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1.  Introdução 

 

“Biografia é definida como uma espécie de história que tem por objetivo 

evidenciar a vida de uma pessoa” (BORGES, 2006, p.204)2. No entanto, o nosso 

objetivo nesse trabalho não é meramente apresentar a história de vida da militante 

educacional Maria Salete Van der Poel, mas evidenciar sua contribuição na formação do 

Movimento CEPLAR que foi uma Campanha de Alfabetização de Jovens e Adultos na 

Paraíba que contava com a participação dos estudantes de Campina Grande-PB.  

Fazendo parte do movimento de educação e cultura popular que tinha como método do 

educador Paulo Freire a ideia de que “a leitura da palavra implicava na leitura do 

mundo”, grande parte dos estudantes que compunham a CEPLAR fazia parte da JUC 

(Juventude Universidade Católica) e atuavam na sociedade como professores de jovens 

e adultos. De acordo com Poerner (1968)3 “os estudantes, efetivamente, tomavam 

consciência da realidade nacional aproximavam do povo, ao participar com destaque da 

Campanha Nacional de Alfabetização de Adultos, conforme o método especializado do 

professor Paulo Freire”.  

Em matéria publicada pelo Jornal A União4, a CEPLAR promoveu Curso de 

Alfabetização de Jovens e Adultos em Campina Grande-PB. De acordo com a 

publicação: 

Para discutir com o Prefeito Severino Cabral as bases [...] a ser 
firmado entre com a Prefeitura de Campina Grande a CEPLAR reuniu 

                                                           
1 Doutoranda em Educação pela UFPB. Possui mestrado em História pelo Programa de Pós- Graduação 
em História da Universidade Federal de Campina Grande (2014). Graduada em História pela 
Universidade Federal de Campina Grande-PB (2011). Especialista em História do Brasil e da Paraíba pela 
Faculdade Integrada de Patos- FIP(2013). Especialista em Fundamentos da Educação: Práticas 
Pedagógicas Interdisciplinares pela Universidade Estadual da Paraíba (2014). Desenvolveu pesquisa 
acerca do Movimento Estudantil de Campina Grande na década de sessenta e sua relação com as lutas 
sociais no contexto da Ditadura Militar na Paraíba. 
2 BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e Misérias da Biografia. IN: Fontes Históricas. 2 ed. São Paulo: 
Contexto, 2006.  
3 POERNER, Arthur José. O Poder Jovem: História da participação política dos estudantes 
brasileiros- Rio de Janeiro: 1968. Civilização Brasileira (p.209) 
4 Domingo, 21 de abril de 1963. CEPLAR  vai levar Cultura Popular à Campina Grande. P. 05 
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seu Conselho Deliberativo ante-ontem a noite. Acompanhado do 
Governador Pedro Gondim e do Prof. José Severino, Secretário da 
Educação de Campina Grande, o Prefeito Severino Cabral 
compareceu a Sede da CEPLAR [...] Dos entendimentos mantidos 
ficou acertado que a Equipe Técnica da CEPLAR continuará a tarefa 
de formação do pessoal de Campina Grande que orientará o 
movimento de cultura popular naquele município sob a supervisão 
técnica da CEPLAR. Segundo informações prestadas pelo Sr. José 
Lustosa, Diretor da CEPLAR, será realizado de 24 a 29 do corrente, 
em Campina, um curso para Formação e aperfeiçoamento da Equipe 
daquele município, ficando a cargo da Organização que dirige 
assistência técnica, supervisão e orientação técnica. (A UNIÃO, 21 
DE ABRIL DE 1963).  

 Nesse cenário de formação do Movimento CEPLAR em Campina Grande-PB, 

chamamos atenção à contribuição da Educadora Maria Salete Van der Poel. Com 

formação na área de Educação e mestrado em Educação de Jovens e Adultos pela 

UFPB,  Maria Salete trabalhava como professora quando da instauração do Golpe 

Militar na Paraíba em 1964. Era engajada em Projetos de Alfabetização de Jovens e 

Adultos,  se tornando Alfabetizadora, Coordenadora e Fundadora da CEPLAR na 

Paraíba, considerado o maior Movimento de Alfabetização daquela época5. 

