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RESUMO 

SOUSA, Francisco das Chagas de Loiola. A regulamentação do trabalho docente no 
Estado do Ceará na interface público/privado (1942-1962). 2006, Volume I, 192 f. 
Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 
  

 A presente tese trata do processo de regulamentação do trabalho docente no Estado 

do Ceará, no período de 1942 a 1962, em escolas primárias e secundárias das redes 

pública e particular. As análises têm como foco principal a constituição do trabalho 

docente no âmbito da esfera pública, ou seja, indagamos como a docência foi se 

constituindo publicamente como uma profissão em face das reformas educacionais de 

nacionalização do sistema de ensino brasileiro. Desse modo, abordamos questões 

relacionadas à profissionalização da atividade docente sob o ângulo das relações 

público/privado. Foram utilizadas, como fontes principais, a legislação educacional 

estadual e federal, os jornais locais e as entrevistas com professores que exerceram o 

magistério no período aqui investigado. Dentre as conclusões, destacamos o fato de que a 

regulamentação do trabalho docente, por meio de decretos, leis etc., apresentava, não raras 

vezes, ambigüidades e contradições diversas, as quais tinham origem nas influências do 

mundo privado (de parentes próximos, políticos e amigos). Nesse sentido, tais políticas 

educacionais apresentavam, na prática, uma cara mais privada do que pública, cujos 

interesses econômicos e político-eleitorais, com grande participação da Igreja Católica, 

penetravam a esfera pública, a exemplo do financiamento oficial das escolas particulares, 

do clientelismo e do favoritismo político no magistério. 

 

Palavras-chave: trabalho docente, profissionalização, política educacional e esfera 

pública.  
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ABSTRACT 

 

SOUSA, Francisco das Chagas de Loiola. The regulation of the teaching work in the State 
of Ceará in the public/private interface (1942-1962). 2006, Volume I, 192 f. Thesis 
(Doctorate in Education) – Post-Graduation Program in Education, Federal University of 
Ceará, Fortaleza, 2006. 
 

The present thesis concerns the process of regulation of the teaching work in the State 

of Ceará, during the period from 1942 through 1962, in primary and secondary schools of 

both public and private network. The analysis has as the main focus the constitution of 

teaching in the ambit of the public sphere, that is, we investigated the way teaching 

constitutes itself publicly as a profession  concerning the new educational reforms of 

nationalization of the Brazilian teaching system. Thus, we have approached questions related 

to the professionalism of the teaching activity under the angle of the public/private relations. 

It was used, as main sources, the educational legislation both federal and from the state, local 

newspapers and interviews with teachers who have worked in this area in the period 

investigated in this project. Among the conclusions, we have noted the foot that the regulation 

of the teaching work, by means of decrees, laws etc, has presented, occasionally, ambiguities 

and various contradictions, which had their origin in the influences of the private world (of 

close relatives, politicians and friends). In this sense, the educational politics presented, a 

more private than public face, whose economic and politic-electoral interests, with a great 

participation of the Catholic Church, penetrated the public sphere, as the example of the 

official financing of private schools, the customer activity and the politic favoritism in the 

magistrate. 

 

Key-words: teaching work, professionalism, educational politic and public sphere. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida 
pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular, 
e talvez periódica (MACHADO DE ASSIS, 1991, p.143). 

 

 Este trecho da obra Memórias póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de 

Assis ainda no século XIX, nos pareceu sugestivo para abrir a reflexão sobre a 

profissionalização do trabalho docente no Estado do Ceará, em meados do século XX. 

 À luz de uma perspectiva sócio-histórica de longa duração, a presente pesquisa 

procura analisar a profissionalização do trabalho docente no Ceará a partir de sua 

regulamentação (reformas educacionais) e estruturação (a objetivação da política), no 

período de 1942 a 1962. Neste aspecto, ocupar-nos-emos mais detidamente com as 

relações público/privado no magistério. Para tanto, iniciamos nossas indagações no 

pressuposto de que pensar a profissão docente é, sobretudo, refletir a relação entre vida 

pública e vida privada1 ou, dizendo de outro modo, na estreita relação entre vida 

profissional e vida pessoal dos sujeitos que desenvolvem o trabalho docente.  

Assim, orientamos a nossa investigação a partir da seguinte pergunta: como o 

trabalho docente vai se constituir (e/ou construir) na esfera pública como profissão em 

face das reformas educacionais (regulamentação do trabalho docente) instituídas pelos 
                                                 
1 Tomando a compreensão de Novais (1997, p.9 e 10), “vida privada contrapõe-se a vida pública, e pressupõe o 
Estado moderno como critério de delimitação; por conseguinte, a rigor, só seria possível uma história da vida 
privada a partir do século XIX, quando se vai se encerrando a era das revoluções liberais”. Assim, embora a 
noção de público e de privado já estivesse presente na sociedade greco-romana, cuja esfera pública era restrita à 
participação política dos cidadãos, foi na sociedade moderna que a idéia de vida pública e vida privada ganharam 
a configuração atual, especialmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 
1948. De acordo com o Artigo XII dessa Declaração, “Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, 
na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem 
direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”. Em se tratando da relação entre vida pública e 
vida privada na sociedade brasileira, autores como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda produziram, na 
década de 1930, as primeiras teses sobre a influência do mundo privado na vida pública. Tais influências, 
configurando um ethos público, eram resultantes das determinações culturais nas quais o Brasil se constituiu 
socialmente. O ethos público, entendido como a transferência de determinados valores da vida privada para a 
vida pública, era visto por Freyre e Holanda como um tipo de sociabilidade que criava obstáculos para a 
constituição de um legítimo espaço público no Brasil. De acordo com essas teses, tais obstáculos seriam 
superados com a modernização da sociedade brasileira, notadamente com a incorporação da classe trabalhadora 
na vida política do País (LAVALLE, 2004, apud DAGNINO, 2005). 
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Governos federal e estadual do Ceará, por um lado, e pelas influências advindas do mundo 

privado (de políticos, de parentes e de amigos próximos etc.), por outro?  

A partir desta pergunta, procuramos de modo mais específico analisar como os 

interesses de ordem privada interferiram na configuração pública do trabalho docente. Ou 

seja, como as influências pessoais moldaram e, de certo modo, determinaram a 

profissionalização do magistério primário e secundário nos sistemas de ensino público e 

particular do Ceará, dos anos 1940 aos anos 1960. 

