com a Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, que passou a fornecer aplicativos para a CNEC que,
por sua vez, também passou a
disponibilizar aplicativos que a
instituição já desenvolvia, mesmo
que timidamente, naquela época.
O segundo contato foi com um
professor de Física, da Universidade de Taiwan, que produzia
aplicativos da sua disciplina em
visão monocromática. Estabelecida uma parceria com a universidade, que aceitou disponibilizar o
aplicativo para ser usado nas escolas da Rede, em troca, a CNEC
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passou a traduzi-los para a língua
portuguesa e a melhorar a sua
apresentação visual, de forma a
tornar a ferramenta mais dinâmica, interessante e comercializável.

COM TODAS AS VIVÊNCIAS DO PERÍODO DE CRIAÇÃO
DESSE MATERIAL AINDA MUITO VIVAS NA MEMÓRIA
DOS COLABORADORES, FOI POSSÍVEL DESENVOLVER
UM PROJETO MAIS AMPLO QUE, HOJE, POR REUNIR
UMA GAMA TÃO GRANDE DE OPÇÕES, PASSOU A

A partir dessas e muitas outras
experiências, a CNEC criou o seu
Núcleo de Desenvolvimento de
Objetos de Aprendizagem Significativa, o NOAS, que se tornou uma
das maiores bibliotecas de aplicativos digitais do Brasil. Desenvolvidos em parceria, ou de autoria
própria, os aplicativos passaram
a ser disponibilizados para toda a
Educação Básica da Rede, desde
a Educação Infantil até o Ensino Médio. E, mais recentemente,
tornou-se um grande portal de
aprendizagem virtual para acesso
de todos os alunos e professores
cenecistas.

COMPOR O CHAMADO SISTEMA DE ENSINO CNEC

OS APLICATIVOS PASSARAM A SER DISPONIBILIZADOS PARA TODA A EDUCAÇÃO
BÁSICA DA REDE, DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O ENSINO MÉDIO

O CONTEÚDO APRENDIDO EM SALA DE AULA É PERMANENTEMENTE COLOCADO
EM PRÁTICA NOS MODERNOS LABORATÓRIOS DA REDE DE ENSINO
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TODO O CONTEÚDO DA CNEC DIGITAL
JÁ PODE SER ACESSADO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

NA PLATAFORMA CNEC DIGITAL, O ALUNO TEM
Com a instalação de lousas digitais nas salas, tornou-se possível
acessar tais aplicativos durante as
aulas e ainda desenvolver tecnologias que possibilitam ao aluno,
por exemplo, realizar manipulações virtuais e compreender com
mais facilidade, e intuitivamente,
diversos conceitos abstratos ensinados nos livros didáticos.
Muitos aprendizados de um laboratório de Química, por exemplo,
já podem ser acessados a partir
de manipulações virtuais, minimizando os custos com a constru-

208

ACESSO A TODO O MATERIAL DIDÁTICO NA TELA
DO COMPUTADOR, OU DO CELULAR, COM LINKS
COMPLEMENTARES PARA REFORÇAR DETERMINADO
TEMA, AULAS EM VÍDEO E ATIVIDADES PLANEJADAS
ção de um espaço físico com essa
finalidade. Da mesma forma, já é
possível acessar e compreender
melhor os efeitos das mudanças
nos cursos das bacias hidrográficas ao disponibilizar os mapas do
Google Earth em sala de aula e
permitir que o aluno interaja com
as informações demonstradas.

O ambiente virtual tornou-se
um forte aliado da Rede CNEC,
nos últimos anos, não somente
para suprir os alunos dos conteúdos ensinados em sala de aula,
em qualquer lugar que estejam,
como também para disponibilizar-lhes outros conteúdos no
sentido de exercitar e fixar todo
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COM A INSTALAÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS NAS SALAS,
TORNOU-SE POSSÍVEL ACESSAR OS APLICATIVOS DURANTE AS AULAS

o aprendizado. Na plataforma
CNEC Digital, o aluno tem acesso
a todo o material didático na tela
do computador, ou do celular,
com links complementares para
reforçar determinado tema, aulas
em vídeo e atividades planejadas
para contornar possíveis dificuldades ou reforçar temas mais
complexos. A partir do acesso
por um login exclusivo, é gerado um histórico do uso da ferramenta que permite acompanhar
a evolução do seu aprendizado
e fornecer uma orientação mais
objetiva, quando necessário.
Contando com um estúdio próprio e modernos equipamentos
para gravação, edição e transmissão de vídeos, a CNEC também
criou uma espécie de emissora,

a TV CNEC, acessada via portal,
na qual os alunos podem assistir
a diversos vídeos – muitas vezes,
transmitidos ao vivo, permitindo a
interação em tempo real –, com
aulas de aprofundamento do ma-

terial didático ou para resolução
de questões de vestibulares.
Quando o assunto é oferecer
apoio aos futuros universitários,
os alunos contam ainda com dois
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O INCENTIVO AO ESPORTE E À CULTURA SEGUE PERPETUANDO
OS IDEAIS DE FELIPE EM TODA A REDE CNEC

gógico como todo o Sistema de
Ensino CNEC passaram a ser utilizados por outras unidades educacionais fora da Rede em diversas partes do país. E, para auxiliar
não somente o corpo docente
dessas unidades, mas também os
professores cenecistas, o Sistema
mantém um portal de assessoria
pedagógica permanente do maternal ao ensino médio, o CNEC
on-line, para esclarecimentos de
dúvidas, solicitação de material e de
apoio publicitário, e acesso à Plataforma de Ensino a Distância Sophia.
Na CNEC On Line é possível ainda
realizar o download de materiais
de apoio para serem utilizados nas
aulas ou nas avaliações.

portais exclusivos para ajudá-los
na preparação para os principais
vestibulares, exames seriados e
para o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). No Portal CNEC
Provas, ele tem acesso a um acervo com mais de nove mil provas
e gabaritos de vestibulares e do
Enem, incluindo as mais recentes,
além de poder acessar um guia
de carreira com orientações para
a escolha do melhor curso superior. Já no Portal Alexandria, os
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benefícios disponibilizados para
os alunos do ensino médio foram
estendidos para todos os segmentos, incluindo a educação infantil e o ensino fundamental, que
também passaram a ter acesso a
uma ampla biblioteca de questões, simulados e resoluções comentadas.
O DESAFIO DA CAPACITAÇÃO
Com uma vasta opção de ferramentas, tanto o material peda-

Os profissionais da Rede contam
ainda com a CNEC Cursos, uma
plataforma para capacitação de
professores e gestores, com cursos de curta duração, onde eles
podem aprender a explorar todo
o potencial das ferramentas do
Sistema de Ensino, tornando-os
ainda mais aptos para as dinâmicas em sala de aula. Uma prova
de que, assim como os materiais
didáticos, atualizados a cada três
anos, demandando um criterioso
processo, a unificação pedagógica da Rede também está em permanente construção.
Não basta que o material produzido seja de primeira qualidade.
É necessário que seus professores estejam capacitados a utilizá-lo da melhor maneira possível.
E esse é, hoje, um dos maiores
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desafios da CNEC. É preciso preparar o gestor das unidades para
analisar de forma adequada todos
os diagnósticos levantados nas
unidades de ensino para produzir os elementos necessários para
suprir as lacunas. Mesmo porque,
apesar dos avanços tecnológicos,
ainda é complicada a logística
para manter o contato presencial
com todos que vivenciam o material didático diariamente.
Nesse sentido, outro caminho
percorrido foi o de proposição
de uma formação para professores alinhada a todas as demandas
atuais das disciplinas e com foco
na sala de aula. A ideia é oferecer
foco exclusivo na formação do
professor que atuará na educação
básica, licenciando-o para tanto,
mas ultrapassar o modelo de bacharelado, oferecendo, posteriormente, a experiência da licenciatura. Ou seja, formar o professor
com o pleno domínio de sua área
de conhecimento, vinculando
esse domínio à sua efetiva atuação em sala de aula na educação
básica.

Matemática. Outros cursos que
já tinham sido protocolados junto ao MEC foram suspensos temporariamente e serão novamente
protocolados visando atender às
novas formulações das Bases Nacionais Comuns Curriculares do
ensino fundamental e do ensino
médio.
Aos poucos, o objetivo da CNEC
é criar um ambiente de formação e capacitação docente presencial e a distância para toda a
Rede. Essa é, sem dúvida, uma
das maiores demandas da atualidade, e seus dirigentes já estão
se conscientizando sobre isso.
Investir na formação de seus profissionais é, antes de tudo, olhar
em direção ao futuro, sem perder
o compromisso cenecista de formar cidadãos com valores humanitários.
Pois de nada adianta tantos recursos pedagógicos se quem está
no comando não tiver esperança
nos olhos. É preciso reconhecer o trabalho do professor, sim,

remunerando-o de maneira justa
e condizente com a responsabilidade que a sua função carrega.
Mas é preciso ir além, reforçando
a capacidade que cada um possui de valorizar o que o seu aluno
tem de melhor, para potencializar sua coragem de inovar, sua
preocupação com a sociedade e a
crença num futuro em que todos
poderão ser protagonistas de suas
histórias.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Em 2010, diante do desmoronamento das estruturas administrativas criadas, ao longo da história,
e após superar muitas adversidades para garantir a manutenção
da Campanha, o presidente Alexandre Santos achou que já tinha
passado a hora de implementar
um processo de centralização
administrativa. E a primeira pessoa com quem falou para dividir
essa responsabilidade foi Edinalvo
Dantas.
Edinalvo até considerou que seria capaz de dar conta do desafio,

Em 2013, com a inserção da
CNEC de maneira mais forte no
ensino superior, tal proposta, que
havia sido inviabilizada anos antes, foi apresentada novamente
à Direção Nacional, que aprovou
sua apresentação ao MEC. Com
essa filosofia, foram autorizados
a funcionar os cursos de Tecnólogo de Produção Multimídia e as
licenciaturas de Pedagogia e de
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chegando a redigir um projeto
bastante profissional, até porque
conhecia de perto as reais necessidades da CNEC naquele momento. Mas, em seguida, ciente
da grande responsabilidade, sugeriu ao presidente que contratasse
uma empresa especializada para
coordenar, com base em um amplo diagnóstico, todo o processo
de reestruturação da governança
corporativa.
Na época, foi contratada a consultoria da Fundação UNIVERSA,
cujos técnicos rodaram o Brasil
inteiro entrevistando colaboradores cenecistas para dar melhor
embasamento à reestruturação
prevista. O resultado final da análise deu origem a uma revisão
completa do estatuto da CNEC,
com a criação da Diretoria Geral,
do Conselho Fiscal e de Assuntos
Econômicos e do Colegiado de
Associados.
Com o fim gradativo das diretorias
estaduais e regionais, foi preciso
repensar o novo quadro, criando
um colegiado com representantes em número proporcional às
escolas de cada estado. Ao adotar
essa solução, foi possível reunir
as pessoas mais referenciadas de
cada região, que, até hoje, compõem a CNEC como conselheiros e têm o poder de eleger a sua
diretoria-geral e o conselho fiscal;
realizar reformas no estatuto; e
ainda deliberar e decidir sobre a
prestação de contas e o relatório
anual de atividades.
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Mas se foi possível evitar uma reação contrária entre diretores estaduais e regionais, no âmbito das
instituições de ensino, foi preciso
trabalhar com muita cautela e
sensibilidade para adaptar todos
os envolvidos a essa nova estrutura organizacional. Os diretores
das unidades passaram a se reportar diretamente à Mantenedora, que passou a centralizar todas
as operações administrativas, ou
seja, a gestão financeira e contábil, além da gestão dos Recursos
Humanos e das áreas Jurídica,
Patrimonial e de Comunicação.
O processo de reestruturação foi
fundamental para deslanchar diversas ações da CNEC, nos anos
seguintes, atendendo às demandas do novo cenário educacional, e
permitindo à instituição crescer de
maneira profissional e sustentável.
Hoje, a CNEC é uma instituição de
caráter educacional, beneficente,
assistencial, cultural e de promoção humana, em dia com seus débitos, que possui todas as certidões
inerentes à sua área de atuação,

referenciada após amplo processo
de análise criteriosa realizada pelos
Conselhos Nacionais de Educação
e de Assistência Social.
Com base nesse novo modelo organizacional foi possível, por
exemplo, expandir a oferta do ensino superior e credenciar-se para
oferecer o Ensino a Distância (EAD).
Em outra ponta, a Campanha passou a construir novos alicerces para
ampliar seus projetos pedagógicos,
fortalecendo-se com canais cada
vez mais inovadores e estimulando sua identidade para que todos
caminhassem com os mesmos
propósitos.
Como se estivesse voltando aos
velhos tempos, nos próximos
anos, a CNEC deverá alcançar a
marca de 600 mil novos alunos
e mais de 1.000 imóveis próprios
cedidos a prefeituras e particulares, que deverão ser retomados,
em breve, para abrigar os diversos
polos de ensino a distância que
estão sendo abertos pelo Brasil
afora.
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Hoje, com quase 102 polos instalados em colégios e faculdades
cenecistas, a CNEC EAD é o único
projeto de ensino a distância nopaís com nota máxima (5) no curso de Licenciatura em Pedagogia.
A Faculdade da CNEC localizada
em Osório/RS, UNICEC Osório, é
a fonte propulsora da Educação
a Distância na CNEC. Lá estão
alocadas as equipes de Gestão,
Produção, Docência e Tutoria dos
cursos. E, ao ser considerada, em
2016, um Centro Universitário, a
instituição conquistou autonomia
para atendimento das demandas
da comunidade onde está inserida
e para expandir a oferta do EAD,
com a ampliação do catálogo de
cursos de Graduação e Pós-graduação por todo o Brasil.
Em outra ponta, a partir da experiência bem-sucedida de implantação de ensino bilíngue no Colégio Dr. José Ferreira, em Uberaba,
incluindo material customizado
elaborado a partir da análise de
diversas experiências dentro e
fora do país, a CNEC estendeu a
modalidade para mais dois estados, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Inovando, mais uma vez, a
Rede passou a ofertar um material
didático em língua inglesa estruturado pelos seus próprios profissionais, e com ramificações em

várias disciplinas, tornando o ensino, verdadeiramente, bilíngue,
pois permite que o aluno vivencie
a rotina do aprendizado em uma
nova língua.
Em muitas escolas, graças a parcerias da CNEC com instituições
americanas referenciadas, os alunos a partir do 7º ano do ensino
fundamental também já podem
obter um diploma de High School
com a ajuda de uma plataforma de
ensino online. Os alunos cursam
apenas as disciplinas que complementarão a graduação brasileira, isentando-os de cursarem
disciplinas em duplicidade. E,
organizando seu próprio horário de estudos na plataforma de
ensino, pode cursá-las no tempo que achar mais conveniente,
sendo o máximo de quatro anos.
O diploma de High School e o
transcript (histórico escolar) são
emitidos pela The Independent
Virtual Academy, escola americana responsável pela emissão
de diplomas para alunos norte-americanos e estrangeiros.
Com tantos projetos em desenvolvimento, outra grande preocupação da Campanha é a gestão
financeira, que demanda atenção
constante mesmo após o processo de governança corporativa ter

eliminado os gargalos que existiam
nas diversas administrações regionais. Hoje, a CNEC tem o desafio
de manter a qualidade do ensino e
levar seus projetos adiante enfrentando grandes grupos educacionais que não têm limites de aporte
financeiro. E, para minimizar esse
enfrentamento, a saída é buscar
parcerias com essas instituições,
agregando novos procedimentos
que até então ainda não foram
desenvolvidos internamente e, em
troca, fornecendo a expertise que
ela possui em seu amplo “laboratório de ensino”, com experiências
bem-sucedidas desde a creche até
o ensino médio.
A Campanha se reinventou. Mas
há sempre uma longa jornada pela
frente, afinal, novos projetos surgirão na mente de seus colaboradores; outras adversidades desafiarão
a sua capacidade de superação;
gerações de alunos mostrarão que
não é somente a tecnologia que
validará a formação de um cidadão
pleno, norteando outros caminhos
que demandarão muitos debates.
Mas se não for assim, não será
mais a Campanha. A chama cenecista continua acesa nos corações
de quem ainda acredita num futuro melhor para esse país. Pois foi
essa crença que sempre moveu a
luta de Felipe Tiago Gomes.
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O SONHO DE

