Por Dr. Lauro Arruda - Cardiologista

Noilde Pessoa Ramalho

-

70 anos dedicados à

educação
Nasceu em Nova Cruz-RN, dia 19 de julho de 1920, filha de Odilon Amâncio Ramalho e Lucilla
Pessoa Ramalho. Iniciou seus estudos na cidade, no Grupo Escolar Alberto Maranhão. Aos 16
anos, conseguiu uma bolsa de estudos na Escola Doméstica de Natal (ED), à época dirigida por
sua prima Alix Ramalho Pessoa. Entre seus professores, nomes como Henrique Castriciano,
Juvenal Lamartine, Monsenhor Alves Landim, Onofre Lopes, Manoel Varela de Albuquerque e
Varela Santiago. Em 1939, concluiu seu curso na ED, e no ano seguinte foi convidada para ser
professora da instituição.
Entre os anos de 1940 a 1945, foi professora de várias disciplinas: Português, Aritmética,
História do Brasil, Geografia, Educação Física, Economia Doméstica, Etiqueta, Jardinagem,
Lavanderia, Horticultura e Avicultura. Eram os anos da II Guerra Mundial, e Natal, por abrigar
quartéis militares e tropas americanas, podia ser alvo dos bombardeios alemães. Noilde e
suas colegas professoras da Escola Doméstica foram treinadas para se proteger dos ataques
inimigos, conviver com os blecautes e atuar nos cuidados de enfermagem.
No ano de 1945, a então diretora da Escola Doméstica, professora Amélia Bezerra , deixou o
cargo para se casar e dedicar-se à família. O Presidente da Liga de Ensino, Dr. Varela Santiago,
convidou a professora Noilde Ramalho, que tinha apenas 25 anos, para assumir a direção
interinamente. Sua dedicação e competência transformaram a interinidade em cargo vitalício.
No prefácio do livro “Noilde Ramalho- Uma história de Amor à Educação” (2004), de Daladier
da Cunha Lima, o jurista Paulo Bonavides disse: “ A ausência de livros no currículo de Noilde,
educadora, não a priva, porém, de um lugar ao lado de Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy
Ribeiro, príncipes da educação no Brasil”
D. Noilde dedicou 70 anos de sua vida à educação, dos quais 65 como diretora da Escola
Doméstica. Foi considerada a maior anfitriã de Natal: as recepções oferecidas na ED aos
visitantes ilustres fazem parte da história da nossa cidade -só a presidentes da república foram
sete banquetes. Um dos seus programas favoritos era viajar, e foi justamente quando
participava de um cruzeiro marítimo, no sul do Brasil, que veio a falecer, de edema agudo do
pulmão, dia 25 de dezembro de 2010, aos 90 anos.
Hoje, o campus formado pela Escola Doméstica, Colégio Henrique Castriciano e UNI-RN
homenageia a biografada : Complexo Educacional Noilde Ramalho.
TÍTULOS, COMENDAS E MEDALHAS RECEBIDOS POR NOILDE RAMALHO
- 1958 - Medalha Imperatriz Leopoldina, Instituto Histórico e Geográfico de SP
-1963 -Diploma de Cidadã Natalense, Câmara de Vereadores de Natal.
-1966 - Diploma de Honra ao Mérito, Exército – 16º RI
-1967 -Diploma Amigo do Escoteiro, Região Escoteira do RN.
-1967 - Medalha Mérito Alberto Maranhão, o Governo do Estado do RN.
-1970- Diploma de Mérito, Secretaria de Educação e Cultura de Natal.
- 1973- Medalha de Pacificador, Ministério do Exército.
- 1973 -Medalha Alberto Santos Dumont, Ministério da Aeronáutica.
- 1979 -Medalha e Diploma de Amigo da UFRN, Conselho Universitário da UFRN.
- 1982- Medalha de Amiga da Marinha.
- 1993 - Medalha Mérito Henrique Castriciano, Liga de Ensino do RN.

-1997 -Diploma de Honra ao Mérito, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.
- 1999 -Ordem do Mérito do Estado no grau de Grande Oficial, Governo do Estado do RN.
- 2001 - Medalha do Mérito Djalma Marinho, na categoria Mérito Judiciário, Tribunal de Justiça
do Trabalho, 21ª região.
- 2001 - Homenagem no livro do Governo do Estado, “A mulher potiguar – cinco séculos de
presença”, Fundação José Augusto. A obra traça o perfil das 24 mulheres de maior destaque
por sua contribuição social no Estado.
- 2003 -Diploma de Honra ao Mérito Nísia Floresta, Conselho Municipal de Direitos da Mulher e
das Minorias.
- 2003 Comenda do Mérito Naval, no Grau de Cavaleiro – Marinha do Brasil.
-2003 - Comenda Professor Waldson Pinheiro, Prefeitura Municipal de Natal.
- 2007 - Medalha Cruz São Jorge, União dos Escoteiros do Brasil (UEB).
- 2009 -Comenda Jessé Pinto Freire, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL)
- 2009 -Comenda Mérito Dinarte Mariz, Tribunal de Contas do RN

ESCOLA DOMÉSTICA
A Escola Doméstica foi fundada em 1º de setembro de 1914 por Henrique Castriciano, que
trouxe para Natal o modelo das Écoles Ménagères que conheceu na Europa. Sua primeira
diretora foi Mile Hélene Bondec, de nacionalidade romena e formada na Suíça. Castriciano,
jornalista intelectual que se destacava por suas prosas e poesias, era o vice-governador do
estado. Para ele, as mulheres tinham importante papel na sociedade e através da educação
poderiam se libertar da opressão patriarcal e conquistar sua emancipação e cidadania plenas.
As primeiras seis diretoras e as então professoras da ED eram todas estrangeiras, sendo
depois substituídas por brasileiras. A diplomação da primeira turma concluinte, em 25 de
novembro de 1919, no Theatro Carlos Gomes (atual Teatro Alberto Maranhão), ocorreu sob a
direção da educadora norte- americana Leora James (Miss James), e teve como paraninfo o
Ministro Oliveira Lima, que proferiu discurso em homenagem à Nísia Floresta -escritora
potiguar pioneira da emancipação feminina.
A ED funcionou inicialmente no bairro da Ribeira, próximo ao Colégio Salesiano. Em em 1953,
passou para o atual endereço, no bairro do Tirol. A cessão do terreno de 18 hectares pelo
governo do estado - onde funcionava até então o Batalhão de Cavalaria- foi uma conquista do
esforço de D. Noilde e do Dr Varela Santiago. A construção do prédio principal e demais
edificações foram planejadas em harmonia com a vegetação exuberante da mata atlântica do
terreno.
Em 15 de março de 1987, foi inaugurado o Complexo Educacional Henrique Castriciano, escola
que recebe alunos de ambos os sexos.
Em 28 de abril de1997, surgiu a FARN ( Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio
Grande do Norte) que, em 25 de fevereiro de 1999 evoluiu e passou a ser o Centro
Universitário do Rio Grande do Norte ( UNI-RN), com cursos superiores e de pós-graduação
nas áreas de Administração, Marketing, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Direito,
Computação, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social e Engenharia Civil.

Fonte: NOILDE RAMALHO- uma pessoa fascinante.(Daladier Pessoa Cunha Lima, dezembro2010)