 Este enfoque investigativo foi atraindo cada vez mais a nossa atenção, na medida 

em que, ao analisar as trajetórias de trabalho de professores, percebemos que as 

influências pessoais (político-partidárias, de amizades, de familiares etc.) eram fatores 

determinantes nos momentos-chave da carreira docente. Por vezes, tais influências 

serviam como motivação para seguir no magistério, mesmo tendo se qualificado para 

outra função, a exemplo de alguns profissionais liberais cearenses que, naquele período, 

exerciam a docência como atividade secundária (uma espécie de “bico” que 

proporcionava uma remuneração extra) ou mesmo como atividade principal. Neste caso, 

trocar ou não a função de advogado, dentista, farmacêutico etc. pelo magistério – esta 

considerada uma ocupação, ao longo de sua história, socialmente pouco valorizada – 

implicava uma decisão profissional que só poderia ser compreendida analisando as 

possíveis vantagens socioeconômicas da carreira docente. E, neste caso, boa parte dessas 

vantagens dependia da colaboração de parentes e de amigos, bem como da intervenção 

político-partidária. Tais influências se mostravam tão importantes para quem tencionava 

obter êxito profissional no sistema de ensino quanto à qualificação do professor, a sua 

competência pedagógica no magistério e às políticas educacionais instituídas pelo Estado 

para regular o ensino e a atividade docente.  
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 A concretização dos objetivos profissionais pessoais no sistema escolar ia se 

desenhando conforme as oportunidades e/ou conveniências de trabalho emergiam na vida 

do professor2. Estas apresentavam natureza variada, como os convites de colegas para 

trabalhar nas instituições de ensino particular, as recomendações de políticos ou mesmo 

de membros familiares para ocupar determinado cargo ou função na escola e o apoio 

político de seus pares às candidaturas aos cargos de diretor escolar3.  

Estas evidências são apenas algumas das inúmeras possibilidades de intermediação 

público/privado no âmbito do sistema de ensino cearense. Com esta afirmação, queremos 

dizer que as interdependências de longa distância não são facilmente perceptíveis, 

inclusive por nós pesquisadores que utilizamos aqui, como fonte principal, as evidências 

das notícias jornalísticas e os registros orais, estes limitados à capacidade de rememorar e 

de narrar dos sujeitos. Daí por que as análises das situações de trabalho não podem se 

reduzir ao “conjunto de relações percebidas, conhecidas e utilizadas, conscientemente, 

pelos atores sociais” (ELIAS,1966, apud DOSSE, 2003, p.197), o que demanda maior 

esforço do pesquisador para ampliar o repertório de informações com dados de outra 

natureza. 

Nesta tarefa, DaMatta (2000) nos oferece uma leitura antropológica do Brasil que 

se aproxima do nosso foco de análise. Aqui, a idéia de que a sociedade brasileira é 

fundamentalmente uma sociedade relacional, cujo modo de vida tem origem nos tempos 

coloniais, permite-nos lidar com questões sociopolíticas e culturais, embora com certa 

dificuldade para analisá-las, dada a sua complexidade, o que exige cautela para evitar 

                                                 
2 A exemplo de António Nóvoa (2002), os estudos sobre a compreensão da “pessoa-professor”, dos seus 
percursos de trabalho e de seus projetos pessoais, cada vez mais subsidia as análises da profissão docente e das 
organizações escolares.  
3 No caso do Liceu do Ceará, como veremos mais adiante, a Congregação de professores escolhia e enviava uma 
lista tríplice ao governador com os nomes dos candidatos ao cargo de diretor do Estabelecimento.   
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conclusões precipitadas, a exemplo da história tradicional4. A compreensão da sociedade 

brasileira do ponto de vista relacional, como o quer o autor, traz para nós outra 

perspectiva de análise das instituições escolares, já que todas 

[...] estão sujeitas a dois tipos de pressão. Uma delas é a pressão universalista, 
que vem das normas burocráticas e legais que definem a própria existência da 
agência como um serviço público. A outra é determinada pelas redes de 
relações pessoais a que todos estão submetidos e aos recursos sociais que essas 
redes mobilizam e distribuem. Daí decorre a dificuldade da crítica sistemática 
e consciente a qualquer instituição no caso do Brasil. De fato, se a crítica é 
feita pelo lado impessoal, tomando a pessoa ou a instituição pelos serviços que 
ela deveria prestar, esbarra sempre nos nexos e laços de uma lógica pessoal 
que a dilui. (DAMATTA, 2000, p.83). 

 

Desse modo, não poderíamos analisar as relações sociais no Brasil tomando 

unicamente a perspectiva universalista5 das regras formais anunciadas pela Modernidade, 

ou o “efeito racionalizador”, como o queria Max Weber (Cf. TELLES, 1999, p.87),  

tampouco abordar tais relações exclusivamente sob o enfoque das éticas do mundo 

privado. É por isso que, na interpretação de Schwarz (1988), as idéias liberais da 

Revolução Francesa, fundamentais na constituição dos Estados Nacionais, foram 

absorvidas com certa facilidade pelos países europeus e os Estados Unidos, e, no Brasil, 

pareciam estar “fora do lugar”.  

Assim, o modo como tais idéias eram absorvidas pelo Estado brasileiro, sobretudo 

pelos “donos do poder”, fazia pouco sentido para quem desconsiderasse na análise da 

política nacional as relações socioculturais institucionalizadas nas várias instâncias do 

poder público. Nas administrações governamentais, a reciprocidade de benefícios entre as 

autoridades político-partidárias e os chefes políticos locais revelava o quanto a vida 

pública e a vida privada estavam imbricadas socialmente. Na prática, esse pacto visava a 
                                                 
4 Para Fernand Braudel (1992, p.44), “a história tradicional, atenta ao tempo breve, ao indivíduo e ao evento, 
habituou-nos há muito tempo à sua narrativa precipitada, dramática, de fôlego curto”. 
5 A perspectiva universalista à qual estamos nos referindo diz respeito aos princípios éticos que regem, ou pelo 
menos deveriam reger, as ações humanas em um regime político democrático, entre os quais se destacam a 
solidariedade, a autonomia e a igualdade (PEREIRA, 2002). 
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garantir, por um lado, a continuidade daquele grupo político no poder e, por outro, atender 

as indicações do chefe político para os empregos públicos (FAORO, 1998). Esta 

interdependência política, todavia, raramente ocorria num plano de relações horizontais, 

entre pares, pois “as relações pessoais e sociais se estruturam sempre como relação entre o 

superior e o inferior, um mandante e um obediente. Não há cidadãos. Não há portadores 

de direitos: há ‘meus’ parentes e ‘meus’ amigos, e o resto”. (CHAUÍ, 1998, p.41). 