FELIPE
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“SONHO QUE SE SONHA
SÓ/É SÓ UM SONHO
QUE SE SONHA SÓ/MAS
SONHO QUE SE SONHA
JUNTO É REALIDADE.”
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Dizem que Felipe
morreu sonhando. E olha que os
fatos dão conta de que não estava dormindo. Pode uma coisa dessas? Queria construir 2 mil
centros comunitários rurais para
acabar de vez com o analfabetismo no Brasil. Em se tratando
de Felipe Tiago Gomes, a história mostra que tudo é possível. Se
vivo estivesse, talvez o país não
carregasse mais a triste estatística
de quase 12 milhões de analfabetos em pleno século XXI. Pois sua
Campanha é a prova de que basta
uma dose extraordinária de perseverança para transformar o sonho
em realidade.
É claro que estamos falando de
uma personalidade ímpar. Felipe
não foi um homem qualquer. Claro que não. Embora o Brasil tenha
pouca tradição quando se trata
de enaltecer seus verdadeiros heróis, ninguém conseguiria erguer
uma obra de tamanha relevância
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sem desejar para si os louros dessa conquista. A Campanha foi um
movimento histórico no cenário
da educação nacional. Mas a sua
participação na formação de milhares de jovens sempre esteve

envolta em um misto de humildade e resignação, fruto da personalidade de seu criador.
Talvez isso também faça parte da
mística que sempre envolveu os

seus colaboradores. Muitos chamam de cenecistas. Mas prefiro
dizer que são os “encantados”.
Pessoas que, diante da sabedoria
nata de Felipe, se entusiasmaram
com seu exemplo de pureza e
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solidariedade e seguiram ao seu lado,
inebriados por um sentimento genuíno
de amor ao próximo.
Sem bases pedagógicas, Felipe nos deixou uma grande lição: a de que vale a
pena acreditar. Mas só se for acreditar
até o fim. Afinal, todo fim nada mais
é do que um novo começo. Por isso
a Campanha resiste, insiste, existe. E
tem o desafio de seguir a cartilha que
o mestre escreveu. Pois se os desafios
são outros, é preciso resgatar, agora,
mais do que nunca, essa capacidade de
encanto com o poder transformador da
Educação.
Vivemos tempos difíceis. E a capacidade de encanto vem, cada vez mais,
sendo substituída pelo imediatismo e a
superficialidade das relações. Com seu
jeito, ou sem jeito, Felipe dizia a que
veio, improvisando e modificando cenários difíceis para trazer à tona a beleza de cada ser humano.
E essa Campanha de hoje, reformatada,
pode até mesmo ser bem diferente daquela Campanha dos jovens de Recife.
E Felipe já previa essa mudança. Nunca
foi um sonhador ingênuo. Já contava
com o poder irreversível dos acontecimentos em um mundo que não para
de girar. Mas acho que, no fundo, seu
maior sonho era que a Campanha não
parasse de sonhar. Ou seja, que todos
os cenecistas não perdessem o encanto. E lutassem juntos por um mundo
mais justo e humanitário.
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HISTÓRIAS À PARTE...
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RIO DE JANEIRO

* Após as aventuras de Felipe Tiago Gomes, e de seus companheiros, nas
viagens realizadas ao Rio de Janeiro, a primeira semente cenecista foi
plantada na cidade em 1949, com a implantação do Ginásio Felisberto
de Carvalho, no Barreto, Niterói, região metropolitana.
* Em 1951, quando o jornalista Henrique de La Rocque Almeida presidia
o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC), assistentes sociais de conjuntos residenciais de Olaria e Coelho Neto passaram a realizar gratuitamente orientações de educação e higiene para a
CNEG. A partir dessa aproximação, foi inaugurado o primeiro curso de
admissão para o Ginásio dos Comerciários, no auditório do Conjunto
Residencial do IAPC, em Olaria.

REPRESENTANTES DO COLÉGIO ANA MARIA GOMES, DO MUNICÍPIO DE CAXIAS, DESFILAM EM EVENTO SOLENE DA CAMPANHA
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ALUNOS, PROFESSORES E DIRIGENTES DO COLÉGIO MIRACEMENSE,
MUNICÍPIO DE MIRACEMA, ANOS 1950

* Em 1952, Tobias Tostes Machado foi eleito presidente da CNEG no Estado do Rio de Janeiro e autorizou a confecção de 5 mil propostas para
sócios contribuintes. Apesar da proposta, como havia a necessidade de
um orçamento para manutenção dos ginásios, o vereador Álvaro Caetano de Oliveira propôs um projeto de lei criando um selo de 20 centavos
em benefício da CNEG nos ingressos das casas de espetáculo do município de Niterói (Lei nº 1849, de 3/9/1952).
* Nessa época, estavam em funcionamento, com uma matrícula de 2479
alunos, os ginásios Felisberto de Carvalho (Barreto), Professor José de
Moraes (Km 47), Miguel Jardim (Niterói), Neves (hoje, Felipe Tiago Gomes), Alberto Torres (Itaboraí) e Orlando Rangel (São Gonçalo). No Colégio Cenecista Athayde Parreiras, em Itaipu, região oceânica de Niterói,
professores titulares emprestaram seus nomes junto ao MEC, atendendo
à legislação, mas, na atividade diária, eram substituídos por advogados,
militares, médicos e professores do ensino primário que, de acordo com
seus conhecimentos, lecionavam as matérias do currículo escolar.
* Em 1959, a Campanha no Rio de Janeiro também teve como presidente
de honra o Dr. Roberto Silveira, governador do Estado, político que tinha
como premissa as causas sociais.
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*Companheiro de Felipe de todas as horas, de quem era quase um mentor espiritual, o professor Américo Salgado era conhecido, na época,
como o “orador oficial da Campanha”. Mas sua marca na história do
movimento não ficou somente por esse feito. Américo dirigiu o Colégio Cenecista Ana Maria Gomes, no Município de Caxias, por 28 anos.
Foi um dos mais respeitados diretores da história da CNEC, construindo
uma escola que serviu de modelo para outras unidades cenecistas e cujo
lema era Liberdade com Responsabilidade.
* Após tomar posse como administrador estadual, em 1961, Dr. Eurico
da Costa revolucionou o movimento cenegista no Estado do Rio de Janeiro, acompanhando in loco o funcionamento dos colégios nos seus
aspectos técnicos, administrativo e pedagógico.
* Nos anos 1960, obrigados a solicitar mais salas de aula, e sem carteiras
escolares, dirigentes, professores e pais da Escola Cenecista Visconde de
Mauá compraram caixotes vazios de sabão e os transformaram em bancos. Sem luz no local, uma campanha realizada entre alunos financiou a
compra de 12 lampiões a gás.
* A década de 1970 marcou a expansão da CNEC no Estado, com a criação de muitas unidades em pequenas comunidades do interior, onde
os pais contribuíam com as mensalidades de seus filhos. Em 1975, após

FELIPE COM JOSÉ CARLOS DUTRA, ENTÃO SUPERINTENDENTE DA CNEC RJ,
E O DEPUTADO LUÍS ARAÚJO BRAZ, ENTÃO VICE-PRESIDENTE DA CNEC-RJ
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um convite de Felipe Tiago Gomes, a cenecista Ivone Boechat assumiu a
Administração da CNEC-RJ no momento de unificação da administração
da Guanabara a do Estado do Rio.
* Nos anos 1980, a CNEC fluminense criou o Escritório Central, responsável pela organização do sistema contábil das 39 unidades de ensino no
estado do Rio de Janeiro.
* No início da década de 1990, a CNEC-RJ apresentava os seguintes números: presente em 49 dos 66 municípios fluminenses, com 124 escolas,
3.156 professores, 1.027 funcionários e 60 mil alunos no pré-primário, 1º
grau, 2º grau, ensino supletivo de 1º grau e ensino supletivo de 2º grau.
* Nos anos 1990, com as mudanças sociais e a demanda escolar direcionando-se para o ensino superior, a CNEC-RJ iniciou uma nova etapa com
o funcionamento das faculdades cenecistas. Foi uma longa caminhada
para autorização e funcionamento da Faculdade Cenecista de Itaboraí-FACNEC. A Faculdade Cenecista da Ilha do Governador foi inaugurada
em 2002, com os cursos de Sistema de Informações e Normal Superior.
A Faculdade Cenecista de Rio Bonito realizou seu primeiro vestibular
para o curso de bacharelado em Administração de Empresas em agosto
de 2009, atendendo à demanda por ensino superior dos Municípios de
Tanguá, Silva Jardim, Casemiro de Abreu, Araruama e Itaboraí. Única instituição de ensino superior no Município, a Faculdade Cenecista de Rio
das Ostras substituiu o antigo Instituto Superior Mendes de Almeida em
maio de 2012.
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MINAS GERAIS

* No fim dos anos 1940, Felipe Tiago Gomes realizou diversas visitas a
Minas Gerais para divulgar a Campanha. Em uma dessas viagens, com
passagem cedida pelo diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, percorreu Juiz de Fora, Santos Dumont, Conselheiro Lafaiete, Belo Horizonte, Sabará, Ouro Preto, Mariana, Sete Lagoas, Caeté, Santa Bárbara,
Ponte Nova, Nova Lima e Nova Era.
* O primeiro grupo mineiro formado com ideais cenecistas foi liderado
pelo operário Luis Negromonte, de Juiz de Fora, que ajudou a fundar o
Ginásio Monteiro Lobato. No fim dos anos 1940, e início dos anos 1950,
foram criados ainda o Ginásio Vigário Raimundo, em Santos Dumont; o
Ginásio Napoleão Reis, em Conselheiro Lafayete, com a ajuda do Doutor
Agostinho Campos Neto; e o Ginásio Dom Frei Manoel da Cruz, na cidade de Mariana, com o apoio do padre José de Avelar.
* Em 1952, Felipe Tiago Gomes participou do Congresso da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais (UEE), em Ouro Preto. Suas ideias

O ENTÃO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CAIO BENJAMIN NA PEDRA FUNDAMENTAL
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE VARGINHA
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TODA A EQUIPE REUNIDA EM EVENTO DA CNEC MG, ANOS 1980

empolgaram os participantes do evento, entre eles, o presidente do Diretório Acadêmico, Bonifácio de Andrada, e Jenner Procópio de Alvarenga, que assumiu a liderança do movimento, tornando-se, mais tarde,
duas vezes presidente da CNEC-Minas Gerais. Como reconhecimento
pela sua dedicação, foi criada a Comenda Cenecista Jenner Procópio de
Alvarenga para condecorar grandes educadores do Brasil.
* Durante o V Congresso da CNEG, em 1953, o então governador Juscelino Kubitschek hospedou os congressistas do movimento, em Belo
Horizonte. Em 1956, durante a realização do VIII Congresso Nacional, a
primeira-dama do país, Dona Sarah Lemos Kubitschek, foi eleita presidente da Diretoria Nacional da CNEG.
* Em 1957, é inaugurado o Ginásio Francisco Badaró, na cidade de Itamarandiba, no Alto Vale do Jequitinhonha, sendo dirigido por muitos anos
pelo cenecista Raymundo Nonato Fernandes, que foi presidente e vice-presidente da CNEC-Minas Gerais.
* O antigo Ginásio de Perdões foi fundado em 1957, instalando-se provisoriamente nas dependências do Grupo Escolar Otaviano Alvarenga, enquanto a comunidade do Município providenciava a aquisição de meios
para lançamento do prédio próprio do educandário. Fundado em 1959
pelos professores Hans Dieter Hergerman, Naylor Salles Gontijo, Wilson
de Magalhães Terra e Fábio Ferreira Salles, e pelo então prefeito José de
Rezende Paiva, o Colégio Cenecista Catanduvas (Varginha) funcionou
em prédios cedidos pelo Estado até adquirir a sua própria sede, em 1964.
Fundada em 1962, com o apoio do então prefeito José Dalle Mascarenhas, o Colégio Cenecista Bernardo Mascarenhas (Caetanópolis) cons-
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truiu sua sede própria a partir da colaboração da comunidade e a doação
de um terreno da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira.
* A história do Colégio Cenecista de Pirapora começou em 1962, quando
o ex-funcionário da Companhia de Navegação do São Francisco, Antônio Vargas, ouviu no programa de rádio A Voz do Brasil a notícia sobre
a inauguração de mais um ginásio da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos. Achando que se tratava de uma organização federal,
Antônio escreveu uma carta para o então presidente da República, João
Goulart, solicitando a instalação de um educandário em Pirapora. Três
meses depois, a cidade recebeu a visita do professor João Rodrigues
Prado, representante da Campanha, que explicou a Antônio os reais
princípios do movimento e a importância da participação comunitária
para instalação de um ginásio. Mobilizando cerca de 50 pessoas da comunidade, Antônio Vargas realizou a primeira reunião do futuro Setor
Local, que organizaria a fundação do Ginásio Pirapora.
* A autorização para o funcionamento dos cursos de Administração e Ciências Contábeis na Faculdade CNEC Varginha aconteceu em dezembro
de 1970, e as aulas iniciais foram dadas em duas salas alugadas do Colégio Marista, nos anos 1971 e 1972. Em 1999, a Mantenedora da CNEC
implantou um consórcio envolvendo cinco Faculdades Cenecistas, entre
elas, a Faculdade Cenecista de Varginha, para a realização do mestrado
em Administração, com sede em Varginha. Até 2006, ano de encerramento da oferta do curso, a faculdade formou 198 mestres.
* A Faculdade CNEC Unaí foi credenciada junto ao MEC em fevereiro
de 1998. A faculdade foi idealizada pelo Conselho Cenecista do Colégio Nossa Senhora do Carmo, instituição conhecida originalmente como
Escola da Comunidade Nossa Senhora do Carmo, fundada em 1959 com
o apoio do prefeito Dr. José Luiz Adjuto Filho e do vigário Frei Paulo
Kolgeman.
* As aulas inaugurais dos cursos de Turismo e Administração na Faculdade Cenecista de Sete Lagoas foram realizadas em 2001 no prédio do
Colégio Cenecista Márcio Paulino.
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GINÁSIO FRANCISCO BADARÓ: DE PIAGET AO CINEMA AMERICANO
Em 1957, Francisco Badaró, um
grande líder da região de Minas
Novas, queria criar um ginásio da
Campanha na cidade de Itamarandiba, e chegou a oferecer uma
quantia em dinheiro para quem
quisesse ajudá-lo na condução
desse ginásio. Na época, como havia uma burocracia enorme para
ser diretor de ginásio, não apareceu nenhum candidato.
RAYMUNDO NONATO