 

2. Maria Salete van der Poel e o Movimento CEPLAR em Campina Grande-

PB: uma trajetória de vida e de luta 

Em seu depoimento, a senhora Salete nos informa como ocorreu o seu 

envolvimento com o Movimento CEPLAR em Campina Grande-PB, ainda no período 

anterior ao Golpe Militar na Paraíba.  

Eu comecei a militância quando ainda era do Curso Ginasial no 
Colégio Alfredo Dantas [...]. O padre Antônio Nóbrega era o grande 
articulador político daqueles movimentos chamados de Vanguarda, de 
esquerda de Campina Grande [...]. Nessa época eu comecei a 
militância, em janeiro de 1963 para o começo de fevereiro de 1963 e o 
assunto no Brasil era o “milagre” do método Paulo Freire que 
alfabetizava em quarenta horas e isso interessou muitos políticos,  isso  
interessou profundamente  ao  Prefeito  de Campina Grande Severino 

                                                           
5 Para maiores esclarecimentos ver: 8º Sessão de Depoimentos de perseguidos pela Ditadura Militar, 
realizada em 31.03.2011. Auditório da Central de Aulas/ UFPB. Coordenação: Rosa Maria Godoy 
Silveira. Expositora: Maria Salete Van der Poel. FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra e FERREIRA, 
Carmélio Reynaldo (Orgs). Projeto: Compartilhando Memórias: Repressão e Resistência na Paraíba. 
Vol. 8- Maria Salete Van der Poel João Pessoa: Editora da UFPB, 2012. 12 v. 
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Cabral que era muito grande, muito alto e o povo chamava “pé de 
chumbo”. Aí seu Cabral “endoideceu” e falou que “se fosse esse 
negócio para fazer voto, alfabetizar em quarenta horas, então vamos 
alfabetizar o pessoal de Campina Grande”. 

[...] 

Eu fui para fazer um curso com Paulo Freire e da Equipe dele lá no 
SEC (Serviço de Extensão Cultural) que era ligada a Universidade de 
Pernambuco, sendo o SEC coordenado por Paulo Freire, mas eu não 
fui na Equipe do Severino Cabral, eu já fui para esse Encontro como 
militante da AP (Ação Popular), eu fui como uma tarefa da AP de 
assistir o Programa, me infiltrar e trazer o Projeto para Campina 
Grande para que o projeto não caísse somente nas mãos dos políticos. 
Lá foi um curso de uma semana e tinha universitários do Brasil todo. 
Foi um curso maravilhoso, uma parte dada pelo próprio Freire, outra 
parte encantadora dada por Joamar Muniz de Brito e a parte de 
Metodologia da Linguagem foi dada por Aurenice e por Adosina, que 
carinhosamente nós a chamávamos de Dosa, que faleceu ano passado. 
(informação verbal). 

Na fala da depoente Maria Salete, compreendemos que houve interesse por 

parte do Prefeito de Campina Grande, o senhor Severino Cabral, em trazer para a 

cidade o projeto de Alfabetização de Jovens, uma vez que isso acarretaria votos no 

período eleitoral. Dessa forma, há uma tentativa de apropriação do movimento de 

educação popular pelas oligarquias locais, no sentido de tornar esse Projeto algo 

lucrativo e que servisse aos próprios interesses da elite campinense. 

De acordo com a historiadora Sousa (1988, p.17) a posição de Severino 

Cabral, na época, enquanto “empresário e fazendeiro foi utilizada como veículo para 

o assistencialismo, tornando-se uma espécie de “cacife político” que fazia a ponte 

entre ele e as camadas sociais”. Ainda de acordo com essa autora, Severino Cabral 

possuía duas posições que se complementavam: “o assistencialista- “amigo do 

povo”- e o Cabral “rico”, pois enquanto o assistencialismo ocorria em sua própria 

residência com favores em forma de remédios, por exemplo, o “rico” afirmava-se 

através de suas atitudes financeiras”. 