Encarnada na cultura brasileira, essa tradição política passou a conviver lado a lado 

com os direitos sociais universais na medida em que estes passaram a ter maior relevância 

nas políticas públicas, a partir das décadas 1920/1930. Eram inevitáveis, porém, os 

conflitos dessa convivência, os quais refletiam as contradições e as ambigüidades dos 

processos de criação e desenvolvimento das instituições sociais brasileiras, desde as 

instituições simples às mais complexas. Assim, “a política do ‘presentinho’ vai desde a 

universidade que se rebela contra a corrupção, até a vida paroquial e até os mais 

inesperados recantos da vida social”. (MARTINS, 1994, p.43).    

A permanência, no mundo contemporâneo, de certos valores e estruturas sociais do 

passado, mais do que a reprodução de uma ética política fundada no universo privado da 

família e dos amigos, seria também resultado do que se denominou de “temporalidades 

desencontradas”. De acordo com essa compreensão, as mentalidades sociais não 

percorrem um caminho uniforme e com a mesma intensidade temporal para as diferentes 

populações do País. O conflito social daí originado explicaria, pelo menos em parte, o 

caráter aparentemente contraditório no qual as diversas classes sociais compreendem o 

que é público e o que é privado, bem como os direitos sociais e sua efetivação. 

(MARTINS, 1998). 
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De todo modo, a noção do que é público e do que é privado, redefinida com a 

racionalização e a burocratização do Estado moderno, não é uma questão resolvida. Não 

se trata, exatamente, de compreender ou ter consciência da idéia de público e de privado 

nos moldes instituídos contemporaneamente pelo Estado, na qual as esferas da vida 

pública e da vida privada tendem a ser percebidas como algo dicotômico, como se 

tratasse, muitas vezes, de elementos opostos, em que seria impensável a convivência de 

ambas na vida pública6.  

A esse respeito, a concepção de esferas pública e privada formuladas em Habermas 

(1984) procura se distanciar do paradigma moderno de racionalidade7. Ao utilizar, porém, 

a expressão “interpenetração” para designar as relações público/privado, criando um 

meio-termo com a noção de relações semipúblicas e semiprivadas8, ele não rejeita por 

inteiro o paradigma moderno. Desse modo, romper com a idéia de esfera pública e de 

esfera privada construída pelo Estado moderno significa antes procurar olhar de outro 

modo as relações público/privado. Ao se elaborar qualquer conceito nesse sentido, 

                                                 
6 O conceito de público, de vida pública ou de espaço público utilizado aqui tem contornos específicos (e de 
certo modo limitado) por se tratar de uma abordagem sintonizada com o debate político do período histórico por 
nós investigado (1942-1962). Fica posto, porém, o seguinte questionamento: seria possível utilizar conceitos de 
público construídos no presente para compreender e analisar o passado? A esse respeito, os historiadores vão 
afirmar que, embora o pesquisador não possa se eximir dos paradigmas contemporâneos na compreensão e 
análise de documentos históricos, a literatura recomenda que ele procure, na medida do possível, preservar os 
significados originais dos contextos políticos e das idéias, que são peculiares a cada época (JASMIN, 2005). A 
nossa referência de espaço público no qual vai se constituir a profissionalização do trabalho docente, 
independentemente de ser meados do século passado ou o momento presente, toma-o como “o espaço do 
aparecimento e da visibilidade - tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos” (ARENDT, apud 
TELLES, 1999, p.40), ou ainda, como “uma esfera de negociação do interesse coletivo entre diversos grupos e 
com os governantes” (BONAMUSA, apud STRECK, 2006, p.277). 
7 A esfera pública de Habermas é criticada, em particular, no que diz respeito às possibilidades de constituição 
de uma esfera pública fundada na sua Teoria da Ação Comunicativa. Nesse sentido, “diversos autores apontaram 
que as regras procedimentais são por demais racionalistas e excluem da esfera pública aqueles que não têm 
capital cultural necessário para fazer valer suas vozes”. Desse modo, “Habermas negligencia a importância de 
elementos não-racionais como entretenimento, ideologia e emoção na formação simbólica dos públicos”. Além 
disso, a ação comunicativa no âmbito da esfera pública apresenta procedimento “potencialmente opressivo, na 
medida em que é incapaz de lidar com a pluralidade de políticas de identidade num contexto multicultural”. 
(OTTMANN, 2004, p.65).  
8 Para Habermas (1984), “a concorrência dos interesses privados organizados penetra na esfera pública” de modo 
que as relações público/privado ganham novas formas e, desse modo, podem ser vistas como relações “semi-
públicas” e “semi-privadas”. (p. 211 e 267).  
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devemos pensar nestas duas dimensões da vida como partes integrantes do ser humano. E, 

como tal, não podemos concebê-lo de modo fragmentado ou parcialmente. Para tanto, 

pressupomos que existe uma vida privada dentro da vida pública e vice-versa. Queremos, 

desse modo, afirmar que na vida pública não podemos nos despir ou mesmo deixar de 

lado a nossa vida privada; assim como, na vida privada, seria impossível excluir a nossa 

dimensão pública. Se assim o fosse, a vida poderia ser vivida de modo fragmentada, um 

pouco de cada vez: em um momento, viveríamos intensamente a nossa vida pública; em 

outro, a nossa vida privada, alternadamente, de acordo com as conveniências e as 

convenções socialmente instituídas. 

Com esta compreensão da relação público/privado, procuraremos analisar o 

processo de profissionalização do trabalho docente, em meados do século XX. Para tal 

intento, utilizaremos aqui a idéia de Estado como organismo político e administrativo que 

regula as profissões, isto é, um Estado que, mediante leis, decretos etc., impõe-se como 

instrumento regulador dos serviços e/ou bens coletivos. As políticas educacionais, neste 

caso, constituem elemento basilar na redefinição e/ou modelação da atividade docente. 