Sem candidato ao posto, Francisco
e alguns companheiros foram até a casa do pai de Raymundo Nonato Fernandes, em Belo
Horizonte, onde este já atuava como professor universitário e estava em vias de preparar sua
tese de doutorado. Convencido pelo pai, Raymundo foi até Itamarandiba, sua cidade natal,
para conhecer um pouco mais sobre a história do tal ginásio.
Ao chegar à cidade, Raymundo foi recebido por uma comissão de notáveis locais, formada
pelo juiz de Direito, o padre, o promotor de Justiça, o advogado, e o engenheiro mais respeitado, que tinham interesse em fundar o ginásio e o propuseram ocupar a diretoria. Como não
tinha condições de morar em Itamarandiba, por conta de suas obrigações universitárias, ele
impôs suas condições: inicialmente, só poderia estar presente na cidade uma semana por mês.
Mas o dinheiro oferecido para ocupar a diretoria era justo, principalmente porque, para assumir o compromisso, Raymundo teria que dobrar o pagamento dos seus assistentes na faculdade, que dariam aula em seu lugar durante a semana que estaria ausente. Como foi aceito
seu esquema de trabalho, ele aceitou o desafio. E, todo mês, passou a embarcar sexta-feira à
noite, num avião da Nacional Airlines, de Belo Horizonte para a cidade de Diamantina, onde
um jipe lhe aguardava para levá-lo até a cidade, onde ele passaria a semana seguinte inteira,
retornando somente no domingo.
Sua chegada a Itamarandiba era aguardada sempre com ansiedade pela comunidade, que preparava uma Ceia Dançante para arrecadar dinheiro para o ginásio, que recebeu o nome de seu
idealizador, Francisco Badaró. Os fazendeiros da região disputavam entre si para ver quem ia
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doar mais leitões para o evento. Cada um mandava quatro ou cinco leitões, e as pessoas pagavam ingressos para participar da Ceia.
Em uma de suas viagens, Raymundo ouviu de algumas pessoas, durante o percurso até Itamarandiba, que o ginásio estava sendo chamado nas redondezas de GG, porque duraria somente
de janeiro a junho. Aquela informação mexeu com o seu coração. E, naquele momento, ele
resolveu que daria todas as suas forças para o ginásio durar muitos anos, formando gerações
de futuros doutores naquela região.
O primeiro passo foi convocar os professores. Raymundo comunicou a todos que implantaria
o método construtivista de ensino, de Piaget, que acabara de ser lançado na Suíça. Como até
então ninguém ouvira falar do tal método, a primeira reação foi de estranhamento. Mas Raymundo passou a realizar reuniões periódicas com os professores para explicar a metodologia.
Tudo era na base do improviso, mas em prol do melhor ensino. Ele levou até a cidade um jovem
formado em Medicina para ensinar o funcionamento do corpo humano; chegou a comprar
quatro microscópios e pediu aos alunos que fossem caçar rãs nas bananeiras para observar a
pulsação do animal nas membranas de suas patas. Em outra situação, Raymundo também encomendou corações de boi no matadouro para a turma ver de perto o caminho que o sangue
percorria dentro do órgão, suas válvulas, e como ocorria o processo de enfarte. Outra façanha
foi conseguir um esqueleto completo, que chegou no ginásio em quatro caixas, desmontado
(não faltando nem uma falangeta), para que os alunos o remontassem por inteiro.
Como o ginásio funcionava à noite, no grupo escolar da cidade, Raymundo passou a reunir
professores, pais e alunos, separadamente, antes do início de cada aula, passando a ter uma
proximidade muito grande com a comunidade. O resultado disso foi que ele passou a vivenciar as necessidades do lugar. E uma delas era a ausência de qualquer tipo de diversão local.
Foi assim que ele conseguiu, junto ao prefeito, a construção de um campo de futebol. Em seguida, a comunidade reclamou que não havia mais cinema na cidade. Como Raymundo sabia
que o antigo cinema havia sido destruído por membros da própria comunidade, sugeriu que
eles ajudassem a construir um novo, para valorizar o lugar.
No mês das férias, Raymundo fez uma doação do salário que recebia no ginásio para iniciar a
compra dos equipamentos necessários para a sala de exibição e, em troca, permaneceria em
Belo Horizonte, podendo realizar suas aulas na universidade normalmente. Como a quantia
não seria suficiente, sugeriu ainda aos pais e alunos que escolhessem dois professores para,
junto com ele, representá-los perante a diretoria do ginásio, a quem pediriam um empréstimo
sem juros, a ser pago, no prazo de um ano, com a renda da exibição de filmes. Com as suges-
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tões acatadas, o compromisso foi
assumido, e teve início a saga da
construção do cinema de Itamarandiba.
Raymundo tinha um vizinho em
Belo Horizonte que era distribuidor de filmes e que lhe orientou
na compra dos equipamentos e
da tela panorâmica, uma grande novidade, na época. Foi esse
mesmo vizinho que também ceRAYMUNDO FOI PROFESSOR DO GINÁSIO FRANCISCO BADARÓ,
deu a ele o primeiro filme nortePRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA CNEC-MG
-americano exibido pelo cinema
na cidade, “As Neves do Kilimanjaro”, com Gregory Peck e Susan Haywar. Raimundo pediu
ainda ao amigo que lhe arrumasse uma boa música para tocar antes da exibição do filme. Ele
lhe indicou a valsa Folhas Mortas e, além de emprestar o disco, ainda lhe cedeu o toca-discos
para a ocasião.
Para levar todo o equipamento até a cidade, Raymundo alugou um avião “paulistinha” de um
antigo amigo seminarista, e levou a tiracolo um aluno da universidade, treinado em técnicas
audiovisuais. A chegada do avião na cidade foi uma festa. Vários jipes vieram recebê-los, houve estouro de foguetes, uma euforia geral! Também foram convocados dois colaboradores da
cidade para auxiliar na primeira exibição e, parece mentira, ambos eram surdos, sendo guiados
tranquilamente pelas vibrações do som para executar a tarefa.
As cadeiras da sala de exibição foram compradas a preço de custo de um padre de Sete Lagoas, que tinha tido uma experiência malsucedida na criação de um cinema e estava com sua
paróquia repleta de cadeiras almofadadas, sem utilização, ocupando espaço.
Os equipamentos chegaram às 8 horas, e às 10 horas já estava tudo pronto para a primeira
exibição, que foi realizada, nesse primeiro momento, no salão do teatro da prefeitura. Não
faltaram nem os avisos de Proibido Fumar! As sessões se estenderam até às 4h da madrugada,
levantando uma enorme renda para o ginásio.
Mas a contribuição de Raymundo Nonato Fernandes para a Campanha extrapolou os limites
do Ginásio Francisco Badaró, e da comunidade de Itamarandiba, que teve o privilégio de conhecer a figura tão carismática desse professor, ex-seminarista, e doutor em Filosofia Aristoté-
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lica-tomista. Raymundo foi presidente e vice-presidente da CNEC-Minas Gerais, envolvendo-se de corpo e alma nas causas cenecistas em nível nacional.
Segundo seu próprio relato, foi ele quem sugeriu a mudança do nome da Campanha Nacional
de Educandários Gratuitos para Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a partir da
sua experiência como então diretor do Instituto de Educação, em Minas Gerais, onde implantou a participação mais efetiva da comunidade no dia a dia da unidade. Como a palavra “educandário” era muito erudita e o termo “gratuito” dava a ideia de que não era uma instituição de
qualidade, Raymundo sugeriu a mudança diante de algumas reações contrárias. Mas, ao ser
votada a sugestão, o novo nome foi acatado, sendo usado até os dias de hoje.
Quanto ao Ginásio Franscisco Badaró, tornou-se um dos mais importantes do norte de Minas
Gerais, sendo referenciado pela Inspetoria Seccional do MEC.

DE ZÉ DA COREIA A ZEZÃO, A HISTÓRIA DO DR. JOSÉ FERREIRA
Fundado pela Campanha, na cidade de Uberaba (MG), em 1954, o Ginásio Dr. José Ferreira instalou-se, primeiramente, no prédio de uma escola estadual, no período noturno. Ao mudar-se
para o bairro Abadia, região isolada, cercada de sítios e construções humildes, durante muito
tempo, o ginásio enfrentou grande preconceito da sociedade uberabense. Considerado um
bairro perigoso, a Abadia era conhecida como Coreia (em alusão à guerra) pelos moradores
de Uberaba, que também apelidaram o ginásio com o nome de Zé da Coreia. Era uma escola
de periferia, destinada somente às pessoas mais simples. Os filhos dos que tinham status estudavam no Colégio Marista, para meninos, ou no Nossa Senhora das Dores, para as meninas.
A fama do ginásio era tão ruim, nos anos 1960, que, quando seus alunos eram convidados a
participar de algum evento esportivo no Jóquei Clube de Uberaba, dizem que os outros competidores trancavam seus escaninhos com medo de serem roubados.
Considerada por muitos como uma espécie de ovelha negra da Campanha, no entanto, o
Ginásio Dr. José Ferreira sempre foi visto com muito bons olhos por Felipe Tiago Gomes. Primeiro, porque era uma escola autossuficiente, que praticamente não dependia dos recursos
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públicos. Além das bolsas obtidas pelos
alunos, muitos pais pagavam mensalidade.
Mas, além de servir de modelo de gestão
para outras unidades cenegistas, havia um
motivo maior que atraía a atenção do criador do movimento.
Em 1966, o José Ferreira tinha suas experiências assistenciais inspiradoras que sempre mobilizou Felipe em sua caminhada
GINÁSIO DR. JOSÉ FERREIRA, UBERABA, ANOS 1960
pessoal. Na época, seus diretores autorizaram a matrícula de alunos internados no
Hospital do Fogo Selvagem, considerado uma referência nacional no tratamento do pênfigo
foliáceo, doença que provoca feridas na pele que, se não tratadas, se alastram pelo corpo
todo. Como a iniciativa provocou a reação de pais e alunos da escola, as aulas passaram a ser
realizadas no próprio hospital por professores voluntários, as chamadas Classes Anexas, e os
alunos a receberem seus certificados de conclusão normalmente.
Com o passar do tempo, e a ajuda de grandes nomes que até hoje estão à frente da instituição
– como o professor Danival Alves, que, aos 20 anos, começou dando aulas de Francês e Geografia e, tempos depois, passou a comandar a Diretoria de Ensino –, o Ginásio José Ferreira
passou a implementar um trabalho pedagógico diferenciado, disponibilizando, inclusive, o
ensino fundamental 2 e o ensino médio, no período da manhã, para atrair o público feminino.
Até então, as meninas que estudavam no colégio eram porque não tinham realmente alternativa para ingressar na Faculdade de Medicina local.
Por mais que fosse considerada uma escola de periferia, a unidade de ensino sempre preparou
quem tinha interesse em ingressar nas universidades públicas. Com as mudanças pedagógicas, tal vocação apenas se intensificou, e a escola passou a ser uma antessala para o ensino
superior. E para que essa preparação na formação do aluno acontecesse cada vez mais cedo,
anos depois, o colégio passou a disponibilizar o ensino fundamental 1 e a educação infantil
no período da tarde. Eram 320 alunos. Hoje, o Colégio Cenecista Dr. José Ferreira, conhecido
carinhosamente como Zezão, reúne quase 3.000 alunos, sendo o maior de Uberaba.
Escola que serviu de modelo para a implantação do Sistema de Ensino da CNEC, ao começar a
desenvolver suas próprias apostilas para o Ensino Médio, no Zezão, hoje, professores de todas
as disciplinas desenvolvem de forma permanente novos conteúdos para o material didático da
rede no contraturno, ajudando a aperfeiçoar e qualificar sempre esses conteúdos. Outro gru-
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po responsabiliza-se pela elaboração de questões de concursos e exames nacionais do MEC,
nas várias disciplinas, que são disponibilizadas para os alunos das escolas cenecistas de todo
o país por meio do ambiente virtual.
Outra prova de que sempre esteve à frente do tempo, e hoje representa um modelo a ser seguido, é o seu Laboratório de Robótica Pedagógica, que já beneficia alunos desde a educação
Infantil. Eles iniciam a experiência pelo uso de Placas Arduino, depois passam a aprender linguagens de programação usando softwares livres, conseguindo enviar mensagens de comando, chegando, em nível mais avançado, a construírem seus próprios robôs. Uma proposta que
permite trabalhar a multidisciplinaridade, o trabalho em equipe, a criatividade, o senso crítico
e a capacidade de solucionar problemas. O mais novo modelo do Zezão a ser seguido é o de
ensino bilíngue, idealizado a partir de material pedagógico próprio após ampla pesquisa com
projetos nacionais e internacionais.
Mas tanta modernidade não tirou do antigo Zé da Coreia a vocação para a missão assistencial.
Atualmente, a renda obtida diariamente na cantina do Zezão ajuda a manter duas entidades
beneficentes de Uberaba: a Casa do Caminho e a Casa das Moças. A Casa do Caminho oferece
amparo a portadores do vírus HIV que são ex-dependentes de drogas e álcool. Cada morador
tem o seu próprio quarto e faz as refeições no local, que também conta com lavanderia e serviço de apoio psicológico.
Já a Casa das Moças abriga mães de recém-nascidos vindas de outras cidades e cujos filhos
estão internados na UTI neonatal do Hospital Escola da Faculdade de Medicina. Como estão
longe de suas casas, essas mães passam o dia ao lado dos filhos no hospital e, a partir das 16
horas, são recebidas na Casa, onde podem pernoitar e realizar suas refeições.
Como os espetáculos encenados por alunos e professores do Zezão no Centro Cultural Cenecista Joubert de Carvalho passaram a atrair o interesse dos pais, a direção da escola resolveu
dar um destino nobre à renda obtida com a venda de ingressos, que também passou a ser
revertida para ajudar na manutenção dessas duas instituições sociais.
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ESPÍRITO SANTO

* Ao chegar ao Espírito Santo, no fim dos anos 1940, Felipe foi convidado pelo Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito
para participar de uma conferência, e conheceu um dos maiores colaboradores da história da Campanha: Christiano Dias Lopes Filho.
* Christiano Dias Lopes Filho foi de fundamental importância para aprovação da proposta que concedeu à Campanha o primeiro auxílio orçamentário do Governo Federal, ajuda que socorreu a entidade em um de
suas fases mais difíceis, quando ela iniciava sua expansão para o Sul do
Brasil. O acadêmico também ajudou os demais dirigentes, orientando-os sobre como distribuir esse auxílio entre os 26 estabelecimentos e a
administração central.

O POLÍTICO CAPIXABA CHRISTIANO
DIAS LOPES FILHO, GRANDE
COLABORADOR CENECISTA

* Foi também com o seu apoio e influência que a Campanha conseguiu
aprovar o anteprojeto de lei que originou a Lei nº 1.911, de 22 de julho
de 1953, favorecendo o movimento com Cr$ 20 mil por série, na época.
* Ao assumir a presidência da Diretoria Estadual, Christiano Dias Lopes
Filho destacou-se no cargo. O primeiro balancete no Espírito Santo foi
publicado no Diário Oficial em 23 de agosto de 1950 com um movimento financeiro de Cr$ 70.643,60, um dos mais altos registros da história
da Campanha.
* Em 1953, a Campanha já contava com ginásios em diversas regiões do
interior capixaba, como Domingos Martins, Guarapari e Linhares. Em
Campo Grande, bairro do Município de Cariacica, o ginásio foi instalado em 1960 com a ajuda da igreja, da comunidade e de várias famílias
tradicionais, que apostaram na formação de seus jovens, chegando a
custear o pagamento dos professores. Mas a Campanha assumiu a administração da escola somente em 1978. Hoje, o Colégio Cenecista de
Campo Grande disponibiliza ensino para alunos da educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio.
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SÃO PAULO

* A história da CNEC Capivari teve início no ano de 1946, com a criação
do curso Técnico em Contabilidade, idealizado por Bichara Miguel Maluf
por meio da Associação Comercial e Industrial de Capivari.
* Em 1949, Felipe Tiago Gomes chegou a fazer uma visita à capital paulista após conseguir passagens de trem, mas, segundo relatos, foi uma
viagem rápida, que rendeu apenas alguns contatos e entrevistas para divulgar a Campanha.
* Em 1958, além do Técnico em Contabilidade, teve início o curso Básico
da Escola Técnica de Comércio e, somente dois anos depois, em 1960,
sob a direção de Radamés Assad, a Escola se integrou à CNEC.
* Em janeiro de 1960, foi eleita a primeira diretoria do Setor Local de Capivari, tendo como presidente o professor Carlos Lopes de Mattos.
* Em 1969, teve início o movimento para criação da Faculdade de Administração, contando com ativa participação de Radamés Assad, Norberto
Raimundo de Góes e Miguel Simão Neto.

ALUNOS DA CNEC EM CAPIVARI ARRECADAM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SANTA CASA
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* Em 1972 iniciou-se o curso de
bacharelado em Administração, e
a faculdade foi reconhecida pelo
Governo Federal.
* Segundo Relatório de 1978, a
Campanha estava presente em
outros cinco municípios paulistas, com o total de sete escolas,
reunindo 125 professores e 2.800
alunos.

CORAL DA FACULDADE CENECISTA DA TERCEIRA IDADE, EM CAPIVARI

* Em 1999, por intervenção da
diretoria nacional, foi nomeado
o diretor da Escola Técnica e da
Faculdade o mestre Luis Donisete
Campaci.

* Em 2001, a Faculdade de Administração de Capivari (FAC) se transforma no Instituto Superior de Educação Cenecista de Capivari com a aprovação do curso Normal Superior e a implantação dos cursos de Letras
e Pedagogia. Neste mesmo ano, foi criada a escola premium cenecista,
com ensino fundamental e um projeto de educação básica inovador. Em
2002, é implantado o ensino médio.
* Em 2003, o Instituto Superior passa a oferecer o curso superior de Sistemas de Informação.
* Em 2007, a CNEC Capivari conclui a construção do primeiro bloco do
seu Campus Universitário e inicia uma trajetória de investimentos na capacitação de seus colaboradores e na obtenção de recursos tecnológicos para seus alunos.
* Quem vive em Capivari conta, hoje, com a Faculdade Cenecista da Terceira Idade (Faceti), projeto de assistência social oferecido pela CNEC
para toda a comunidade da melhor idade.
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ALAGOAS

* O primeiro ginásio cenecista em Alagoas, o Ginásio Santana, no Município Santana de Ipanema, foi instalado em 1948 com a ajuda do padre
Teófanes Augusto de Araújo Barros e o deputado Aurélio Viana, primeiras lideranças que se encantaram com o ideal de Felipe Tiago Gomes. A
construção de um alicerce forte do movimento fez a unidade de ensino
resistir aos desafios do tempo. O Colégio Cenecista Santana funciona
até os dias de hoje, sendo uma das quatro escolas da rede CNEC em
Alagoas.
* Fundado em 20 de janeiro de 1950 por Teófanes Augusto de Araújo
Barros, o Ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho funcionou inicialmente em uma sala de aula da Escola Adriano Jorge. Dirigido, inicialmente, pelo Dr. Coaracy da Mata Fonseca e pelo acadêmico Claudenor
de Albuquerque, o colégio enfrentou, nos anos seguintes, um grande
movimento grevista de alunos e professores contra a permanência do
Dr. Geraldo de Paula Magalhães na direção da unidade, que foi demitido e substituído pelo interventor-diretor Dr. José Moacir Teófilo, em
novembro de 1954. No ano seguinte, após conquistar um terreno junto
à prefeitura de Arapiraca, o colégio mudou-se para o prédio próprio e,
graças ao seu desempenho, o Dr. José Moacir Teófilo foi definitivamente
nomeado diretor da instituição.
* Em 1953, foi instalado o Conselho Estadual da Campanha em Alagoas.
Como já vinha exercendo importância fundamental para o crescimento
do movimento cenecista no Estado, o padre Teófanes Barros foi eleito primeiro presidente do Conselho. Mas outros nomes o sucederam
e marcaram seus nomes nessa história, como o general Mário Lins, os
professores José Pereira Lucena, José Silvio Barreto de Macedo e José
Moacir Teófilo, e o jornalista Jorge Luiz Reis Assunção. Cinquenta anos
depois, em 2003, a CNEC-Alagoas ainda reunia mais de 20 escolas da
rede, atendendo, entre outras, cidades como Mata Grande, Cacimbinha,
Palmeira dos Índios e Colônia Leopoldina.
* Para atender à demanda dos que não tinham como continuar seus estudos em Boca da Mata, a engenheira química Rosilda Maria Gonçalves
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Tenório, unida a seus familiares usineiros e às lideranças locais, criaram,
em 1970, a Fundação Educacional de Boca da Mata, que por meio de
uma lei municipal, realizou o sonho de abrir um Ginásio na região. O
Ginásio Dr. João Evangelista Tenório começou suas atividades com a
participação voluntária da comunidade e, a partir de seu crescimento,
foi obrigado a abrir novas turmas e contar com novos profissionais. Em
1974, iniciou o segundo grau (atual ensino médio) e magistério. Após
filiar-se à Rede CNEC, mudou-se para seu atual prédio, passando a se
chamar Escola Cenecista Dr. João Evangelista Tenório.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 56 municípios alagoanos,
com 60 escolas, reunindo 1.800 professores e mais de 31 mil alunos.
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BAHIA

* Em 1952, enquanto percorria a zona cacaueira da Bahia, Felipe encontrou o jornalista Ottoni, de Itabuna, que lhe falou sobre um juiz de Direito
interessado nos problemas educacionais da região, o Dr. Claudionor Ramos. Nome importante da Campanha, o juiz reuniu colaboradores para
fundar o primeiro ginásio gratuito na cidade, o Ginásio Firmino Alves.
* Com a ajuda de Claudionor Ramos, o trabalho prosseguiu com a instalação do Ginásio Sete de Setembro, em Itajuípe; o Ginásio Henrique
Alves, em Buerarema; o Ginásio 14 de Agosto, em Ibicaraí; e o Ginásio
Ubaitabense, em Ubaitaba. Outros ginásios também foram criados em
Inhambupe, Irará, Conceição de Almeida e Muritiba, formando o primeiro núcleo da Campanha na Bahia.
* Outros nomes importantes do movimento no solo baiano foram o
desembargador Claudionor Ramos, o Dr. Moura Bastos e José Pires de
Castelo Branco.