Dando continuidade ao seu depoimento, a senhora Salete evidencia ainda 

que, ao voltar à Campina Grande depois do Curso de Formação dado pela Equipe de 

professor Paulo Freire na Universidade de Pernambuco, ela juntamente com Ofélia 
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Amorim6 e outros estudantes começaram a se engajar, em Campina Grande, na 

Campanha de Educação Popular da Paraíba, a partir de Março de 1963. Segundo 

nossa depoente, foi feito uma “experiência piloto” nessa cidade, num bairro 

chamado “Casa da Pedra” (atual bairro Centenário), havendo um considerável 

desenvolvimento deste Projeto, pois com o Golpe Militar em 1964, a CEPLAR já 

contava com cinquenta e cinco núcleos. 

Sobre a atuação da CEPLAR em Campina Grande e o também engajamento 

dos estudantes na Campanha de Alfabetização de Jovens e Adultos, com a 

instauração do Golpe Militar, encontramos uma edição de 01 de abril de 19647 que 

nos informa o seguinte: 

A CEPLAR continua desenvolvendo grande atividade no setor 
educacional. Há mais de um mês vem funcionando cerca de trinta 
núcleos na cidade [...]. Novas salas de aula estão sendo instaladas: 
cinco destas na sede deste município, uma em Galante e três na 
vizinha cidade de Queimadas [...]. A Campanha de Educação 
Popular conta com uma Equipe de professores que vem traçando 
novos rumos visando à alfabetização de adultos. (DIÁRIO DA 
BORBOREMA, 01 DE ABRIL DE1964). 

Nesse sentido constatamos que, mesmo com o Golpe Militar, os estudantes 

continuavam atuando na Alfabetização de Jovens e Adultos em Campina Grande, 

aumentando-se o número de núcleos nesta cidade e nas cidades circunvizinhas. A 

matéria nos informa, ainda, que a Campanha de Alfabetização tinha por objetivo 

mobilizar a população campinense para a reivindicação dos problemas relacionados à 

educação, organizando-se vários núcleos de Alfabetização na cidade, sendo que as 

primeiras experiências estavam sendo feitas, principalmente, nos bairros Monte 

Santo, Catolé e José Pinheiro por se tratarem de bairros carentes da cidade em 

que a falta de infraestrutura, saneamento básico e educação eram notórios. 

Ao nos depararmos com essa matéria do Jornal Diário da Borborema, nos 

questionamos da seguinte forma: Os estudantes relacionados ao CEPLAR 

conseguiram dar continuidade as suas lutas mesmo com o Golpe Militar? Será que o 

Golpe e a instauração de um regime ditatorial não prejudicou, em nada, a luta desses 

                                                           
6
 Foi advogada que defendeu os camponeses que faziam parte das Ligas Camponesas de Sapé, na 

Paraíba. A dissertação de Mestrado XAVIER, Wilson José Félix. As práticas educativas da Liga 

Camponesa de Sapé: memórias de uma luta no interior da Paraíba (1958-1964). 234f. Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010 aborda, logo no inicio de sua escrita, sobre a atuação de Ofélia 
Amorim. 
7
 Campina Grande, Quarta-feira, 1 de abril de 1964. Objetivo da “CEPLAR” é dinamizar Plano 

Educacional na cidade: Cultura Popular. In: Diário da Borborema, p.08 
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estudantes? Foi com base nesses questionamentos que conversamos com a senhora 

Léa Amorim8e ela nos afirmou que, no caso de sua irmã Salete Vander Poel, esta 

buscou dar continuidade a Campanha de Alfabetização da seguinte maneira: 

 

A sala de nossa casa era cedida para as reuniões e discussões 
acerca dos projetos de Alfabetização, mas ninguém poderia saber, 
pois tínhamos medo da repressão. Lá em casa havíamos separado 
uma sala para aulas e, nesse ambiente, eram realizadas as reuniões 
escondidas de nossa mãe quando ela ia para a Igreja. Nesses 
encontros eram feitas leituras no plano teórico sobre Marx, Lênin, os 
Marxistas de uma maneira geral, onde se discutiam realmente o que 
os estudantes desejavam que fosse a mudança na sociedade9. 
(informação verbal). 