Para efeito de compreensão e análise das políticas educacionais oficiais, apropriar-

nos-emos, na medida do possível, do conceito de ciclo contínuo de políticas, formulado 

por Ball & Bowe (apud MAINARDES, 2006).  Para referidos autores, há pelo menos três 

momentos distintos, porém inter-relacionados, em que se realiza o processo de 

objetivação das políticas, que ocorre em contextos variados das arenas políticas: a política 

proposta, a política de fato e aquela em uso9. 

                                                 
9 Esta compreensão, todavia, não exclui a dimensão conflitiva da política: os dissensos, as rupturas, as 
transgressões, as reivindicações, as críticas e as negociações, como defende Rancière (Apud PEREIRA, 2002). 
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Nas políticas educacionais propostas, predominam os discursos políticos10. Há, 

neste contexto, disputas de grupos políticos, visando definir as finalidades da educação. 

Participam diretamente de tais disputas os partidos políticos, o executivo e o legislativo. 

Aqui, os conceitos e os discursos, que formam a base da política, adquirem 

legitimidade, e os meios de comunicação social, em particular, desempenham papel 

importante, sejam como defensores dos discursos políticos, como desafiadores ou 

questionadores destes. No último caso, os argumentos que influenciam as “arenas públicas 

de ação” ganham maior visibilidade e relevância nos debates políticos11. 

  A política de fato ou o contexto da produção de texto, constitui-se no segundo 

momento da objetivação política. E é essa produção dos textos políticos que dá forma 

(limites e possibilidades) à política proposta, ao mesmo tempo em que a traduz para a 

linguagem de interesse público. 

Como resultado das disputas e dos acordos entre os diferentes grupos e facções, os 

textos políticos não podem ser reduzidos aos textos oficiais produzidos no momento 

legislativo, pois também fazem parte deles os comentários formais e informais sobre os 

textos oficiais e outras formas de divulgação da política, como, por exemplo, os 

pronunciamentos públicos. 

E, finalmente, é no contexto da prática que a política original passa por 

transformações em face das interpretações diversas e da recriação e/ou ressignificação da 

política. Nesta fase, os discursos e as práticas institucionais podem produzir efeitos e 

                                                 
10 Os autores Ball e Bowe (apud MAINARDES, 2006) compreendem o discurso a partir da leitura de Foucault. 
Para eles, a política como discurso não é estranha ao contexto histórico, às relações de poder e aos interesses em 
jogo. 
11 Em meados do século passado, período por nós estudado, os jornais locais sobressaíam-se como meio de 
comunicação em que os debates políticos na esfera pública ganhavam forma textual. Neles, os partidos políticos 
da situação e da oposição buscavam legitimidades e consensos sociais nas suas propostas políticas. No presente 
estudo, para acompanhar o debate político, utilizamo-nos dos jornais O Povo e O Estado, como veículos de 
expressão das duas principais facções político-partidárias do Estado do Ceará naquele período.  
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conseqüências diversas. Os profissionais da educação, a exemplo dos professores, 

procuram aproximar, na medida do possível, os textos políticos (leis, decretos etc.) das 

suas histórias de vida, das suas experiências, valores, propósitos e interesses. O que os 

profissionais da educação pensam e acreditam trazem implicações diretas no processo de 

objetivação das políticas educacionais. Estes fatores, de ordem interpretativa, produzem 

efeitos e conseqüências significativas para as políticas em uso, que jamais serão 

controlados pelos autores dos textos políticos, especialmente quando se trata de uma 

ocupação profissional em que as influências do mundo privado sobrepõem, por vezes, os 

interesses públicos. 

De uma atividade que se desenvolveu, ao longo de sua história, no âmbito da vida 

privada, às vezes concomitantemente aos afazeres domésticos, o professorado tem 

procurado, através de lutas corporativas, reafirmar e garantir o direito à educação e dar 

novo status social a esta ocupação. Nesse sentido, a democratização do acesso à escola 

contribuiu diretamente para afirmar o caráter público do magistério e romper com a 

tradição doméstica (clientelista, personalista etc.) dos serviços educacionais. Essa 

intervenção dos poderes públicos no setor do ensino é um dos elementos de publicização 

do privado (WANDERLEY, 1996, p.98) na atividade docente. 

A esse respeito, a nossa pesquisa desenvolvida durante o curso de mestrado12 

constatou que a profissionalização das professoras no meio rural cearense, nas décadas 

1980 e 1990, ocorreu ao mesmo tempo em que as escolas isoladas, geralmente 

funcionando nas residências das docentes, foram substituídas por grupos escolares 

construídos pelo Poder público municipal. A transferência do trabalho para o grupo 

                                                 
12 SOUSA, Francisco das Chagas de Loiola. A trajetória de uma profissão: da “casa da professora” à “escola 
urbanizada”. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2002.  
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escolar, como um dos elementos da profissionalização do trabalho docente, iria garantir a 

dedicação exclusiva das professoras ao ensino no horário previsto de aulas13, embora elas 

continuassem, em alguns casos, lecionando concomitantemente para mais de uma turma. 

Normalmente, a escola reunia numa mesma sala de aula duas turmas com alunos em idade 

escolar próximas: por exemplo, 1ª e 2ª séries; 3ª e 4ª séries. Entre os principais motivos da 

permanência do ensino multisseriado no grupo escolar figuravam a indisponibilidade de 

salas de aula e a insuficiência de professores para atender a crescente demanda escolar na 

rede municipal.  

Além desse, outros fatores contribuíram igualmente para a profissionalização do 

magistério no meio rural cearense, na década 1990, como os cursos de qualificação 

pedagógica em nível médio e superior (de graduação e pós-graduação) e os concursos 

públicos para a efetivação das professoras no quadro permanente de servidores da 

prefeitura (SOUSA, 2002).  

A ampliação do acesso à escola, contudo - o que implicava diretamente o 

crescimento do aparato escolar e, igualmente, o aumento das oportunidades de trabalho 

para os professores - vai ocorrer de forma ambígua e, muitas vezes, contraditória, seja nas 

décadas 1940 e 1950, seja nas décadas 1980 e 1990.  