ENCONTRO PEDAGÓGICO NO COLÉGIO CENECISTA DE CATU
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* Com a ampliação do número de ginásios, em 1956, Felipe resolver criar
a Seção Estadual da Campanha na Bahia, escolhendo o professor Luis
Rogério de Souza para comandá-la. Médico conceituado, deputado na
Constituinte Estadual de 1946, político hábil, Luis Rogério permaneceu
no cargo até o fim de sua vida, após 20 anos consecutivos. Como vice-presidente, o juiz Claudionor Ramos permaneceu por igual período no
cargo, acumulando ainda a Suplência do Conselho Fiscal da Campanha
na Bahia no período de 1968 a 1970.
* Entre os anos de 1959 e 1964, em alguns municípios, como Esplanada,
a Campanha instalou suas escolas na Bahia a partir da experiência da
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), movimento educacional
voltado para adultos que também entrou para a história da educação
brasileira a partir do trabalho com comunidades.
* Para criar um educandário da Campanha na Bahia exigia-se, no ano
de 1961, um número de 100 sócios, com arrecadação total de CR$ 5 mil
e a prova de cessão ou aquisição prévia de área de terreno destinada à
construção do prédio próprio.
* A expansão da Campanha na Bahia é significativa entre os anos de 1953
a 1964, chegando a 51 escolas nesse último. Até o ano de 1987, a Bahia
possuía o maior número de escolas e de matrícula da rede cenecista –
201 do total de 1.187 escolas no país e 77.771 do total de 443.118 alunos.
As escolas estavam distribuídas ao longo do território baiano, com uma
grande concentração na região onde se localiza o Município de Alagoinhas e cidades circunvizinhas.
* Quando a Campanha chegou em Alagoinhas, a cidade só dispunha
de duas escolas particulares e uma grande carência de escolas públicas para atender às camadas mais pobres da sociedade. Com a ajuda do
deputado estadual Murilo Cavalcanti, e da comunidade interessada na
formação de seus filhos, foi instalado o Setor Local, que lutou com todas
as suas forças para fundar e manter o ginásio cenecista na cidade. Em
Entre Rios, a Campanha contou com o apoio do prefeito do Município,
que assumiu a primeira presidência do Setor Local e reuniu diferentes
autoridades públicas nos cargos da Diretoria Local e do Conselho Fiscal.
* Além do apoio do governo do Estado, que contribuía destinando verbas
do orçamento, fornecendo bolsas de estudo e contratando professores
para prestarem serviços nas escolas na Bahia, uma outra fonte de recursos da Campanha foi a realização de convênios com empresas privadas
e estatais, que compravam vagas para os dependentes de seus colabora-
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dores frequentarem as escolas cenecistas, na maioria dos casos, as únicas que disponibilizavam o ensino secundário. Ainda assim, em muitos
municípios, os alunos pagavam mensalidades.
* Entre as formas de contribuição do município estava o auxílio para
aquisição de prédios escolares. Em Alagoinhas, por exemplo, a Lei Municipal nº 291, de 6 de dezembro de 1961, autorizou o poder executivo a
doar à Campanha uma faixa de terra com 2.889 m² para construção do
prédio escolar.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 155 municípios baianos, com
192 escolas, sendo 111 em prédios próprios, reunindo 2.500 professores
e mais de 52 mil alunos.

COLÉGIO CENECISTA PADRE OCTACÍLIO
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SERGIPE

* No início dos anos 1950, o Estado de Sergipe reunia 66,37% de analfabetos, sendo que, da população escolarizável, 77% estavam fora da
escola. Por conta dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Primário
e do Fundo Nacional do Ensino Médio, e com base no chamado ruralismo pedagógico, foram construídas escolas rurais e grupos escolares no
interior do Estado, mas, com o passar do tempo, muitas foram abandonadas. Em 1953, a oferta de ensino ginasial estava restrita a três ginásios
estaduais e a seis da rede particular. A imprensa frequentemente noticiava a necessidade urgente da fundação de um ginásio noturno gratuito.
* A instalação do primeiro ginásio em Sergipe não foi nada fácil, principalmente, por causa das exigências de ordem legal. Lauro Nascimento
procurou alguns representantes da Campanha para saber quais eram
tais exigências, mas como ainda não havia uma inspetoria estadual em

FELIPE EM EVENTO NO GINÁSIO TERTULIANO PEREIRA DE AZEVEDO,
NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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Sergipe, foi preciso dar
entrada na documentação no Rio de Janeiro,
onde funcionava a sede
nacional do movimento.
* Com todos os papéis
embaixo do braço, e o
apoio do deputado Leite
Neto, Lauro Nascimento
foi ao Rio e percorreu
todas as seções do Ministério da Educação.
Quando finalmente foi
buscar a autorização,
FELIPE EM NOSSA SENHORA DAS DORES COM O
esta foi negada pelo
ENTÃO ALUNO JOSÉ LIMA SANTANA. ANOS DEPOIS,
JOSÉ CHEGOU À DIRETORIA DO GINÁSIO E, HOJE,
não cumprimento da
OCUPA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DA CNEC
obrigatoriedade de um
extintor de incêndio. O futuro ginásio não tinha sequer a garantia de
energia elétrica, então jamais imaginariam que seria preciso um extintor.
Mesmo assim, Lauro passou imediatamente na antiga loja de departamentos Mesbla, comprou um extintor de incêndio de automóvel, pegou
a nota fiscal, juntou ao processo e conseguiu a tão sonhada autorização.
* A Campanha instalou o primeiro ginásio na cidade de Aracaju em 1953,
dando seu primeiro passo para ampliar a oferta do ensino secundário
gratuito em Sergipe. Do governo veio a cessão do prédio do Colégio
Estadual de Sergipe, não utilizado no período da noite.
* Em setembro de 1953, tomou posse a diretoria estadual provisória,
com a finalidade de providenciar o funcionamento, no ano seguinte, da
primeira turma do ginásio. Participaram do evento professores, alunos e
pessoas interessadas na difusão da cultura no Estado. Nessa oportunidade ficou definido o nome do capitão dos Portos Antônio Maria Nunes
de Souza, como presidente, e do coronel Max Ribeiro, como tesoureiro.
* Uma vez autorizado oficialmente, foram realizados os exames de admissão e, em março de 1954, o ginásio Silvio Romero iniciou suas atividades com uma primeira série ginasial e um curso de admissão, superando a expectativa inicial de que a procura seria grande. Inscreveram-se
no exame 128 candidatos. Uma comissão de sindicância visitou família
por família, constatando que realmente seus pais não poderiam pagar as
taxas de ensino.
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* Em 1954, a CNEG elegeu uma nova diretoria no Estado, presidida pelo
coronel Max Ribeiro e constituída de pessoas de destacada representatividade na sociedade sergipana, o que lhe garantia legitimidade e trânsito
em todos os setores. O corpo docente passou a ser ocupado basicamente por estudantes da Faculdade de Filosofia. O nome do professor José
de Azevedo Lima foi indicado e aprovado por unanimidade para dirigir
o ginásio.
* A contribuição da comunidade, que se dava até então de forma voluntária, passou a ser ampliada em meados da década de 1960 com a
cobrança de taxas. Em 1963, os alunos do ginásio Silvio Romero denunciavam na imprensa a cobrança de matrícula no valor de Cr$ 600 e mensalidade de Cr$ 300, fugindo assim aos objetivos da Campanha. O prolongado atraso das verbas destinadas a esse ginásio foi a explicação que
a direção da Campanha deu para justificar a cobrança da mensalidade.
* Quando a cidade de Maruim, interior do Sergipe, comemorou 100 anos,
em 1954, ganhou de presente o ginásio Maruinense. A iniciativa partiu de
Josias Vieira Dantas, um filho da cidade que sempre vislumbrou dias melhores para os maruienses. Nesse sentido, contou com o apoio do primo,
engenheiro civil Clodoaldo Passos, que elaborou o projeto junto com
o amigo Felipe Tiago Gomes, sendo esse o primeiro ginásio cenecista
instalado no interior sergipano. Anos depois, em 1977, devido à grande
demanda de matrículas para o 2º grau, foi instituído o Colégio Cenecista
Regional Maruinense.
* Fundado em 1959, na cidade de Nossa Senhora das Dores, o Ginásio
Tertuliano Pereira de Azevedo, a exemplo de outras unidades cenecistas,
passou a suscitar a cobrança de uma pequena mensalidade para garantir
a sobrevivência da instituição, cujos professores já estavam sem receber
havia meses. Ao assumir sua direção, o Padre José de Araújo Santos propôs que os pais mais abastados pagassem NCr$ 10 pela mensalidade de
cada aluno; os remediados pagassem NCr$ 5 e os mais pobres pagassem
apenas NCr$ 3.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 35 municípios sergipanos,
com 36 escolas, reunindo 466 professores e 1.500 alunos.
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CEARÁ

* Segundo noticiou os jornais O Povo e Correio do Ceará, a primeira tentativa de Felipe implantar a CNEC no Ceará aconteceu em 1948, quando
foi recebido em Fortaleza pelo deputado Faustino de Albuquerque (UDN)
e pelo então prefeito da cidade, Acrísio Moreira da Rocha, que alegou já
ter um plano de construir um ginásio noturno, fato que ocorreu com a
implantação do Ginásio Municipal de Fortaleza.
* De volta a Fortaleza em 1951, Felipe novamente tentou mobilizar lideranças estudantis para os propósitos da Campanha. Em seu discurso,
propagava a ideia de criação de um ginásio noturno gratuito em que as
aulas fossem dadas por alunos da Faculdade de Filosofia e de outros estabelecimentos de ensino superior.
* Nessa segunda visita, Felipe formou uma comissão de líderes estudantis composta, entre outros, por Anísio Mosca de Carvalho, Aquiles Peres
Mota, João Filgueiras Lobo, Lourival Alves, Luciano Campos Magalhães,
José Airton Teixeira e Edgar Linhares Lima. Mas, além do grupo ser bas-

FELIPE, BENJAMIN SODRÉ, ALZIRA SODRÉ E ANTÔNIO JOAQUIM EM VISITA
AO MUSEU DO ESCRITOR E ROMANCISTA JOSÉ DE ALENCAR, CEARÁ
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tante heterogêneo, o que dificultou o alinhamento das ideias, a ausência
de professores ginasiais em Fortaleza novamente inviabilizou o sucesso
da Campanha.
* Em 1955, com a criação do Cades, que contou com apoio essencial
das lideranças cenegistas, permitindo a preparação de professores para
atuar no ensino secundário, e exercer o magistério onde não havia diplomados em Filosofia, a história da Campanha começou a tomar novo
rumo no Ceará.
* Em 1958, foi inaugurada a primeira Seção Estadual do Ceará, tendo
como presidente o comendador Luis Cavalcante Sucupira, e vice-presidente o deputado Aurimar Pontes. Grande liderança na época, e cidadão
muito respeitado, o comendador também esteve à frente do Setor Local
que coordenou a instalação do primeiro ginásio da Campanha no Centro Educacional Arminda de Araújo, em 1960. Convidado para assumir a
direção do ginásio, o professor José Lucio Ferreira de Melo implementou
de maneira determinante a ideologia cenecista, abrindo espaço para a
criação de outros ginásios.
* Enquanto a maioria das escolas só começava com uma turma só, a 5ª
série ou a 1ª série, ou a preparação para um exame de admissão, o Ginásio do Centro Educacional Arminda de Araújo começou com quatro
séries ginasiais e algumas séries com várias turmas, no total de 15 turmas, tal era a pressão por vaga ginasial. Ocupava não só o turno da noite,
como também os turnos da tarde.
* Instalado o Arminda de Araújo, 1960 foi o ano da arrancada de estabelecimentos cenecistas no Ceará: Jardim, Várzea Alegre, Santana do Cariri, Iguatu, Ipueiras, Santa Quitéria, Caucaia, Tapipoca, Mombaça, Santana
no Acaraú, Morada Nova, Guaiúba, São Gonçalo do Amarante. A Campanha chegou a ter 86 estabelecimentos no Estado.
* A exemplo do que aconteceu em outros estados, a Campanha se beneficiou do apoio de diversas lideranças locais, que vinham no movimento
a única forma de levar educação para suas cidades. Como os terrenos
para construção da sede dos ginásios eram doados por pessoas abastadas fora dos grandes centros urbanos, a Campanha teve papel essencial
na urbanização do interior cearense.
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* Para instalar um ginásio da Campanha na cidade de Caucaia, por exemplo, o deputado estadual cearense Ernani Queiroz Viana foi ao Rio de
Janeiro conversar com o então presidente da CNEC na época, deputado
Paulo Sarasate. A primeira aula no ginásio de Caucaia foi realizada em 27
de março de 1970 e, com a chegada da Campanha, o Município passou
a atrair diversas famílias de regiões vizinhas cujos filhos até então não
tinham acesso ao ensino secundário. Hoje, Caucaia, que na época nem
sequer tinha uma única escola, possui 350 mil habitantes e é uma cidade
que conta com médicos, engenheiros, professores, entre outros profissionais, em sua maioria, formados nas escolas da Campanha.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 70 municípios cearenses,
com 75 escolas, reunindo 1.160 professores e mais de 33 mil alunos.