 

O depoimento de Léa Amorim nos informa que uma maneira dos estudantes 

continuarem suas discussões sobre a CEPLAR, com o Golpe Militar na Paraíba era 

se reunirem na residência da Professora Salete, onde as aulas de alfabetização eram 

realizadas. Nesse momento inicial do surgimento da Ditadura Militar na Paraíba o 

medo se  fazia presente, havendo a necessidade desses estudantes buscarem novas 

maneiras de dar continuidade as suas lutas. 

 

3. O Movimento CEPLAR na Paraíba  o Golpe Militar na Paraíba.  

 

É interessante ressaltar que o interesse das classes dominantes que apoiaram o 

Golpe Militar estava relacionado a um caráter ditatorial que, em Campina Grande, 

                                                           
8
 A Senhora Léa Amorim não participou do Movimento Estudantil de Campina Grande, pois 

segundo ela “estudava pela manhã e noivava à noite”, dedicando o resto de seu tempo livre ao preparo de 
seu enxoval. Vale salientar que mesmo não tendo participação direta também na CEPLAR, ela nos 
falou que sua família fora impactada pelas ideias dessa Campanha, haja vista que sua irmã Maria 
Salete Van der Poel lutava pela causa popular, pela alfabetização de jovens nos bairros mais carentes 
de Campina Grande. Mesmo não participando das reuniões, Léa Amorim nos contou que era “cumplice” 
de sua irmã, ao mentir para a mãe afirmando que aqueles estudantes em sua residência eram alunos de 
Salete que estavam se dedicando ao Vestibular. Segundo Léa, sua mãe tinha receios do envolvimento 
de Salete em movimentos sociais, pois naquela época quem fosse contrário ao Governo era tachado de 
comunista. Daí sua afirmação de que os “estudantes sabiam, eles planejavam, mas não era uma coisa 
aberta, pois se encontravam na Livraria Pedrosa que era o local onde se recebia livros de Engel, 
Marx, entre outros”. Mesmo não tendo participação direta nesse movimento como sua irmã Salete, 
consideramos que Léa Amorim foi sim uma militante, haja vista que, nesse contexto, o seu apoio foi 
fundamental para que as aulas e discussões acerca da Campanha de Alfabetização de Jovens e Adultos 
pudessem ter continuidade. Não foi possível, ao longo de nossa pesquisa, uma entrevista com a 
senhora Salete Van der Poel, devido ao momento delicado, relacionado à sua saúde, pelo qual estava 
passando. 
9Entrevista concedida à autora ela Professora Leonília Maria de Amorim, também conhecida no meio 
Acadêmico como Léa Amorim. Campina Grande, 26 de março de 2013. 
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passou a ser combatido, principalmente pelos estudantes que buscavam mudanças na  

estrutura educacional. De acordo Cittadino (2006, p.116), o Golpe de 64 “significou 

mudanças muito mais profundas e estruturais na organização sócio-político-econômica 

do país, na medida em que foi o responsável pelo fim do Estado Populista e pela 

implantação de uma nova forma de governo”10.  