As condições díspares de realização do ensino, seja na capital ou nas cidades do 

interior, constituíam obstáculos para que o trabalho docente edificasse o seu caráter 

público. As desigualdades extremas na qualidade da oferta dos serviços educativos, 

inclusive na própria rede de ensino estadual (entre o ensino primário e o secundário, por 

                                                 
13 Nas escolas isoladas, as professoras exerciam outras atividades além do ensino, como, por exemplo, preparar a 
merenda escolar, fazer a limpeza da sala de aula ou mesmo cuidar dos seus afazeres domésticos, 
concomitantemente ao exercício da docência. A dedicação exclusiva ao ensino a que estamos nos referindo aqui 
diz respeito, não ao que conhecemos como contrato de trabalho remunerado em tempo integral, mas ao fato de 
que as professoras, ao serem transferidas para os grupos escolares municipais, deixaram de exercer outras 
atividades de trabalho na escola além do ensino.    
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exemplo), associadas às relações clientelistas e/ou de favoritismo político no setor do 

ensino, davam o tom do processo de profissionalização do professorado cearense, em 

meados do século passado. 

A abordagem de questões do mundo privado (como, por exemplo, as relações 

clientelistas) na análise do processo de profissionalização do trabalho docente ganhou 

maior importância para a nossa pesquisa quando começamos a perceber que as influências 

pessoais, por vezes, determinavam os rumos das políticas educacionais. A esse respeito, é 

importante considerar a idéia de que os sujeitos interpretam os textos políticos (leis, 

decretos etc.) de acordo com as suas necessidades, tendendo a adequá-los às suas histórias 

de vida, às suas experiências, aos seus valores, aos seus propósitos e interesses 

particulares (cf. MAINARDES, 2006). 

Ao abordar questões como esta, a nossa intenção é identificar como se processou a 

relação público/privado a partir do exame de práticas sociais, especialmente no campo 

educacional, nas quais a nossa cultura política emerge. A educação, nesse sentido, é o 

lugar por excelência onde a relação público/privado ampliou suas dimensões, por agregar 

interesses diversos. Neste aspecto, a história do trabalho docente no Brasil e, 

particularmente, no Ceará, é rica em experiências que demonstram as imbricações do 

magistério com o mundo privado, ou seja, com as histórias pessoais dos docentes. 

Na impossibilidade de operacionalizar uma pesquisa mais ampla, a nossa 

investigação delimitou um recorte espacial (o Estado do Ceará) e temporal (1942 a 1962). 

Esses recortes espaço-tempo tornam-se importantes porque, de uma parte, ampliam as 

possibilidades de conhecer, com base em uma investigação regional/local, o modo como 

se concretizou o desenvolvimento do sistema escolar e do trabalho docente em um 

período de “modernização” do País. Por outro lado, permite averiguar os efeitos das 
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políticas educacionais nacionais em nosso Estado14, particularmente àqueles vinculadas ao 

magistério. 

 O período aqui delimitado se justifica porque abarca uma época em que, pela 

primeira vez na história da educação brasileira, ocorreram reformas nacionais do ensino 

primário e secundário, que definiram novas regras para o trabalho docente no Brasil. Tais 

reformas, originadas no período autoritário do governo Vargas, restringiam a 

possibilidade de se desenvolver projetos de ensino independentes nos estados e nos 

municípios e que desconsiderassem a orientação nacional. A idéia era traçar um plano de 

orientação e execução de serviços educacionais de alcance nacional (PAIVA, 1987; 

SCHWARTZMAN, 1985).  

 A centralização do poder político durante o governo de Vargas (1937 a 1945) daria 

início a esse processo de nacionalização das ações escolares no País. Essas iniciativas do 

Governo Federal iriam se distinguir substancialmente das reformas educacionais 

implementadas em décadas anteriores, a exemplo do “ciclo de reformas” do ensino da 

década 1920, entre as quais se destacaram a Reforma Paulista, de 1920; a Cearense, de 

1922/1923; a Baiana, de 1925; a Mineira, de 1927/1928; a do Distrito Federal (Rio de 

Janeiro), também de 1928; e a Pernambucana, de 1928/1929 (NAGLE, 1974; PAIVA, 

1987). 

Assim, a organização do ensino brasileiro em âmbito nacional, com políticas 

educacionais específicas para cada nível de escolarização, redefiniria, pelo menos 

aparentemente, os rumos e as expectativas da educação pública e particular no País. A 

reforma do ensino secundário, de 1942, como marco cronológico inicial dessa nova 

                                                 
14 Dentre as reformas educacionais instituídas pelo Governo Federal, nesse período, destacam-se a Lei Orgânica 
do Ensino Secundário, de 1942, as Leis Orgânicas do Ensino Primário e do Ensino Normal, de 1946, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, e o Plano Nacional de Educação, de 1962. Além disso, 
tivemos a criação do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), regulamentado em 1946, e do Fundo Nacional 
do Ensino do Ensino Médio (FNEM), em 1954. 
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organização do sistema escolar e da nossa investigação, ampliaria as expectativas de 

acesso escolar para além do ensino primário, especialmente com a regulamentação dos 

cursos profissionalizantes, e redefiniria algumas regras para a constituição do corpo 

docente brasileiro neste nível de ensino.  

O ano de 1962, como marco cronológico final da nossa pesquisa, justifica-se 

porque tivemos, a partir de 1964, com o golpe militar, a interrupção de grandes projetos 

educacionais no País, a exemplo do Plano Nacional de Educação, que pretendia melhorar 

quantitativa e qualitativamente a educação pública fundamental, especialmente a primária 

(TEIXEIRA, 1971). Outro fator que impossibilitou a efetivação das políticas públicas 

educacionais, previstas na LDB de 1961, foi “o fim da vinculação de recursos para 

manutenção e desenvolvimento do ensino”, com a promulgação da Constituição Federal 

de 1967. (SANTOS, 1999, 212). 

 Para reconstruir a história da profissão docente no Estado do Ceará, procuramos 

imprimir uma perspectiva teórico-metodológica que privilegiasse, sobretudo, traços da 

cultura política mais resistentes às mudanças socioeconômicas do País15, que se produzem 

e se perpetuam socialmente “por meio de instituições, modelos, normas, convenções” 

(SPINK e MEDRADO, 1999, p.51). 