FELIPE, AO FUNDO, COM O PREFEITO DANILO CORREIA,
O DEPUTADO FEDERAL ERNANI VIANA, E SUA ESPOSA,
NA INAUGURAÇÃO DO COLÉGIO LUZARDO VIANA, EM CAUCAIA
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MARANHÃO

* Ao chegar ao Maranhão, em 1948, por indicação de um simples engraxate de sapatos, Felipe conheceu um nome que abraçou com todas as
suas forças o ideal da Campanha naquele estado: a professora Ariceia
Moreira Lima.
* Ao visitar a Faculdade de Direito, Felipe conquistou o apoio de outros
importantes idealistas e, embora não tenha conseguido imediatamente
implementar um ginásio local, plantou as suas ideias entre professores,
como a própria Ariceia, o futuro presidente do Brasil, José Sarney, José
Bento Nogueira Neves e Nivaldo Macieira, pioneiros na criação do projeto chamado “Núcleo de Alfabetização do Povo”, que funcionava em
salas vazias do colégio estadual. Ao criarem um ginásio, à noite, nas salas
ociosas do colégio, para atender o povo, esses nobres professores deram o pontapé inicial da Campanha no Maranhão.
* Em julho de 1952, na cidade de Pedreiras, na sede da Associação Comercial, sob a presidência da professora Ariceia Moreira Lima, reuniram-

COM AMÉRICO SALGADO E ARICEIA MOREIRA LIMA
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FELIPE COM BENJAMIN SODRÉ E O GOVERNADOR DO MARANHÃO, PEDRO NEIVA

-se pessoas de maiores destaques desse Município para a implantação
do Diretório Municipal da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Na presidência, assumiu Raimundo Nonato de Araújo Neto. Já a
vice-presidência foi ocupada por Dr. Raimundo de Carvalho Lago.
* A partir do Diretório Municipal, foi fundado o ginásio Corrêa de Araújo, que passou a funcionar sob a direção do monsenhor Gerson Nunes
Freire, a partir de 1956, com duas turmas de 1ª série do curso ginasial
no turno noturno, reunindo total de 66 alunos. O vespertino começou
somente em 1966 no prédio onde atualmente funciona a Unidade de
Ensino Zeca Branco.
* Em março de 1957, foi criada a Escola Normal Messias Filho, dirigida pelo Dr. Ary Arruda Gomes de Sá e secretariada por Eva Olímpia de
Oliveira. A escola foi fundada para atender às necessidades de aproveitamento dos alunos que concluíram o curso ginasial no então Ginásio
Corrêa de Araújo.
* No fim dos anos 1960, o Maranhão já contava com 49 escolas cenecistas de 1º e 2º graus instalados em todo o Estado, reunindo 18 mil alunos.
Em 1978, esse número diminuiu sensivelmente. A Campanha se manteve
presente em 28 municípios maranhenses, com 34 escolas, reunindo 726
professores e 16 mil alunos.
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UMA GUIA ILUMINOU O CAMINHO DO DEUS PEQUENO
São muitos os exemplos de histórias bem-sucedidas construídas nos ginásios da
Campanha pelo interior do país. A ilustre cenecista Maria da Guia Lima Cruz, por exemplo, que até hoje presta relevantes serviços
à Campanha, estudou no Ginásio Codoense,
na pequena cidade de Codó.
De família humilde, Maria da Guia viu no Ginásio a única oportunidade dela e de seus
irmãos seguirem os estudos. E, após formar-se no 2º grau, tornou-se secretária do ginásio, a primeira do interior do Maranhão
com registro do MEC, já que a Campanha
fez questão de enviá-la para fazer o curso
de formação na capital, São Luís.

MARIA DA GUIA LIMA CRUZ

Aos 21 anos, Maria da Guia tornou-se diretora do ginásio, que, na época, já contava com mais
de 1.000 alunos, ajudando a implementar na unidade de ensino um Curso Normal, que passou
a funcionar aos sábados e domingos. Diante da oportunidade, e de o seu cargo como diretora
exigir o curso superior, tratou de frequentar as aulas e concluir o Magistério.
Foi como diretora que Maria da Guia conheceu o então presidente da Campanha, almirante
Benjamin Sodré. Ao recebê-lo com muita pompa para as comemorações de aniversário do
Colégio Codoense, o almirante supreendeu-se com a qualidade da fanfarra e com o desfile
preparado para a ocasião, e convidou Maria da Guia para trabalhar na sede da Campanha, que
já havia se mudado para Brasília. Após conciliar o convite com suas demandas familiares, a
professora chegou à capital federal, deu importante contribuição para a formação da política
pedagógica da CNEC e, à frente do Centro Comunitário São João Bosco, ajudou a realizar
uma das mais belas experiências comunitárias idealizadas por Felipe Tiago Gomes.
Foi também no Colégio Codoense que Felipe viveu um dos maiores exemplos de gratidão da
história da Campanha, demonstrando, mais uma vez, toda a humildade de seu caráter. Em
tempos difíceis, nos anos 1980, Felipe e o grande amigo, e advogado, Gilvan Freire, viajaram
até Codó com a difícil missão de esclarecer uma denúncia de corrupção no Colégio, que
estava, inclusive, sendo alvo de uma Ação Civil Pública. Como uma denúncia desse porte era
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algo que feria profundamente Felipe, ele pediu uma audiência com o promotor da cidade
para esclarecer os fatos. A seguir, segue a conversa entre os dois: “– Pois não? Querem falar
comigo?”, disse o Promotor. E Felipe respondeu: “É com Vossa Senhoria que queremos falar. É
com Vossa Excelência mesmo.” O Promotor respondeu: “Pois não, com quem estou falando?”.
E Felipe: “Com seu criado, Felipe Tiago Gomes”. Ao dar de cara com o criador da Campanha,
o Promotor ajoelhou-se aos seus pés e disse: “Felipe Tiago Gomes, seu criado! Imaginava um
velhinho apoiado numa bengala. Estou diante do meu ídolo!”. O promotor, a princípio muito
arrogante, se desfez diante da humildade de Felipe e disse: “Em que posso servi-lo?”. Ele disse:
“Eu quero entregar a escola onde você estudou pra você. Só você pode salva-lá, porque você
foi aluno dela”.
Felipe e Gilvan saíram de Codó e a escola foi, aos poucos, sendo colocada nos eixos, realizando mudanças administrativas até erguer-se novamente. Para Gilvan, foi um dos momentos
mais emocionantes que viveu ao lado de Felipe, que não se alterou, pois estava acostumado a
ouvir de muitos estudantes pelo Brasil afora que era uma espécie de “Deus Pequeno”.
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RIO GRANDE DO NORTE

* A criação de ginásios gratuitos da Campanha no
Rio Grande do Norte contou com o envolvimento
do cardeal Dom Eugênio Sales, ex-arcebispo do
Rio de Janeiro. Ao saber que o cardeal era plenamente envolvido com as causas sociais na cidade
e no campo, Felipe programou uma visita para encantá-lo com os ideais do movimento e o convocou para a tarefa de implantar ginásios no Estado.
* Além de mobilizar vigários, prefeitos e autoridades, Dom Eugênio aceitou a missão de assumir
CARDEAL DOM EUGÊNIO SALES
a presidência da direção estadual da Campanha,
criando, em 1957, três ginásios gratuitos nas cidades de Parnamirim, São José Campestre e Macau.
* Na presidência estadual do movimento, Dom Eugênio Sales também
conseguiu o apoio do Serviço Social da Arquidiocese de Natal e de várias paróquias, que se mobilizaram para ampliar a presença na Campanha no Rio Grande do Norte. Os pedidos foram ouvidos por lideranças
da região, como o Senador Dinarte Maris, que empregou recursos no
Orçamento da União para construção dos Ginásios de Parelhas, Nova
Cruz, Santa Cruz e Alexandria antes mesmo de serem oficializados pelo
MEC.
* Outros professores e lideranças também aderiram aos propósitos
da Campanha e mobilizaram suas comunidades para criarem ginásios
potiguares em regiões onde não havia sequer uma unidade de ensino
secundário. Entre eles, o padre João Penha, de Macau; Marcelino de
Almeida Neto, o popular Mestre Netão; Eduardo Gomes e Júlia Amélia
Cruz, grandes nomes que fizeram a história da Campanha no Rio Grande do Norte.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 32 municípios potiguares,
com 36 escolas, reunindo 458 professores e mais de dez mil alunos.
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PARAÍBA

* Ao conquistar o apoio do professor Afonso Pereira, seu colega na faculdade de Direito do Recife, Felipe deu o passo fundamental para implantar ginásios cenecistas no Estado em que nasceu. O primeiro, aliás,
um dos primeiros também do movimento, foi o Ginásio Castro Pinto,
instalado na capital João Pessoa, em 1949, no colégio estadual.
* Mais tarde, num momento em que o ginásio estava para morrer, sem
poder pagar aos professores, o então diretor entregou o cargo e Afonso
Pereira saiu louco pelas ruas de João Pessoa, tirando dinheiro do comércio para pagar as dívidas. Ao conseguir manter a instituição, a grande
educadora Daura Santiago assumiu sua direção e, com o apoio do então governador José Américo, o Castro Pinto foi absorvido pelo Estado,
transformando-se em Ginásio do Liceu, representando a base do ensino
oficial noturno da Paraíba. Foi assim que a Campanha influenciou a história da Educação na Paraíba.

FELIPE NO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL
DA ESCOLA CENECISTA JOÃO RÉGIS AMORIM
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* Criado com a ajuda dos professores
Orlando Leite de Albuquerque, Francisca
Leite Vitorino, Luzene Vitorino Soares e
Natanael Batista, o Ginásio no Município
de Boa Vista foi fundado em novembro de
1965.
* Em Campina Grande, o Ginásio Comercial Lusa, depois, Escola Cenecista Antonio Faustino da Silva Amorim, foi fundado
em 1968 e funcionou, inicialmente, no
Grupo Estadual Monsenhor Salles. Em ouPOSSE DA DIRETORIA ESTADUAL DA PARAÍBA, ANOS 1980
tra localidade, a Campanha contou com o
envolvimento da Sociedade de Amigos do
Bairro da Liberdade e dos professores da Paróquia de Nossa Senhora
das Graças, que uniram esforços para criar o antigo Instituto de Ensino
de 1º grau Cônego Pedro Serrão, anos depois, Escola Cenecista Cônego Pedro Serrão. Em março de 1974, no Distrito de São José da Mata,
foi criada a Escola Cenecista São José.
* A ilustre professora Maria de Lourdes Henriques, recém-formada no
curso Normal, lembra que, ao ser convocada para dirigir o Colégio Ana
Fonseca de Barros Moreira, no bairro de Mandacaru, João Pessoa, enfrentou todo tipo de desafios. Além das dificuldades para chegar à comunidade, era preciso atravessar um pequeno riacho até a escola, o
que a obrigava enxugar os pés, diariamente, antes de entrar em sala
de aula. A luz era gerada com o motor do simpático Seu Severino. Ele
acendia às 18 horas e, às 22 horas, tocava uma sirene avisando que ia
apagar.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 30 municípios paraibanos,
com 38 escolas, reunindo 467 professores e quase dez mil alunos.
* No período em que muitas escolas cenecistas estavam fechando suas
portas pelo Brasil afora, por causa das dificuldades, em 1989, no Município de Santa Rita, foi fundada a Escola Cenecista Ministro João Agripino Filho, que, até hoje, disponibiliza os ensinos fundamental e médio.
Como toda boa escola cenecista, a instituição passou a envolver toda a
comunidade no sentido de promover o desenvolvimento e socialização
dos alunos a partir de suas particularidades pessoais e culturais.
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NO “GEISEL”, A ENERGIA DE UMA PARAIBANA ARRETADA
A Escola Cenecista João
Régis Amorim foi fundada em março de 1979
por iniciativa de uma importante personagem da
história da Campanha:
Francisca Arruda Ramalho. Nascida no Vale do
Piancó, como teve dificuldades para estudar em
sua região, foi obrigada
a mudar-se bem jovem
para a casa de uma tia em
João Pessoa e, anos mais
tarde, a morar em um pensionato na companhia de outras primas, que também foram estudar
na capital.
Cursando o primeiro ano do Magistério, começou a trabalhar como auxiliar de sala de aula em
algumas escolas, estudando à noite, para realizar o sonho de cursar a Faculdade de Direito.
Aprovada no vestibular com uma das melhores médias, após cursar um ano e meio, casou-se,
teve a sua primeira filha, mas o marido começou a implicar com aquela história de ser advogada. Pela paz no casamento, e obra do destino, Francisca abriu mão do sonho, mudando para
o curso de Pedagogia.
Já formada, após passar em um concurso para o Estado, foi ser Coordenadora de Ensino, mas,
no fundo, já acalentava outro sonho: abrir a sua própria escola. Era o ano de 1978. E ela foi novamente obrigada a mudar o rumo de sua história: seu marido sofreu um acidente e ficou um
ano em coma, desenganado. Grávida da segunda filha, sem recursos para o tratamento, Francisca foi obrigada a vender tudo o que tinha, e, desesperada, escreveu uma carta contando sua
situação para o então presidente Ernesto Geisel, que estava prestes a inaugurar um Conjunto
Habitacional em João Pessoa. Uma semana após o envio da carta, para sua surpresa, Francisca
recebeu a visita de uma representante do governo, que solicitou sua presença na Companhia
Habitacional da Paraíba. O então presidente havia se sensibilizado com a sua carta e resolvido
lhe doar uma casa no novo Conjunto Habitacional Ernesto Geisel.
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Sua segunda filha nasceu e Francisca afastou-se do cargo que ocupava no Estado. Foi quando
encontrou uma antiga colega de Faculdade, Fátima Camelo, que já era assessora pedagógica
da CNEC e tinha planos de abrir mais uma escola na Paraíba. Graças aos conhecimentos pessoais, Francisca lutou e conquistou um terreno com a prefeitura e, com a ajuda de um grupo
de moradores do conjunto habitacional, fundou a Escola João Régis Amorim. A primeira aula
foi dada por nada menos do que Felipe Tiago Gomes, com quem Francisca construiu uma
relação quase filial.
E foi graças a essa proximidade conquistada em longos anos de batalhas e conquistas dentro
da Campanha, que, certo dia, Felipe abordou Francisca com uma proposta pra lá de ousada:
“Excelência (ele tinha essa mania de chamar todo mundo desse jeito), precisamos de um representante da CNEC em Brasília. A Fátima vai residir em Brasília e eu quero que você seja a Administradora Estadual da CNEC na Paraíba!”. Francisca tomou um susto e disse imediatamente
que não gostaria de deixar o Geisel, nome popular pelo qual é chamado o João Régis Amorim.
Afinal de contas, sempre alimentou um carinho especial pela escola que ajudou a fundar. Felipe ficou contrariado, furioso, diante da reação dela. Fechou a cara e, como costumam dizer
no dialeto paraibano, “pendurou os beiços”.
Diante do impasse, Francisca conversou com Fátima e pediu que a amiga intercedesse no
caso, alegando junto a Felipe que ela não teria condições de assumir um cargo de tamanha
responsabilidade: primeiro, porque não queria distanciar-se da escola; segundo, porque ainda
estava colocando sua vida pessoal em ordem após anos de “altos e baixos”. Fátima disse: “Ele
está indo para Picuí. Lá, ele amolece o coração, e volta!” Passada uma semana, Felipe não fez
contato com ninguém, nem falou nada. Todos acharam aquilo muito esquisito, mas, na semana seguinte, o mestre apareceu no Geisel com um sorriso no rosto, dirigiu-se a Francisca e
disse: “Excelência, já tenho uma solução para o seu problema! A senhora vai amanhã mesmo
tomar posse como Administradora Estadual. Já falei com Dr. Berilo Borba (então Presidente da
Diretoria Estadual) e ele vai fazer a transmissão do cargo. Fátima e Gilvan Freire irão lhe entregar as chaves e amanhã mesmo você toma posse!”. Francisca respondeu: “Mas é assim mesmo, Doutor Felipe? O senhor já resolveu?” E Felipe: “Já resolvi. Mas eu entendo sua situação
e responsabilidade, por isso vamos fazer assim: você vai passar três meses na Administração
Estadual, e prepara uma substituta ou para a diretoria da Escola ou para a Administração Estadual”. Francisca disse: “Tudo bem, professor Felipe. Se eu terei três meses para me acostumar e
preparar alguém, vamos fazer dessa forma que o senhor planejou. Espero poder corresponder
à sua confiança.”
No dia seguinte, Francisca saiu de casa e não foi mais direto para o Geisel, como costumava fazer, seguindo direto para a Administração Estadual. Desde então, nunca apareceu a tal pessoa
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FRANCISCA RAMALHO NAS COMEMORAÇÕES DOS 37 ANOS DO CNEC GEISEL

para suprir a sua vaga na escola ou na Administração Estadual, como havia sido combinado,
inicialmente, com Felipe. Quando ela tocava no assunto sobre a substituição, o mestre desconversava e dizia: “Em time que se está ganhando, não se mexe”.
Com o tempo, Francisca se acostumou à rotina, contratou uma coordenadora para a Escola,
e, há mais de 39 anos, acumula as duas funções. Nesse período, conseguiu a regularização da
doação de mais um terreno e criou uma nova escola: o Centro Educacional Cenecista Felipe
Tiago Gomes, cuja construção foi iniciada em 2006, dez anos após a morte do ilustre criador
da Campanha. Com a energia de uma adolescente, e a experiência de uma sábia, seu maior sonho, antes de se aposentar, é deixar implantada uma faculdade cenecista na Paraíba. Alguém
duvida que ela vai conseguir?
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PIAUÍ