Na Paraíba, com o golpe militar que coincidiu com o Governo de Pedro 

Gondim11, a CEPLAR foi invadida e materiais foram apreendidos, conforme 

esclarece o seguinte Inquérito Policial Militar - IPM12 (1964, p.28): 

Aos três dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e 
quatro, nesta cidade de João Pessoa, em cumprimento de ordem 
expressa ao Senhor Coronel Comandante da Guarnição de apreender 

                                                           

10
 CITTADINO, Monique. Poder Local e Ditadura Militar: O Governo João Agripino- Paraíba 

(1965-1975). Bauru, SP: Edusc, 2006. p.116. É interessante ressaltar que Gomes (2010) em seu texto 
apresenta um debate acerca do termo Populismo, ao evidenciar que “as primeiras formulações sobre o 
populismo  surgiram no contexto da democratização de 1945, como uma imagem desmerecedora e 
negativa do adversário político em que ele deveria ser combatido no decorrer da própria luta política, 
surgindo posteriormente como uma categoria explicativa de âmbito acadêmico” (GOMES, 2010, p. 8-
9). Ainda de acordo com a autora, ao discutir o termo Populista em sua obra, ela nos informa que o 
populismo “se trata de um conceito com um dos mais altos graus de compartilhamento, plasticidade e 
solidificação, não apenas no espaço acadêmico da história e das ciências sociais, como transcendendo 
este espaço e marcando o que poderia ser chamado uma cultura política nacional” (GOMES, 2010, p. 
20). Ainda de acordo com essa autora ao evidenciar a relação do golpe militar com a questão populista, 
ela nos afirma que “as causas do golpe deixariam raízes no esgotamento da experiência populista, uma 
vez que passa a possuir uma clara periodização, pois tem inicio em 1930 quando eclode o 
movimento militar liderado por Vargas e se conclui em 1964 quando do movimento militar que 
depõe João Goulart” (GOMES, 2010,p. 27). Ver mais em: GOMES, Angela de Castro. O Populismo e 
as ciências sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um conceito.  In: O Populismo e sua história: 
debate e crítica/ Organização: Jorge Ferreira, -2ª  ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
11

 De acordo com Cittadino (1998) Pedro Gondim “durante o período inicial dessa segunda fase de sua 
administração (1961-1965) permanece fiel aos princípios populistas através dos quais foi eleito”. Ver 
mais em: CITTADINO, Monique. Populismo e Golpe de Estado na Paraíba- Monique Cittadino- João 
Pessoa:    EditoraUniversitária/Ideia. 1998; p.115. Paulo Geovanni (2009) também concorda com 
Cittadino ao afirmar que “essa postura que o Governo de Gondim, de procurar manter-se como 
árbitro entre as classes em conflito era um reflexo da composição populista que o elegeu”. Para 
maiores esclarecimentos ver: NUNES, Paulo Geovanni Antonino. Os Movimentos Sociais, o 
Governo Pedro Gondim e o Golpe Civil-militar na Paraíba. ANPUH- XXV SIMPÓSIO 
NACIONAL DE HISTÓRIA- Fortaleza, 2009, p.06. Discordando das visões apresentadas por Monique 
Cittadino e Paulo Geovanni acerca da posição do Governo Pedro Gondim, caracterizado como 
Populista, é necessário analisarmos a conjuntura social na qual ele estava inserido, pois Gondim era um 
homem que pertencia à camada dominante da Paraíba, sendo ligadas às políticas tradicionais do 
Nordeste Paraibano. No entanto, apesar de seu governo ser caracterizado como Populista, há 
controvérsias quanto a isso, haja vista que mesmo incorporando algumas práticas populistas ao seu 
Plano de Governo, Gondim poderá ter feito isso pela questão da mobilização social, pelas 
circunstâncias do momento que a Paraíba estava vivenciando e não por convicções. 
12