                                                 
15 No momento em que a maioria das pesquisas em educação busca estudar, no decorrer do século XX, 
elementos vinculados às inovações educacionais, a nossa investigação procurou abordar aspectos da cultura 
escolar que resiste ao tempo na sociedade moderna.  
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 Neste aspecto, a história cultural dos Annales16, notadamente com Braudel e 

Chartier, emergiu como possibilidade de nos auxiliar na construção de uma história social 

da cultura. A estreita relação entre a história política e a história cultural, em Chartier, por 

exemplo, recupera a importância da política nas pesquisas historiográficas, uma vez que 

ela não poderia mais ser a “espinha dorsal” da história, por não aspirar à sua autonomia17. 

Dar pouca importância à política, ou melhor, desconsiderar sua importância para as 

sociedades contemporâneas seria, de certa forma, desprezar algo substancial para a 

existência humana construído pela Modernidade, ou seja, a democracia.  

Para reconstruir o processo de profissionalização do trabalho docente no Ceará, 

procuramos conciliar e confrontar fontes oriundas de periódicos, principalmente de jornais 

                                                 
16 A história social discutida aqui toma como referência, basicamente, o movimento da Escola dos Annales, na 
França. Não queremos, assim, desprezar ou diminuir a importância das contribuições da história social inglesa, 
particularmente da vertente marxista de Thompson (1987) com grande receptividade, no Brasil, a exemplo da 
pesquisa de Chalhoub (1990), e da história social italiana, com a micro-história de Ginzburg (1987), que 
influencia, sobremaneira, historiadores brasileiros como Vainfas (2002).   
A escola dos Annales, ao longo do século XX, teve pelo menos três gerações de historiadores: da primeira 
geração se destacaram, entre 1929 e 1965/69, Braudel, Febvre e Bloch. Segunda geração, 1965 a 1984, Ladurie, 
com o movimento “do porão ao sótão”, distancia-se de Braudel, mas deu continuidade à tradição de Febvre. 
Começou, assim, a se desenhar o interesse da Escola pela história da cultura. A terceira geração, a partir dos anos 
1980, especialmente com Chartier e Revel, inverteu a perspectiva de Ladurie, ao propor uma mudança de 
abordagem “da história social da cultura para a história cultural da sociedade”. Para Chartier e Revel, “as 
relações econômicas e sociais não são anteriores às culturais, nem as determinam”. (HUNT, 1992, apud NUNES 
e CARVALHO, 1993, p.41). Assim, para os referidos autores, numa história cultural da sociedade o elemento 
cultural é tão importante quanto o econômico para a pesquisa historiográfica. O retorno à história política e à 
história dos eventos, bem como o ressurgimento da narrativa e a redescoberta da história das mentalidades, na 
terceira geração dos Annales, podem ser considerados uma reação ampla tão quanto qualquer espécie de 
determinismo na análise dos fenômenos históricos presente na abordagem de Braudel. Para Chartier, as 
estruturas objetivas, assim como as representações coletivas e as mentalidades, são culturalmente construídas. 
Não se pode compreender o real analisando somente uma dessas dimensões, uma vez que as estruturas objetivas 
e subjetivas estão inseridas numa mesma totalidade. Numa leitura das práticas culturais, dir-se-ia que nenhuma 
comunidade é uma ilha e que tais práticas são compartilhadas por vários grupos sociais. O retorno à política, ou 
melhor, considerá-la como elemento importante para a análise dos temas abordados na pesquisa historiográfica, 
seria restituí-la de sua dignidade; dignidade esta comprometida pela crise e, ao mesmo tempo, desconfiança das 
pessoas na capacidade do Estado moderno (Welfare State) em resolver, ou até mesmo agravar, os grandes 
problemas sociais (REIS, 1994; BURKE, 1997).  
17 Aliás, a Escola dos Annales, desde a sua primeira geração, não deu à política o grau de importância que ela 
merece. As pesquisas aí desenvolvidas tratavam de temáticas como economias, sociedades, civilizações “sem 
mencionar estados”, e pouco se preocupavam com a política nacional; contudo, não podemos classificar essas 
pesquisas como “não políticas”. (LE GOFF, apud BURKE,1997, p.100-101).   
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locais, da legislação nacional e estadual e depoimentos de docentes da rede pública e 

particular, os quais exerceram magistério no período aqui estudado18. 

A utilização de múltiplas fontes de pesquisa na reconstituição da história social do 

trabalho docente19, como é o nosso caso, torna-se importante por contrabalançar as nossas 

possíveis dúvidas quanto à confiabilidade das diversas fontes utilizadas na investigação 

(cf. LE GOFF, 2002). Além disso, cada tipo de fonte nos impõe limites nas pesquisas, o 

que implica buscar complementações reflexivas necessárias para evitar conclusões 

apressadas, equivocadas ou teoricamente fragilizadas. É sempre bom dialogar com outras 

abordagens que tratam do assunto em foco.  

Dentre as fontes de pesquisa utilizadas nesta investigação, os jornais e a legislação 

educacional impõem, de modo mais objetivo, uma análise dos fenômenos sociais para 

além da realidade local. No caso dos jornais, a possibilidade de confrontar idéias 

diferentes sobre determinado assunto e condensar, em uma mesma fonte de pesquisa, 

informações locais e nacionais, proporciona ao pesquisador condições mais favoráveis de 

generalizar as suas conclusões de pesquisa. Isto é possível porque o jornal 

não se limita a registrar os acontecimentos locais, pois tende a trazer para os 
leitores daquela cidade notícias de outras localidades, contendo uma noção de 