* Em 1952, Felipe Tiago Gomes encontrou a abertura que precisava para
a implantação dos primeiros ginásios da Campanha no Piauí a partir do
apoio do deputado estadual Alberto Bessa Luz. Homem público e deputado estadual por 12 anos, Bessa inaugurou o ginásio Padre Marcos, na
cidade de Jaicós, onde havia sido prefeito, em dezembro daquele ano.
Foi também nessa época que ele assumiu a presidência da diretoria municipal da Campanha e instalou o Conselho Fiscal.
* Os primeiros exames de admissão no ginásio ocorreram no dia 23 de
março de 1953, com registro de 28 alunos. Mas a inauguração da sua
sede própria só aconteceu no dia 20 de março de 1960.
* Com a saída de Bessa da presidência local, a Campanha ficou
sem representação e a Campanha
enfrentou algumas dificuldades
no Estado. O ginásio continuou
sendo dirigido por padre Mariano, que também assumiu, tempos
depois, a presidência do Conselho
Comunitário Local.
* Ao saber que o arcebispo de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela,
estava visitando o Rio de Janeiro,
REPRESENTANTES PIAUIENSES NO CONGRESSO NACIONAL,
Felipe foi ao seu encontro para
REALIZADO EM BRASÍLIA: PROFESSORA LUCIA (COLÉGIO POPULAR),
propor que ele se juntasse aos
PROFESSOR ROBERTO FREITAS, PROFESSORA ADAMIR LEAL,
FRANCISCO AMORIM E PROFESSORA MARIA NUNES (COLÉGIO ÁTILA LIRA)
seus demais colaboradores do
Piauí na luta para implantar e aumentar o número de escolas da Campanha no Estado. O envolvimento
de Dom Avelar com o movimento foi tão determinante que, 14 anos depois, ele assumiu a Presidência da CNEC no Piauí.
* Com a chancela de Dom Avelar, que tinha livre trânsito junto às lideranças estaduais, em 1958, foi inaugurado o ginásio popular, em Teresina,
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que inicialmente funcionou no Grupo Escolar Domingos Jorge Velho.
Em 1960, foram abertos mais três ginásios: Felipino Orsano, em Pedro
II; Marcos Parente, em Canto de Buriti; e Nossa Senhora de Fátima, em
Fronteiras.
* Convidado para dirigir o primeiro ginásio da Campanha na capital
piauiense, o professor Roberto Gonçalves Freitas abriu mão do cargo
para o professor Severino Gomes Araujo, que alegou necessidades financeiras. Nomeado para dirigir um colégio no município de José de
Freitas, tempos depois, Roberto Freitas voltou a Teresina e acabou ele
mesmo passando por dificuldades, chegando a dar aulas particulares em
sua própria casa. Ao saber do fato, Dom Avelar prontamente lhe convidou a ocupar o cargo de administrador local da CNEC, função que ainda
não existia na estrutura nacional da entidade.
* O cargo de Administrador Local inspirou a Diretoria Nacional, pouco
tempo depois, a criar as Superintendências Nacional e Estadual, sendo
os seus ocupantes os executivos estaduais da Campanha, que passaram
a ser remunerados pela instituição.
* Como ainda não ocupava uma sede em Teresina, em 1961, o então administrador Roberto Freiras instalou a CNEC num dos cômodos de sua
casa, na Praça da Liberdade, abrindo uma porta frontal de modo que o
acesso fosse independente.
* A ausência de uma sede para acolher a Diretoria Estadual era apenas
uma mostra das dificuldades que a Campanha enfrentou para ampliar
sua presença pelo interior do país. Alguns ginásios eram inaugurados
unicamente com a força e o desejo das comunidades, pois as infraestruturas eram muito precárias. No ginásio instalado no Município de Água
Branca, por exemplo, os alunos carregavam junto do material da escola
cadeiras para facilitar o aprendizado. Quando não criavam seus bancos
em forquilhas atravessadas por troncos de madeira, pisando no chão
duro, batido.
* Com a saída de Roberto Freitas da Administração Estadual da CNEC
Piauí, após ter implantado mais de 70 escolas em 60 municípios, entrou
em cena outra figura importante no Estado e que se tornaria de grande
relevância para a família cenecista: o professor Valmir Cruz, em 1972.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 87 municípios piauienses,
com 88 escolas, reunindo 1.040 professores e mais de 20 mil alunos.
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RIO GRANDE DO SUL

* A visita de uma caravana de estudantes gaúchos, liderada pelo então
aluno do curso de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Ruy de Souza Paixão Cortes, ao Congresso de Estudantes, na Bahia,
compõe o primeiro capítulo da história da Campanha no Rio Grande do
Sul. Foi durante a realização do Congresso, que a caravana composta
por, entre outros, Ruy Cortes, Maria Nilda Maciel Ilha e Afonso José de
Revoredo Ribeiro ficou sabendo da criação de um movimento em Recife
para dar oportunidade a estudantes do interior do país que não tinham
condições financeiras para estudar. Entusiasmados, foram até Recife e
procuraram Felipe Tiago Gomes, que falou sobre as conquistas da Campanha em diversos estados.

FELIPE VISITA O CENTRO DE
TREINAMENTO FARROUPILHA

* Ao retornarem a Porto Alegre, o entusiasmo tomou conta dos estudantes, que atraíram novos admiradores para a Campanha e criaram, no dia
2 de julho de 1950, a célula cenecista gaúcha como parte do programa
mínimo da União Estadual de Estudantes (UEE).
* O primeiro curso de preparação ao ginásio aconteceu no prédio do
Grupo Escolar Duque de Caxias, em Porto Alegre. Mas a autorização para
funcionar o Ginásio Senador Salgado Filho ocorreu somente em 1952.
* Com o exemplo vindo da capital gaúcha, com o tempo, foram surgindo
outros Setores Locais em Sepé Tiarajú, Santo Ângelo, Soares Barros, Ijuí,
Nossa Senhora dos Anjos, Gravataí, Deífelo Monteiro e São Pedro do Sul.
* A primeira reunião para formar a equipe responsável pela direção do
Ginásio Sepé Tiarajú aconteceu em 10 de janeiro de 1952. A escola funcionava exclusivamente à noite e, até 1954, ocupou o prédio construído para abrigar a antiga Escola Técnica Profissionalizante. Em 1963, sem
local para funcionar, prestes a ser despejado, o grande professor João
Calisto de Medeiros, nordestino que fez história no sul do país, conseguiu sensibilizar as autoridades de Santo Ângelo para que a prefeitura
municipal adquirisse o prédio construído para ser um sanatório da Associação de Assistência aos Tuberculosos e doasse ao Colégio, onde está
localizado até hoje.
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FELIPE VISITA O GINÁSIO NOSSA SENHORA DOS ANJOS, EM GRAVATAÍ

* Em 1953, a diretoria da Sociedade Cultural Amigos de Gravataí fundou o Setor Local da Campanha, que deu origem ao primeiro ginásio do
município, o Ginásio Nossa Senhora dos Anjos. O forte apelo dos pais
de alunos do Colégio foi o que motivou a professora Eunice Carolina
Ohlweiler de Oliveira a iniciar os estudos para criação de uma faculdade
local. Em 2000, é instalada a Faculdade CNEC Gravataí.
* As primeiras reuniões com representantes da Campanha em Nova Petrópolis aconteceram no ano de 1959. Com a criação de um Setor Local,
no ano seguinte, tiveram início as primeiras conversas para a criação do
Ginásio Noturno Frederico Michaelsen, que disponibilizou duas turmas
para o curso de admissão no Grupo Escolar Padre Werner. Em 1962, com
a criação de um ginásio estadual para o mesmo local pelo então governador Leonel Brizola, a CNEC local entrou em crise. Houve intervenção
da diretoria do Setor Local e a comunidade dividiu-se entre os partidários da estatização, a solução mais fácil, enquanto outra parte defendia
o ideal comunitário para manter a tradição cenecista. Liderada pela professora Irmgard Schuch, secretária do ginásio, que assumiu a Presidência
do Setor Local, a comunidade decidiu apostar no ensino comunitário. A
Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis (Facenp) iniciou suas atividades
em 1º de março de 2004, dividindo a estrutura física com o tradicional
Colégio Cenecista Frederico Michaelsen.
* Em 25 de novembro de 1960, às 21h, no Salão de Festas do Grupo
Escolar Farroupilha, realizou-se a reunião para a escolha e posse da primeira diretoria do Setor Municipal da CNEG, em Farroupilha, uma Escola
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FELIPE EM GRAVATAÍ

Normal de segundo ciclo. Ter uma Escola Normal de segundo ciclo na
cidade era o sonho de abnegados cidadãos de Farroupilha, entre eles,
Dr. Tomaz Molina Martins, Dr. Itacir Luiz Feltrin, Álvaro Pessin e Cordeiro
Zangalli. O primeiro presidente do Setor Municipal de Farroupilha foi o
Dr. Antão de Jesus Baptista (in memoriam). Após os preparativos iniciais,
em março de 1961, iniciaram as aulas com 24 alunos matriculados nas
dependências da hoje Escola Estadual Farroupilha.
* Existem alguns registros marcantes da presença do Professor Felipe
Tiago Gomes na cidade de Farroupilha: em 1970, na inauguração das
primeiras instalações do prédio do colégio, no atual endereço; em 1985,
para participar e prestigiar as comemorações dos 25 anos da presença
da CNEC em Farroupilha; e, em 1996, na inauguração do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha.
* O Colégio Cenecista João Batista de Mello foi fundado, no Município
de Lajeado, em março de 1962, por iniciativa do casal-fundador, Zuleica
e Werner Born, que reuniu professores e elementos da comunidade local. Em 1975, o colégio recebeu autorização para o funcionamento do
curso Técnico em Leite e Derivados e habilitação em Secretariado.
* Em 1963, o município de Arroio dos Ratos possuía apenas escolas que
disponibilizavam o ensino até a 4ª série primária. Diante das dificuldades
de enviar seus filhos para outras cidades, alguns membros da comunidade, liderados pelo padre Ervino Lothar Sulzbach, conseguiram fundar um
ginásio gratuito no auditório da Escola Estadual Couto de Magalhães. O
Instituto de Educação Cenecista General Canabarro formou sua primei-
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ra turma em 1966. O primeiro prédio do educandário foi cedido pela extinta Escola Evangélica General Canabarro. Em junho de 1969, graças ao
esforço de moradores e pessoas influentes da cidade de Estância Velha,
foi fundado o Ginásio Comercial de Estância Velha.
* Em 1975, a única escola particular do Município de Encantado encerrou
suas atividades, deixando uma legião de órfãos, que tiveram que buscar
ensino em outras localidades. Cansados de ter que cobrir essa lacuna, a
comunidade uniu esforços e inaugurou, em 1993, a Escola Cenecista de
1º Grau Encantado.
* A chegada da Campanha em Novo Hamburgo aconteceu por causa
da falta de escolas ginasiais, e com preço acessível, no bairro Primavera. Organizadas com o apoio de autoridades da época, diversas famílias
conquistaram a autorização da Secretaria de Educação e Cultura para
funcionamento de um ginásio no bairro, em 1970. Em junho de 1971,
iniciaram-se as aulas nas dependências de Escolas Estaduais e Municipais do entorno. Em 1983, o Ginásio Comunitário Bairro Primavera, hoje,
Colégio Cenecista Felipe Tiago Gomes, começou a funcionar em sua
sede própria.
* Em 1983, a Campanha estava instalada em 81 municípios gaúchos, com
133 estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, além de uma faculdade
de Direito na cidade de Santo Ângelo, e duas em Osório.
* O atual Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC) nasceu na
década de 1980 a partir da autorização para funcionamento dos cursos
de Letras e de Estudos Sociais (História e Geografia). Hoje, o UNICNEC
disponibiliza diversos cursos de graduação presenciais e a distância, cursos de pós-graduação presencial e semipresencial, e cursos técnicos, e é
ainda composto pelo Colégio Cenecista Marquês de Herval.
* O Centro de Ensino Superior de Bento Gonçalves, atualmente Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, foi fundado em 1988 graças ao empenho do professor Vercino Franzoloso, ex-diretor da instituição, que
trabalhou para que a comunidade de Bento Gonçalves e das regiões
adjacentes pudessem contar com uma unidade de nível superior para
formar suas futuras gerações. Em 2002, foi pioneira ao oferecer à comunidade um curso que formasse profissionais para atuar em todos os
níveis da cadeia dos negócios agroindustriais, e, em 2004, foi a primeira
instituição de ensino superior de Bento Gonçalves a oferecer o curso de
Enfermagem – bacharelado.
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SANTO ÂNGELO: NO SUL, UM NORDESTINO FEZ HISTÓRIA
A ideia de criar um curso de nível superior no Município de Santo Ângelo
(RS), no início dos anos 1960, foi tão
ou mais utópica quanto a que mobilizou Felipe Tiago Gomes para a criação
da Campanha do Ginasiano Pobre, nos
idos dos anos 1940. Com propósitos
bem semelhantes, as duas ideias foram
alvo de muita resistência, mas tiveram
em comum uma característica que as
FELIPE COM JOÃO CALISTO DE MEDEIROS, DR. OSCAR PINTO
JUNG E OUTRO COMPANHEIRO CENECISTA, ANO DE 1981
levaram adiante até se tornarem realidade: o envolvimento de homens enérgicos em busca do conhecimento.
Segundo relatos, ao saber da criação da faculdade, Felipe esbravejou: “Por caridade, não me
fale nisso!”. Considerava o criador da Campanha que sua missão já estava sendo cumprida
com a criação dos ginásios no interior do país. O que ele não contava é que, na ânsia de divulgar seus propósitos cenecistas, tinha conseguido mobilizar, de norte a sul, homens de muita
fibra, que não desistiam tão facilmente de seus sonhos.
Um desses personagens foi o nordestino João Calisto de Medeiros. Nascido no Rio Grande do
Norte, sargento do Exército, Calisto se mudou para o sul do país, e lá criou seus filhos. Quando
Felipe chegou em Porto Alegre, e depois foi se embrenhando para as fronteiras gaúchas, encontrou em Calisto a força que precisava para fundar um dos primeiros ginásios da Campanha
em Santo Ângelo, o Sepé Tiaraju. Então presidente do Setor Local e estudante de Direito na
Universidade de Passo Fundo, Calisto externou ao amigo, Dr. Bayard de Toledo Mércio, a ideia
de criação de um curso superior em Santo Ângelo. Após o primeiro impacto, a proposta foi
logo acatada e na mesma semana já seria realizada a primeira reunião para discussão da ideia.
Em outubro de 1961, reuniram-se, na casa de Calisto, Dr. Bayard de Toledo, juiz de Direito; o
advogado Darcy Von Hoonholtz, e o comerciante Édison Fonseca. Primeiro, tinham o propósito de fundar uma faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, mas, logo depois, acharam
melhor criar uma faculdade de Direito, que abriria mais possibilidades para os jovens estudantes da região. Depois de muitos goles de café e bate-papo, no fim do tarde, um visitante
tocou a campainha do apartamento e tornou-se, propositalmente, o redator da ilustre Ata de
Fundação da Faculdade de Direito de Santo Ângelo: era o colega, estudante de Direito, Oscar
Pinto Jung, que, meio tonto diante da novidade, escreveu, em um livro de capa dura, o relato
que entrou para a história da Campanha.