 Pesquisando a documentação do DOPS (Delegacia de Ordem política e Social) na Universidade 
Federal da Paraíba-UFPB, em João Pessoa, encontramos diversos IPMs- Inquérito Policial Militar 
sobre os mais diversos personagens que constituíram a Paraíba na década de sessenta. Deparam-nos 
com um cenário de luta e de resistência contra a ditadura militar instaurada naquele período, mas 
também um cenário propício ás diversas formas de reivindicações sociais. Nesse contexto, vale 
lembrar que a documentação encontrada revela como a polícia política esteva articulada no sentido de 
vigiar e punir os estudantes que eram contrários à ditadura militar na Paraíba. Nesse caso, estamos nos 
referindo ao 1º IPM 1426 VOL. 1.118, p.28. 
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todo e qualquer documento ou publicação de caráter subversivo ou 
propaganda do regime comunista, nos dirigimos à Praça D. Adauto, 
onde está sediada a Campanha de educação Popular (CEPLAR), 
segundo fomos informados, e aí, depois de ter sido verificado que 
não havia ninguém no recinto, presente as testemunhas 2º Sargento 
JOSÉ VASCONCELOS NETO e 3º Sargento ROMILDO 
DOMINGUES DE MELO, abaixo assinadas, e, entrando na casa 
supra declarada, procedemos a mais minuciosa busca, examinando 
todas as salas quartos e lugares, fazendo abrir portas, gavetas, 
armários, etc, encontrando o seguinte material: 1 (um) cartaz 
utilizado para solução do teste; 11(onze) provas de inscrição de 
professores para as Escolas CEPLAR, contendo também uma 
entrevista [...]. 

Vários foram os documentos apreendidos na CEPLAR por ordem do 

Comandante da Guarnição de João Pessoa. Vale lembrar que os assuntos 

relacionados a esses documentos versavam sobre a conscientização dos estudantes 

na sociedade acerca de suas lutas reivindicatórias, chamando atenção para o 

contexto social no qual estavam inseridos. Sendo assim, em nossas pesquisas 

relacionadas à CEPLAR encontramos modelos de lições que eram utilizadas pelos 

estudantes campinenses nas salas de aulas. Vejamos o que o Inquérito Policial 

Militar - IPM 142613  (1964, p.52) informa: 

[...] 4- Quais são as principais necessidades dos homens? (Habitação, 
saúde, alimentação, educação, trabalho, etc). 5- Como o seu trabalho 
de operário ele consegue satisfazer suas necessidades? 6- Quantos 
homens veem nessa ficha? 7- Se houvesse mais homens a 
construção iria mais rápida, por que? 8- Será que se pode dizer o 
mesmo em relação à vida? (Se todos os homens se unissem e 
trabalhassem de comum acordo conseguiria fazer muito mais coisa 
em menos tempo - A união faz a força. Por exemplo, lembremo-nos 
da formiga, tão pequena, mas unida em grande número consegue 
remover pesos maiores do que ela [...]. 

Nessa época, grande parte dos alunos alfabetizados pelos estudantes que 

faziam parte da CEPLAR era oriunda das classes populares de Campina Grande, 

sendo temas como “habitação, saúde, alimentação, educação, trabalho” alvos de 

debates porque provocava inquietação aos estudantes naquele contexto.  

 

Considerações Finais  

 Ao longo da pesquisa compreendemos que o Movimento CEPLAR na Paraíba 

contou com a participação dos estudantes de Campina Grande-PB que lutavam por 

melhorias educacionais, não apenas dentro da Universidade da Paraíba com as greves, 

                                                           
13

 Ver mais em 1º IPM 1426 VOL1.118 (p. 52). 
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mas para além dos muros desta Instituição. Essa Campanha de Alfabetização de Jovens 

e Adultos que iniciou no momento anterior ao Golpe Militar na Paraíba teve como 

idealizadora a educadora Maria Salete Van der Poel que, na década de sessenta com a 

instauração do Golpe Militar, buscou dar continuidade as atividades desenvolvidas por 

esse Movimento. Se constituindo numa trajetória de vida e de luta, a nossa militante 

contribuiu à formação da CEPLAR através do engajamento de estudantes que se 

tornaram educadores e educadoras na alfabetização de muitos jovens de Campina 

Grande-PB.   
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