                                                 
18 Foram entrevistados seis docentes: dois professores vinculados às escolas católicas, duas professoras efetivas 
da rede pública primária estadual e dois professores catedráticos do Liceu do Ceará, tendo um deles lecionado 
concomitantemente na Escola Normal. Os professores catedráticos do Liceu e as professoras da rede pública 
primária tiveram experiência como docentes também na rede de ensino particular (conferir o Anexo II deste 
trabalho).  
Entrevistar professores com experiência de magistério no Estado do Ceará, no período entre 1942 e 1962, 
implicou algumas dificuldades. A primeira delas foi identificar quem são esses docentes. Para tanto, recorremos 
aos arquivos (livros de freqüência, atas de reuniões etc.) de escolas públicas e particulares. Nessa tarefa, 
contamos também com a colaboração valiosa de antigos funcionários das referidas instituições de ensino, que 
forneceram pistas importantes sobre os docentes identificados nos documentos pesquisados, como, por exemplo, 
se estavam vivos ou não, onde residem atualmente etc. As listas antigas de telefones (constando nomes de 
pessoas e endereços residenciais) foram, igualmente, úteis para localizar os professores identificados nos 
documentos investigados. Além desta, deparamos com outras dificuldades para realizar as entrevistas com os 
docentes: a fragilidade da saúde dos professores, seus compromissos profissionais (para quem ainda continuava 
trabalhando) e/ou ocupacionais, problemas com a memória etc. Em alguns casos, em face destas e de outras 
dificuldades, desistimos de entrevistar o docente.      
19 A utilização de fontes diversas numa pesquisa não implica, necessariamente, o desenvolvimento de uma 
abordagem teórico-metodológica específica para analisar cada tipo de fonte, embora a escolha de um 
determinado documento sempre seja influenciada por uma teoria (FARIA FILHO, 1997).  
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espacialidade, que traduzida em linguagem político-administrativa, típica de 
processos de edificação republicana como o nosso, cresce da esfera municipal 
à estadual, chegando a abarcar a nação e o plano internacional, sem descuidar 
de unidades menores como bairros, distritos, becos e lugares mais ermos. 
Nesse sentido, o jornal é simultaneamente local e universal em suas pretensões 
de bem informar. (CAVALCANTE, 2002, p.2).          

 

As informações veiculadas, especialmente pelos jornais O Povo e O Estado, em 

nosso casso, possibilitaram acompanhar o debate sobre as reformas educacionais para 

além do discurso oficial. Esses, representantes das duas facções político-partidárias 

majoritárias no Estado do Ceará, nas décadas 1940 e 1950, nos proporcionaram o acesso a 

informações que raramente se poderia conseguir com outro documento histórico. Há que 

se considerar, contudo, as limitações das notícias jornalísticas, que devem ser 

questionadas e completadas com outras fontes da historiografia, bem como o seu papel 

ideológico-político-partidário20 que, por vezes, requer do pesquisador uma atenção 

redobrada na utilização de suas informações.  

 As entrevistas, como fonte oral, também proporcionam um tipo de evidência 

específica que, se bem conduzidas, podem render bons resultados às pesquisas. Esse tipo 

de fonte se torna interessante para a historiografia porque tanto pode esclarecer 

interrogações sobre determinados eventos históricos, preencher lacunas de outros 

documentos etc. quanto aguçar a curiosidade do pesquisador e levá-lo a outras fontes. 

Neste caso, é imprescindível para o pesquisador o auxílio de documentos  

para indicações de coisas que estão além do alcance da memória, para datas 
onde possam haver erros e para precisões que não poderá ou não irá conseguir 

                                                 
20 A ideologia, inerente a qualquer processo de produção e difusão das idéias, sempre traz conflito ou disputa 
política. No caso da notícia jornalística, a ideologia expressa “as intenções políticas e partidárias desenhadas 
pelos proprietários ou conselhos editoriais dos jornais”. (CAVALCANTE, 2002, p.04). Seja contra ou a favor da 
política situacionista, os jornais podem ajudar bastante na compreensão da história política de um país, de um 
estado ou de uma cidade. Escrita para um público situado num determinado tempo e espaço, tais notícias, na 
medida em que se afastam do tempo presente, revelam novos vestígios que devem ser confrontados com outras 
fontes históricas. Vistas à distância do fervor político no qual foram escritas, essas fontes ganham outras 
perspectivas e sentidos. No que diz respeito à compreensão e análise do sistema de ensino e do trabalho docente, 
as informações desse tipo de periódico contêm um valor inestimável para o entendimento da trama sociopolítica 
no setor da educação.  
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com evidência oral. Ele precisará dos documentos para enriquecer e informar 
seu questionamento, para permitir aos mortos falarem aos vivos e, aos vivos, 
falarem aos mortos. (SAMUEL, 1990, p.237).        
 

 As reminiscências sobre determinados períodos históricos são importantes para o 

historiador (re) compor, a partir de uma versão narrada pelas próprias personagens da 

história, o seu quadro de análise com base em registro “subjetivo” (THOMPSON, 1992, 

p.258). O pesquisador, porém, deve tomar alguns cuidados específicos com o manuseio de 

documentos produzidos com as entrevistas. Em primeiro lugar, devemos ter consciência 

de que as histórias narradas, em geral, tendem a demonstrar o passado de acordo com o 

que pensamos no presente e o que pretendemos ser, pois “não são representações exatas 

de nosso passado, mas trazem aspectos desse passado e os moldam para que se ajustem às 

nossas identidades e aspirações atuais”. (THOMSON, 1997, p.57). Tais considerações são 

importantes porque nos chamam a atenção para o fato de que, ao lidarmos com o passado, 

sempre procuramos interpretá-lo com o olhar de hoje, ou seja, reconstruímos um “passado 

presentificado”. (FLORES, 2000, p.147).  

 Por mais que o historiador procure se aproximar do passado, tendo em mente 

preservar os significados originais das idéias e dos contextos políticos específicos de cada 

época, ele jamais poderá se isentar dos paradigmas contemporâneos em suas 

investigações. O que de fato ele pode e deve fazer é procurar amenizar as influências 

desses paradigmas na leitura do passado que, de acordo com o contextualismo lingüístico 

de Skinner21, exigirá do pesquisador uma boa dose erudição e consciência histórica 

(JASMIN, 2005).  

 Essa condição temporal do informante e da testemunha da história, bem como do 

próprio pesquisador, redimensiona a percepção do problema em estudo. A distância 
                                                 
21 As abordagens contextualistas de Quentin Skinner se inspiram na filosofia da linguagem de Wittgenstein e na 
linguagem ordinária de John Austin (cf. JASMIN, 2005).  



 29 

temporal, neste caso, nos impõe olhar diferente sobre os fenômenos sociais de 

determinada época. Esses cuidados, porém, não tornam menos importante ou menos 

válido o testemunho oral como fonte de pesquisa histórica, o qual contribui para dar voz e 

visibilidade às experiências de vida geralmente excluídas das narrativas historiográficas 

ou pouco valorizadas por elas.   

 Para efeito de organização e exposição, o presente trabalho está dividido em três 

capítulos. O primeiro capítulo aborda a regulamentação do sistema de ensino e do trabalho 

docente, bem como a afirmação deste no espaço público, em meados do século passado. 