265

LIVRO CNEC_FINAL.indd 265

26/06/2018 08:29:14

MURAL DA PRIMEIRA TURMA DE FORMANDOS DA
FACULDADE DE DIREITO DE SANTO ÂNGELO

Assinada inicialmente pelos cinco presentes ao encontro, a Ata também foi divulgada entre
lideranças, pessoas ilustres da comunidade santoangelense e políticos que, apoiaram a iniciativa, embora a maioria considerasse uma grande utopia. Entre os que assinaram, estavam
o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola; Marcelo Miosos; José Olavo de
Machado; Carlos Wilson Schröeder; e ainda os santo-angelenses Wilmar Campos Bindé, Leo
Fett e Pedro Osório do Nascimento, que permaneceu longos anos como professor da instituição. Há ainda na Ata o registro da presença de Dom Aloísio Lorsheider, bispo diocesano, que
abençoou o documento.
Nessa época, Santo Ângelo contava somente com cinco cursos de grau médio. Cursos de
nível superior existiam apenas em Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul e Rio Grande. Os mais
próximos da cidade estavam localizados em Passo Fundo e Santa Maria. As reações contrárias
à ideia da Faculdade de Direito de Santo Ângelo foram inúmeras. Professores da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul achavam um absurdo o fato de uma cidade tão pequena querer
oferecer um curso de Direito. Mas a presença de Calisto e de outros companheiros cenecistas
no comando daquele ideal tornou possível o que, para muitos, era uma mera pretensão.
Após recolhidas as assinaturas, foi providenciada a documentação a ser apresentada ao Ministério da Educação e Cultura, postulando autorização para o funcionamento. O pleito foi
encaminhado por intermédio do professor Felipe Tiago Gomes, que só deu continuidade aos
trâmites burocráticos porque foi convencido por Calisto, com quem tinha uma relação de
muita amizade e confiança. Ninguém além de Calisto, um nordestino que, assim como Felipe,
também tinha uma teimosia visionária, seria capaz de tamanha proeza.
Com o apoio de Felipe, que, naquela época, já era respeitado nos meios educacionais, a aprovação do primeiro curso de ensino superior de Santo Ângelo dependeu, fundamentalmente, do esforço e da influência do ex-ministro da Educação, Clóvis Salgado, autor do parecer
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aprovado pelo Conselho Federal de Educação no dia 8 de fevereiro de 1963, e do dirigente da
CNEC, Paulo Sarasate. Nessa data, o MEC autorizou o funcionamento da faculdade mediante
decreto assinado pelo então presidente da República, João Goulart, gaúcho e missioneiro,
que também escreveu seu nome nessa empreitada, assinando, inclusive, a Ata da Fundação.
Para que o projeto fosse levado adiante, impedindo qualquer revés antes mesmo de obter a
autorização do MEC para o seu funcionamento, os idealizadores da faculdade realizaram seu
primeiro vestibular, em 1962, cometendo uma irregularidade. Aprovados, os alunos enfrentaram todo tipo de dificuldade para iniciarem o curso. Primeiro, porque não havia instalações
próprias para o projeto, apenas o Ginásio Sepé Tiaraju, que não tinha espaço disponível. Com
o apoio do governo do Estado, a faculdade passou a funcionar, no período noturno, nas salas
ociosas da Escola Técnica Industrial Getulio Vargas, por onde permaneceu por, mais ou menos, dois ou três anos.
Além das instalações improvisadas, cada aluno tinha que trazer sua cadeira de casa se não
quisesse assistir às aulas sentados no chão, com o caderno apoiado na perna. No início, tudo
era na base da improvisação. Os professores eram os juízes de Direito, promotores de Justiça,
além de advogados, veteranos e idealistas, que se dispunham a trabalhar de graça. Ninguém
tinha metodologia de ensino superior, mas uma grande vontade de marcar a história daquela
cidade com aquela iniciativa pioneira e ousada.
Antes mesmo do reconhecimento do MEC, e vivendo todo tipo de dificuldade para dar continuidade ao curso, os alunos, muitos vindos de fora, passaram a usar um colete de cor vermelha com a inscrição “Luta pela Faculdade de Direito”, uma forma de serem reconhecidos
publicamente e de reafirmarem seu apoio à causa. Mas como o reconhecimento não veio
imediatamente após o início do curso, a primeira turma foi obrigada a repetir um ano inteiro,
já que, no ano de 1962, a faculdade ainda não tinha valor legítimo. Iniciando oficialmente o
curso em 1963, a formatura foi realizada somente em 1967.
Ao longo dos anos, a Faculdade de Direito de Santo Ângelo (Fadisa) conquistou autorização
para ministrar os cursos de Ciências Contábeis e de Administração e, em 1998, passa a atuar
como Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (Iesa), hoje, Faculdade CNEC
Santo Ângelo. Como primeira instituição de nível superior da Campanha, serviu de estímulo
e encorajou outras lideranças a adotarem iniciativa semelhante em diversas regiões do país.
Seu curso de Direito alcançou reconhecimento e tradição no Estado do Rio Grande do Sul e,
em 50 anos, formou mais de 4 mil bacharéis, que se tornaram eminentes advogados, juristas,
juízes e promotores que, até hoje, ocupam posições de destaque no cenário jurídico, administrativo e político gaúcho e brasileiro.
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PARANÁ

* Foi no Estado do Paraná, mais precisamente no bairro curitibano de
Água Verde, que a Campanha conseguiu implementar um de seus primeiros ginásios, no fim da década de 1940. A façanha contou com a
ajuda dos irmãos Lincoln da Cunha Pereira e Francisco da Cunha Pereira
Filho, que se encantaram com os ideais de Felipe durante uma visita ao
Recife. Após inaugurado o Ginásio Professor João Cândido, Felipe conheceu outros colaboradores que o ajudaram a espalhar ginásios pelo
interior paranaense e por toda a região Sul, como Arnaldo Busato e João
Calisto de Medeiros.
* No início da década de 1950, Felipe implantou unidades escolares nos
Municípios de Santo Antônio de Caiuá, Bom Sucesso, Guaíra e outras
localidades.
* Na década de 1960, por iniciativa de
um grupo de alunos remanescentes de
curso ginasial noturno do Colégio Sagrada Família, de Campo Largo, que
queriam continuar seus estudos, mas
não tinham uma escola que se prontificasse a ministrar um curso de 2º grau
noturno, a Campanha inaugurou o Colégio Cenecista Presidente Kennedy,
com o curso colegial – correspondente
ao atual ensino médio.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 62 municípios paranaenses, com
108 escolas, reunindo 2.097 professores
e mais de 34 mil alunos.
* Após passar a oferecer também a educação infantil e o ensino fundamental,
em dezembro de 1999, o Colégio Cenecista Presidente Kennedy considerou
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CASAL SODRÉ NA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

a ideia de disponibilizar cursos de ensino superior, iniciando as atividades da então Faculdade Cenecista Presidente Kennedy, hoje Faculdade
CNEC Campo Largo, primeira instituição de ensino superior do Município, atendendo não somente à demanda da região, como a de cidades vizinhas, como Balsa Nova, Araucária, Palmeira, Campo Magro e até
mesmo de Curitiba.
* Em 1990, década em que a Campanha começou a enfrentar suas maiores dificuldades de sobrevivência, a comunidade do Município de Colombo reuniu-se em torno da proposta original de Felipe e, contando
com a ajuda do então superintendente estadual, João Calisto de Medeiros, decidiram formar uma comissão de pais e professores que fundaram
a Escola Cenecista Nossa Senhora do Rosário, que funcionou, inicialmente, nas dependências da Escola Nossa Senhora do Rosário, instituição que pertencia às Irmãs Passionistas.
* Com a ajuda da prefeitura, que cedeu um terreno doado por João Batista Lovato Sobrinho, deu-se início às obras para a construção do prédio
próprio, seguindo a filosofia de colaboração comunitária em todas as
etapas. Homenageando o doador oficial do local onde construiu suas
dependências, a instituição passou a chamar-se Colégio Cenecista João
Batista Lovato Sobrinho.
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SANTA CATARINA

* O lançamento da Campanha em solo catarinense aconteceu no fim de
1952, liderada pela União de Estudantes de Santa Catarina. Presidente
da entidade, o acadêmico de Direito Neudy Primo Massolini assumiu a
vice-presidência da primeira diretoria da Campanha que, em uma reunião acompanhada por Felipe Tiago Gomes, elegeu o Almirante Carlos
de Silveira Carneiro como presidente.
* Em 1954, tiveram início as atividades no Município de Concórdia. Com
o apoio da comunidade, que desejava resolver o problema da falta de
ensino secundário na região, foi fundado o Ginásio Concórdia. Reafirmando o exemplo de doação pessoal tão comum nas instituições cenecistas, os professores da cidade lecionaram gratuitamente por quatro
anos, revertendo suas gratificações em benefício da construção da sede
própria do ginásio.
* Em visita a Joinville, no início dos anos 1960, Felipe sugeriu ao prefeito
Baltasar Buschle, seu companheiro na Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, lançar uma representação do seu movimento no
Município. Com a ajuda do professor João Roberto Moreira, é elaborado
o projeto para o funcionamento do Ginásio Professor José Elias Moreira,
em homenagem a seu pai, que instalou-se em caráter provisório no Grupo Escolar Conselheiro Mafra.
* Fruto da evolução e de toda a experiência adquirida com o Colégio
Elias Moreira, no ano de 2000, a Campanha recebeu autorização do MEC
para iniciar as atividades da Faculdade CNEC Joinville, que hoje oferece
diversos cursos de graduação, presencial e a distância, e de pós-graduação, além de contar com instalações de primeiro mundo.
* Na cidade de Itajaí, a Campanha contou com o envolvimento de líderes
sindicais que, inspirados pela filosofia da educação comunitária, e motivados pelas dificuldades de acesso de seus filhos às escolas particulares
tradicionais, criaram, em 1962, o Ginásio Fayal. O ginásio passou a funcionar em salas cedidas por um grupo escolar estadual, à noite, e contou
inicialmente com apenas 34 alunos.
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* Ao assumir a presidência do Conselho Comunitário de Itajaí, em 1966,
o professor Ludgério Niehues permaneceu no cargo até o ano de 2004.
Nesse período, após doação de um terreno pela prefeitura, e o apoio de
pais, alunos e professores, foi construído o prédio principal do colégio,
que passou a chamar-se, anos mais tarde, Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal.
* Quando a Campanha chegou ao Município de Rio Negrinho, na década de 50, o povoado catarinense, formado, em sua maioria, por descendentes alemães, carecia de uma instituição que oferecesse aos filhos de
imigrantes a continuidade dos estudos. Munido do ideal de criar oportunidades para os seus jovens estudantes, o Padre Luiz Gonzaga Steiner,
de Rio Negrinho, visualizou a possibilidade da criação de um ginásio
gratuito da Campanha do Ginasiano Pobre, sobre a qual ele leu uma
notícia no jornal local. Assim, em 1958, iniciaram-se as atividades do 1º
ciclo do Ginásio São José que, mais tarde, originou o Colégio Cenecista
São José.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 75 municípios catarinenses,
com 79 escolas, reunindo 2 mil professores e 16 mil alunos.
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AMAZONAS

* Nos anos de 1969 e 1970, voltando-se com mais determinação para
os estados do Amazonas e do Pará, a CNEC finalmente conseguiu instalar suas Administrações Estaduais mesmo diante das dificuldades que
aquelas regiões ofereciam. Foram criadas oito escolas do Amazonas. Em
1978, esse número reduziu-se para a metade: existiam apenas quatro escolas cenecistas em dois municípios amazonenses. Porém, juntas, esses
educandários atendiam 2.500 alunos.
* No Amazonas, o primeiro ginásio gratuito nasceu graças ao envolvimento e dedicação da comunidade de Coari, do Instituto Popular da cidade, além da colaboração do Fundo Comunitário da Indústria da Zona
Franca de Manaus e da Universidade do Amazonas. No dia 12 de abril
de 1948, foram realizadas as primeiras provas de admissão no Ginásio
de Coari. Todo o processo contou com a coordenação da professora
Dulcinéia Rodrigues de Salva, nome fundamental nessa empreitada, que
tornou-se diretora do novo Ginásio.
* O Ginásio de Tabatinga, situado no Município que faz fronteira com o
Peru e a Colômbia, serviu como um elemento de integração nacional
graças ao apoio das tropas militares, instaladas no local. Antes de sua
existência, após os quatro anos do 1º grau, para continuarem os estudos,
todos os alunos do Município eram obrigados a dirigirem-se à cidade de
Letícia, na Colômbia. Com a criação do ginásio, ninguém mais precisou
sair de Tabatinga para concluir o ensino fundamental.
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PARÁ

* Após embarcar num avião da FAB no dia 12 de setembro de 1948, Felipe
foi recebido com pompas no Estado do Pará. Sua visita foi recepcionada
pelo governador, pelo prefeito da capital e pelo arcebispo Metropolitano. Na Faculdade de Direito, vários líderes estudantis se dispuseram a
lutar para implantar ginásios gratuitos. O movimento cenecista contou
ainda com o apoio essencial do professor Edson Franco que, naquela
época, já era uma das mais importantes figuras da educação no Estado
do Pará.
* Com a criação da Administração Estadual, no fim da década de 1960,
no Pará, onde havia apenas uma escola, foram criadas mais três. Em
1978, o estado do Pará já contava com cinco escolas cenecistas que,
juntas, atendiam mais de 1.300 alunos.
* No início da década de 1970, com o fluxo migratório para a cidade
de Altamira, graças à construção da Transamazônica, representantes da
Campanha deram uma importante contribuição na formação de jovens e
adultos que desejavam se preparar para a chegada do desenvolvimento
local.
* Foram propostos cursos direcionados à construção de casas para as
agrovilas (núcleos residenciais), assim como para atividades de carpintaria, marcenaria, bombeiro encanador, eletricista e datilografia.
* A cenecista Norma Romaguera lembra que, para conseguir professores, sem remuneração, para os ditos cursos, era obrigada a fazer inúmeras visitas à Prefeitura de Altamira, ao Incra, ao Seminário dos Padres,
além de aproximar-se de membros do Projeto Rondon.
* A Campanha também ajudou a preparar jovens que passaram a se interessar pela chegada dos bancos na região. Em audiência com o prefeito
de Altamira, Norma propôs medidas para a abertura dos primeiros cursos
de datilografia de Altamira.
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GOIÁS

* A primeira viagem de Felipe ao Estado de Goiás, a bordo de um avião
da FAB, foi acompanhada pelo colega Walter Guerra, integrante do
núcleo carioca da Campanha cujo pai era prefeito de Inhumas, cidade
goianiense que na época enfrentava grande turbulência social.
* Apesar do cenário político atípico, o prefeito Sebastião Guerra apresentou Felipe a diversas lideranças locais que poderiam lhe ajudar a divulgar a Campanha em todo o Estado. Destacam-se Elpídio Brandão,
a professora Maria Sebastiana e muitos outros personagens da comunidade, como a portadora de deficiência física Flori, que, junto com os
demais, assumiu o compromisso de defender a criação de ginásios gratuitos na região.

INAUGURAÇÃO DE ESCOLA DA
CAMPANHA EM PLANALTINA

* Por defender a democratização do ensino em Goiás, a exemplo de
outros lugares, a Campanha chegou a ser considerada uma iniciativa
comunista, e por isso seus entusiastas acharam melhor eleger um nome
forte para assumir a presidência estadual da entidade. Foi assim que
surgiu o nome de Venerando de Freitas Borges, primeiro prefeito de
Goiânia, deputado estadual e conceituado professor na capital goiana.
* No dia 12 de dezembro de 1949, era constituída a primeira diretoria da
CNEC em Goiás. Junto com Venerando de Freitas, na vice-presidência,
assumiu a Drª Francisca Miguel. Em seguida, foi instalado o Ginásio Professor Ferreira, de Goiânia, que passou a funcionar em um prédio do
Estado, no período noturno. No mesmo mês, a CNEC chegou à cidade
de Jataí, onde foi fundada a Diretoria Local e criado o Ginásio Nestório
Ribeiro, com a colaboração das autoridades e da comunidade local.
* Em 1978, a Campanha estava presente em 17 municípios goianos, com
17 escolas, reunindo 168 professores e mais de 3 mil alunos.
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MATO GROSSO

* O Ginásio Maria Constância de Barros Machado, o primeiro educandário cenecista no Estado do Mato Grosso, foi criado no ano de 1960, na
cidade de Rondonópolis. A iniciativa foi fruto de um grupo de pessoas
da comunidade e de representantes dos poderes Legislativo e Executivo que, juntos, buscavam uma solução para resolver a precariedade do
ensino na região. No fim dos anos 1970, o ginásio passou a chamar-se
Ginásio 13 de Junho e, anos depois, Escola Cenecista 13 de Junho, em
funcionamento até os dias de hoje.
* Em 1978, o Estado de Mato Grosso tinha apenas o Ginásio 13 de Junho. Já o Mato Grosso do Sul contava com dois educandários: um em
Campo Grande e outro em Ouro Verde. No início dos anos 2000, ambos
foram incorporados à superintendência da CNEC de Mato Grosso.
* Em 1981, quando foi instalada a Superintendência Estadual, o estado já
contava com quatro Setores Locais, nas cidades de Rondonópolis, Nova
Mutum, Rio Branco e Aripuanã.
* Em 1986, liderados pelo bispo Dom Henrique Fröelich, foi criado o
Centro Educativo e Recreativo Santa Elisabete, na cidade de Sinop. Com
a comunidade mobilizada para realização de eventos e doações, inicialmente, foram construídas duas salas de aula para a educação infantil.
Os serviços de merenda e limpeza ficavam por conta das mães dos alunos. Já os professores eram cedidos pela prefeitura. Quando assumiu a
instituição, no mesmo ano, a CNEC elegeu seu primeiro Conselho Comunitário. Fundada a Escola Cenecista Santa Elisabete, com o apoio da
Secretaria Municipal de Educação e da Delegacia Regional de Ensino, foi
aprovado o Convênio de Recursos Humanos com o governo estadual e
a cobrança da taxa escolar para manutenção da unidade.
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> Estudante Demócrito de Souza Filho - Comitê Verdade, Memória e Justiça PE
- Disponível em <http://cmvj-pernambuco.blogspot.com.br/2015/03/homenagem-democrito-de-souza-filho-70.html>
> Felipe Prefeito de Picuí – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes (Picuí)

CAPÍTULO 7
> Recife, anos 1950 - Recife em postais. Disponível em <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=595286>
> Felipe, Américo e Ariceia – Acervo da CNEC Paraíba
> Felipe na formatura da Faculdade de Direito - Acervo de Waldemiro Severiano
> Acrísio Moreira da Rocha – Fortaleza Nobre
- Disponível em <http://www.fortalezanobre.com.br/2011/07/acrisio-moreira-da-rocha-o-prefeito-do.html>
> Faustino de Albuquerque – Fortaleza em fotos
- Disponível em<http://www.fortalezaemfotos.com.br/2013/01/faustino-de-albuquerque-um-governo-de.html>
> Nelson Chaves –História da Água Preta – Disponível em<http://storylineap-pe.blogspot.com.br/2010/12/nelson-chaves.html>
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> Professor Lourenço Filho - Porto Ferreira onLine
- Disponível em < http://www.portoferreiraonline.com.br/noticia/semana-cultural-lourenco-filho-acontece-na-proxima-quarta-feira-29>

CAPÍTULO 8
> Felipe visita Ginásio Castro Pinto, em João Pessoa –Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes.
Hotel Ferreira Viana – Apontador
-Disponívelem<https://www.apontador.com.br/local/rj/rio_de_janeiro/hotel/3HXB5W2J/hotel_ferreira_viana_flamengo.html>
> Américo Salgado – Acervo de Américo Salgado
> Visita a Curitiba – Acervo de Waldemiro Severiano
> Felipe e o professor Afonso Pereira - Acervo de Waldemiro Severiano
> Primeira turma do Ginásio Felisberto de Carvalho – Livro Portal do Saber, Iara Gomes da Costa e José Carlos Dutra
> Dr. Tobias Tostes Machado na formatura - Livro Portal do Saber, Iara Gomes da Costa e José Carlos Dutra
> Américo Salgado, João Borges de Morais e Antônio Joaquim – Acervo de Américo Salgado
> Teófanes Augusto de Araújo Barros - Blog do Anabelino
- Disponível em < http://blogdoanobelino.blogspot.com.br/2012/07/ha-100-anos-nascia-em-alagoas-o-padre.html>

CAPÍTULO 9
> Felipe com Paulo Sarasate e esposa –Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Senador Jones Santos Neves – Morro do Moreno
- Disponível em <http://www.morrodomoreno.com.br/materias/jones-dos-santos-neves.html>
> Ministro Simões Filho - Academia de Letras da Bahia
- Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/356628864218559876/>
> Christiano Dias Lopes Filho –Morro do Moreno
- Disponível em <http://www.morrodomoreno.com.br/materias/christiano-dias-lopes-filho.html>
> Visita a BH – Site Oocities - Felipe Tiago Gomes - Disponível em < http://www.oocities.org/felipetiagogomes/historia.html>

CAPÍTULO 10
> Felipe deu, em tijolo, o seu peso – Acervo Dora Sodré
> Associação Brasileira de Imprensa – Clássicos da Arquitetura - Disponível em <https://www.archdaily.com.br/br/01-37838/
classicos-da-arquitetura-sede-da-associacao-brasileira-de-imprensa-abi-irmaos-roberto/abi-9/>
> Primeira casa onde funcionou o Colégio Athayde Parreiras – Livro Portal do Saber, Iara Gomes da Costa e José Carlos Dutra
> Henrique de La Roque Almeida - Portal do Museu do Tribunal de Contas da União - Disponível em < http://portal.tcu.gov.br/museu-do-tribunal-de-contas-da-uniao/tcu-a-evolucao-do-controle/min-henrique-de-la-rocque-almeida-1980-1982.htm>
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> Visita ao interior do Rio de Janeiro -Site Oocities - Felipe Tiago Gomes
- Disponível em <http://www.oocities.org/felipetiagogomes/historia.html>
> Campanha De pé no chão também se aprende a ler – Brechando
- Disponível em <http://www.brechando.com/2015/11/o-que-e-de-pe-no-chao-se-aprende-a-ler/>
> Instituto de Educação de Niterói – Biblioteca do IBGE
- Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=443087&view=detalhes>

CAPÍTULO 11
> O Presidente Juscelino Kubitschek durante apresentação do coral – Acervo de Américo Salgado
> Sede da CNEC em Santa Teresa- Coleção História da CNEG
> Sr. Abílio da Cunha – Acervo Antônio Joaquim Coelho da Cunha
> Recortes CNEC Planta Café em Itiruçu e Palestra Miguel Pereira – Acervo Dora Sodré
> Inauguração da nova sede CNEC Niterói – Livro Portal do Saber, Iara Gomes da Costa e José Carlos Dutra
> Dona Sara Kubitschek visita – Acervo de Américo Salgado
> Deputado Guilhermino de Oliveira – Prefeitura Municipal de Inhapim (MG)
- Disponível em <http://www.inhapim.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/biografia-dr-guilhermino-de-oliveira/6509>

CAPÍTULO 12
> Felipe é homenageado pela secretária de Educação – Acervo da CNEC Paraíba
> Desfile Sete de Setembro -Prefeitura de Sapucaia
- Disponível em<http://sapucaia.rj.gov.br/saudosa-sapucaia/desfile-de-7-de-setembro-cnec-1975a/>
> Aniversário da CNEC - Prefeitura de Sapucaia
- Disponível em <http://sapucaia.rj.gov.br/saudosa-sapucaia/aniversario-da-cnec-1966/>
> Felipe visita a escola Farroupilha – Acervo da CNEC Paraíba
> Escola da Comunidade Jarbas de Lery Santos, Bairro Furtado de Menezes (MG) – Foto Roberto Dornellas/Jorge Couri.
Disponível em <http://www.mariadoresguardo.com.br/2015/10/escola-local-em-fevereiro-de-1969-foto.html>
> Palácio Gustavo Capanema – Viva Decora
- Disponível em<https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/lucio-costa/>

CAPÍTULO 13
> Livro a História da CNEG – Primeira edição – Acervo de Antônio Joaquim Coelho da Cunha
> Visita às obras da CNEC em Brasília – Acervo Dora Sodré
> Felipe ao lado do português Antônio Joaquim – Acervo Waldemiro Severiano
> Livro a História da CNEG (Dedicatória Haya de la Torre) – Acervo de Antônio Joaquim Coelho da Cunha
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CAPÍTULO 14
> Felipe com o Senador Aderbal Jurema e o ministro Ney Braga – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Recortes do jornal O Cenecista e Correio da Manhã – Acervo Dora Sodré
> Felipe e o casal Sodré no jornal O Popular – Acervo Dora Sodré
> Felipe com o senador Jorge Bornhausen – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Felipe com Sodré em visita ao Presidente Geisel – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Casal Sodré – Acervo Dora Sodré
> Felipe, Sodré e o Governador do Maranhão – Acervo Dora Sodré

CAPÍTULO 15
> Felipe e o presidente João Figueiredo – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Reportagem sobre a inauguração do Ginásio de Orobó (PE) – Acervo Dora Sodré
> Inauguração da Escola Fernando Moreira, Paraná – Acervo Dora Sodré
> CNEG agora é CNEC, Jornal do Caeté (PA) – Acervo Dora Sodré
> Notícia do VII Congresso Nacional, em 1969 – Acervo Dora Sodré
> CNEC reunia 1.400 escolas, em todo o Brasil, no ano de 1975 – Acervo Dora Sodré
> CNEC poderá absorver os colégios do Estado –Jornal O Povo (Ceará)
> Escola Cenecista José Ferreira, anos 70 – Disponível em <http://www.joseferreira.com.br/institucional/historia/>
> Inauguração do Ginásio Cenecista de Orobó – Acervo Dora Sodré
> Inauguração Ginásio em Céu Azul – Acervo Dora Sodré
> Felipe e Lucy Geisel – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes

CAPÍTULO 16
> Brasília, anos 1970 - Getty Image Brasil – Disponível em < https://www.gettyimages.com.br/>
> Notícia sobre o XXI Congresso – Acervo Dora Sodré
> Felipe, Maria Gomes e o médico Adib Jatene – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Felipe com sobrinhos – Acervo Waldemiro Severiano
> Universidade de Sorbonne – Universidades Francesas
- Disponível em <http://www.universidadesfrancesas.com.br/cursos-verao-paris-sorbonne/>
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> Maria Gomes, Felipe e Maria de Lourdes – Acervo CNEC Paraíba
> Murílio Hingel – Projeto Minas é Cinema - Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XWqzwthu4P4>

CAPÍTULO 17
> Felipe com Lourdes Sales e Dona Norma – Acervo Alberto Jorge Dantas Sales
> No Sertão da Paraíba, surge uma cidade-escola –Jornal O Povo (Ceará)
> Felipe com o sobrinho Miro, em Picuí – Acervo CNEC Paraíba
> Felipe com a irmã Maria, Miro e Maria de Lourdes – Acervo CNEC Paraíba
> Felipe na varanda de sua casa, em Picuí – Site Oocities – Felipe Tiago Gomes
- Disponível em <http://www.oocities.org/felipetiagogomes/historia.html>
> Semana da Saúde em Picuí – Acervo CNEC Paraíba
> Médico Astênio Fernandes em Picuí – Acervo CNEC Paraíba
> Doação para área de construção do estádio Amauri Sales de Melo - Acervo CNEC Paraíba
> Time de futebol de Picuí – Acervo CNEC Paraíba
> Autoridade em visita a Picuí – Acervo CNEC Paraíba
> Filarmônica Felipe Tiago Gomes – Acervo CNEC Paraíba
> O coral do Colégio Ana Maria Gomes sempre marcou presença dos eventos – Acervo CNEC Paraíba
> Picuí e o então Ministro da Irrigação – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Felipe em uma feira de artigos de crochê – Acervo CNEC Paraíba
> Felipe na rádio cenecista de Picuí – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Felipe em evento no colégio Ana Maria Gomes – Acervo Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Homenagem ao grande mestre – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes

CAPÍTULO 18
> Felipe e o presidente José Sarney – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Comemorações pelos 35 anos da CNEC – Acervo CNEC Paraíba
> Sessão solene dos 35 anos – Acervo CNEC Paraíba
> Placa comemorativa 35 anos – Acervo CNEC Paraíba
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> Felipe com o casal Sodré e o ministro Marco Maciel – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Notícia CNEC chama os estrangeiros para descobrirem o Brasil – Jornal O Povo (Ceará)
> Missa celebrada nos 35 anos – Acervo CNEC Paraíba

CAPÍTULO 19
> Cenecistas no Congresso Nacional – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Alexandre Santos – CNEC – Disponível em <http://www.cnec.br/institucional-cnec/diretoria-geral/>
> O Ministro Murílio Hingel, Francisca Ramalho, Felipe, Soraya Santos e Alexandre Santos – Livro Portal do Saber, Iara Gomes
da Costa e José Carlos Dutra
> Felipe com Augusto Ferreira Neto e Murílio Hingel – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Felipe com os Ministros Vicente Fialho e José Goldemberg – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Bolo dos 50 anos – Acervo CNEC Paraíba
> Felipe no ato de comemoração pelos 50 anos – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes

CAPÍTULO 20
> Memorial Estátua de Felipe Tiago Gomes – Acervo CNEC Mantenedora
> Placa Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes – Acervo CNEC Mantenedora
> Felipe em família – Acervo de Waldemiro Severiano
> Felipe com sua irmã Maria Gomes – Acervo de Waldemiro Severiano
> Inauguração do Memorial Felipe Tiago Gomes – Acervo CNEC Mantenedora
> Apresentação da banda e da fanfarra na inauguração do Memorial – Acervo CNEC Mantenedora
> O picuiense Edinalvo Dantas discursa – Acervo CNEC Mantenedora
> Plebiscito realizado entre os moradores – Acervo CNEC Mantenedora
> Homenagem dos Moradores de Picuí – Acervo CNEC Mantenedora
> Os restos mortais de Felipe e de sua irmã – Acervo CNEC Mantenedora
> Darcy Ribeiro –Centro Acadêmico Darcy Ribeiro – Disponível em <http://www.cacefetangra.com.br/darcy-ribeiro.html>

CAPÍTULO 21
> Professores do Sistema de Ensino CNEC – Sistema de Ensino CNEC
- Disponível em<https://www.youtube.com/watch?v=nPE_GcY_yGU>
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> O grande mestre Danival Alves – Colégio Cenecista Dr. José Ferreira
- Disponível em <http://www.joseferreira.com.br/tv-zezao/minuto-do-diretor/
> Faculdades da CNEC – CNEC
- Disponível em <http://www.cnec.br>
> Uma equipe de professores atualiza periodicamente o material didático - Sistema de Ensino CNEC
- Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nPE_GcY_yGU>
> CNEC Edigraf - Sistema de Ensino CNEC
- Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nPE_GcY_yGU>
> Logo CNEC antiga – imagem extraída da capa do livro Coletânea Cenecista
> Logo CNEC – Acervo da CNEC Mantenedora

CAPÍTULO 22
> Alunos de Robótica do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira – Colégio Dr. José Ferreira
- Disponível em <http://www.joseferreira.com.br/blogs/robotica/eventos/cnec-uberaba-na-tecnofaceca/>
> Os aplicativos passaram a ser disponibilizados para toda a educação básica – Sistema de Ensino CNEC
- Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nPE_GcY_yGU>
> Conteúdo aprendido em sala de aula - Sistema de Ensino CNEC
- Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nPE_GcY_yGU>
> Todo o conteúdo da CNEC Digital já pode ser acessado – Colégio Dr. José Ferreira
- Disponível em <http://www.joseferreira.com.br/conheca-o-colegio/>
> Com a instalação das lousas digitais nas salas – Sistema de Ensino CNEC
- Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nPE_GcY_yGU>
> O incentivo ao esporte e à cultura – Fotos de Bruno Pinheiro
> Graduação à Distância – CNEC - Disponível em <http://www.cnec.br>
> CNEC High School – CNEC - Disponível em <http://www.cnec.br>

CAPÍTULO 23
> Fotos de Bruno Pinheiro

HISTÓRIAS À PARTE...
RJ
> Desfile do Colégio Ana Maria Gomes – Acervo da CNEC Paraíba
> Colégio Miracemense – Blog do Tadeu Miracema – Disponível em <http://blogdotadeumiracema.blogspot.com.
br/2016/06/colegio-cenecista-nossa-senhora-das.html>
> Felipe com José Carlos Dutra – Acervo de José Carlos Dutra
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MG
> Então Secretário de Educação Caio Benjamin – Acervo Dora Sodré
> Toda a equipe reunida CNEC Minas – Acervo CNEC Mantenedora
> Raymundo Nonato – Acervo de Raymundo Nonato
> Ginásio Dr. José Ferreira, anos 60 – Uberaba em Fotos - Disponível em <http://www.uberabaemfotos.com.br/
search?updated-max=2017-08-22T11:22:00-07:00&max-results=20&reverse-paginate=true&start=49&by-date=false>
ES
> O político Christiano Dias Lopes Filho – Blog Morro do Moreno
- Disponível em<http://www.morrodomoreno.com.br/materias/o-espirito-santo-em-1967.html>
SP
> Alunos da CNEC Capivari – Capivari online
- Disponível em <http://www.morrodomoreno.com.br/materias/o-espirito-santo-em-1967.html>
> Coral da Faculdade Cenecista da Terceira Idade – Seu Jornal
- Disponível em <http://www.seujornal.com/especial-maes-que-cantam-e-apresentado-na-praca-central/arquivos/9697>
BA
> Encontro Pedagógico no Colégio Cenecista de Catu – Colégio Cenecista de Catu
- Disponível em <http://colegiocenecistadecatu.cnec.br/noticia>
> Colégio Cenecista Padre Octacílio – Educação Popular em Saúde
- Disponível em <http://educacaopemsaude.blogspot.com.br/2010/02/ccpo.html>
SE
> Felipe em visita ao Ginásio Tertuliano Pereira de Azevedo, município de Nossa Senhora das Dores, Sergipe – Acervo de
José Lima Santana.
CE
> Felipe, Benjamin Sodré, Alzira Sodré e Antônio Joaquim em visita ao Museu – Acervo Dora Sodré
> Felipe na inauguração do Colégio Luzardo Viana – Acervo de Neyardo Lourival Cavalcanti
MA
> Com Américo Salgado e Ariceia Moreira Lima – Acervo da CNEC Paraíba
> Felipe com Sodré e o Governador do Maranhão, Pedro Neiva – Acervo Dora Sodré
> Maria da Guia Lima Cruz – Ler Mais Brasil - Disponível em <http://lermaisbrasil.com.br/mdg/>
RN
> Cardeal Dom Eugênio Sales – Paróquia Santo Afonso
- Disponível em <http://www.paroquiasantoafonso.org.br/livro-traz-entrevista-com-dom-eugenio-sales/>
PA
> Felipe no lançamento da pedra fundamental da Escola Cenecista João Regis Amorim – Acervo CNEC Paraíba
> Posse da Diretoria Estadual da Paraíba – Acervo CNEC Paraíba
> Prédio da escola João Régis Amorim – CNEC Geisel – Disponível em<http://cnecgeisel.cnec.br/galeriaimagem>
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> Francisca Ramalho nas comemorações dos 37 anos do CNEC Geisel – CNEC Geisel – Disponível em<http://cnecgeisel.
cnec.br/galeriaimagem>
PI
> Representantes piauienses no Congresso Nacional –Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
RS
> Felipe no Centro de Treinamento Farroupilha – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
> Jornal Cenecista dos Pampas – Acervo da CNEC RS
> Felipe visita o Ginásio Nossa Senhora dos Anjos, Gravataí – Acervo de Anita Ortiz Correa
> Felipe com João Calisto de Medeiros – Acervo de Oscar Pinto Jung
> Mural da Primeira turma de formandos Faculdade de Direito Santo Ângelo – Acervo CNEC Santo Ângelo
PR
> Almirante Sodré inaugura Escola em Rio Branco do Sul – Acervo Dora Sodré
> Felipe e o casal Sodré na inauguração do Ginásio de Céu Azul – Acervo Dora Sodré
GO
>Inauguração de escola em Planaltina – Acervo do Memorial Dr. Felipe Tiago Gomes
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