Para tal intento, o texto analisa o período de transição política no qual o ensino a as 

organizações escolares, até então regidos basicamente por leis e decretos estaduais, 

passaram a ser regulamentados quase que exclusivamente pelo poder Central. Isto teria 

ocorrido em função do centralismo político do Estado Novo associado à racionalidade do 

progresso industrial e econômico emergentes. Nesse contexto, a educação fundamental 

tende a se afirmar como um direito social estendido a todos os brasileiros, tomada como 

uma preocupação nacional pela sua importância na formação dos Estados modernos. Foi 

nesse período que começou a se estruturar no País o modelo escolar atual. Na prática, esse 

discurso implicou a institucionalização de um sistema escolar em que o Estado, de um 

lado, expandia precariamente a rede de ensino pública primária e, de outro, colaborava 

financeiramente para estimular o crescimento do ensino secundário privado. No caso do 

Ceará, instituições de ensino católicas foram as maiores beneficiadas com os auxílios e os 

subsídios públicos. Com tais medidas, a expansão do sistema escolar evidenciaria práticas 

antigas de exercício do poder, como, por exemplo, o clientelismo e/ou favoritismo 

político. Dando seqüência a essa abordagem, construímos algumas explicações sobre a 

relação entre a política de expansão do ensino médio e a crise estrutural nas instituições-
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padrão da rede oficial que, de forma progressiva, levaria à “extinção” destas nos anos 

seguintes. 

O capítulo dois dá continuidade à análise da profissão docente, tendo como foco 

principal a reestruturação do magistério no período de redemocratização política do País, 

após o Estado Novo. Assim, procuramos averiguar a falácia de que o magistério teria 

vivido uma fase de grande prestígio socioeconômico naquele período e, ao mesmo tempo, 

buscar algumas explicações sobre a vulnerabilidade do magistério público ante as 

injunções políticas e partidárias, com o crescimento da rede escolar.  

Com esse intuito, procuramos discutir o status socioeconômico do professorado 

cearense a partir da política salarial. A esse respeito, constatamos que o reconhecimento 

social do professor no ensino secundário não tinha relação direta com a sua formação 

pedagógica, e muitos deles sequer cursaram faculdade de Filosofia para se habilitar como 

professor do ensino médio. Em relação ao salário, os professores do ensino secundário do 

sistema público e particular do Ceará tiveram, ao contrário do que se pensava, seu poder 

aquisitivo reduzido no período entre 1946/1947 e 1957/1958. Neste caso, a condição 

econômica e social diferenciada daqueles professores tinha origem em diversos fatores, 

como, por exemplo, exercer a atividade docente em mais de uma escola, ocupar cargo de 

diretor nos estabelecimentos de ensino, além de desempenhar outras funções remuneradas 

paralelamente ao magistério, como era o caso dos profissionais liberais.  

Dando continuidade a essa abordagem, fizemos uma incursão pelo magistério 

primário cearense, que, ao contrário do ensino médio, estava quase que exclusivamente na 

dependência do Poder público municipal e estadual. O crescimento e o desenvolvimento 

escolar pouco planejado já denunciavam, de antemão, as condições difíceis da realização 

do ensino para boa parte das professoras primárias. Desse modo, a carreira no magistério 
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público, freqüentemente, ficava na dependência das grandes influências políticas e 

partidárias do Estado. Junto a isso, havia outros fatores que iriam interferir diretamente no 

desenvolvimento profissional das professoras, como a forma de ingresso no ensino 

público, o tipo de estabelecimento em que trabalhavam (grupo escolar, escola reunida, 

escola isolada etc.), o local do trabalho (no interior, na capital, no distrito ou na sede do 

município), a formação escolar e pedagógica e o contrato de trabalho (temporário ou 

efetivo).  

Por último, o terceiro capítulo amplia a leitura sobre o processo de 

profissionalização dos professores ao analisar o trabalho docente como construção, ao 

mesmo tempo, individual e coletiva. São questões, por um lado, mais relacionadas ao 

cotidiano da profissão docente que ultrapassam as barreiras do mundo sistêmico22, e, por 

outro, aspectos dos projetos coletivos de profissionalização da atividade docente, que, na 

maioria das vezes, se objetivavam por intermédio de associações profissionais e/ou por 

influências das lideranças político-partidárias e da imprensa jornalística local. Isso ocorria 

porque o poder das associações, dos sindicatos e demais congregações docentes era 

politicamente limitado. O Poder público e os proprietários de escolas, não raras vezes, 

decidiam os processos e as regras orientadoras da vida profissional do professorado da 

rede pública e particular.  

Os vínculos entre história pessoal e história profissional no magistério, abordagem 

ainda pouco explorada nas análises da profissão docente no Brasil, passaram a ter maior 

significado para a nossa investigação quando percebemos que as trajetórias de trabalho no 

magistério não são estranhas à vida pessoal e familiar dos docentes. Assim, buscamos 

                                                 
22 Para Habermas (1988), o mundo sistêmico e o mundo da vida compreendem o conjunto das relações sociais, 
porém, aquele, guiado pela razão instrumental, avançou bastante na Modernidade com o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e, desse modo, atrofiou sobremaneira a racionalidade comunicativa do mundo vivido. 
Um exemplo disso são as relações de mercado, funcionando num sistema auto-regulado, em que a razão 
instrumental possibilita a integração das sociedades capitalistas por meio de conexões funcionais. 
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entender, a partir dos relatos de professores, as interconexões da vida profissional com a 

vida privada dos docentes por nós entrevistados. Neste sentido, a pesquisa vai demonstrar 

que o reconhecimento social no magistério era uma combinação entre investimento 

pessoal (formação escolar e pedagógica), competência profissional, reformas educacionais 

e as influências pessoais e político-partidárias.  

O contexto sociopolítico em que ocorreu o crescimento do sistema de ensino 

público e particular de nível médio, bem como a insuficiência de professores qualificados 

para ensinar determinadas disciplinas, também contribuiu para que alguns docentes 

duplicassem ou até triplicassem a carga horária de aulas nos colégios. Além disso, é 

preciso considerar o fato de que, nas instituições de ensino católicas, que se apresentavam 

em número bastante expressivo no Estado do Ceará, havia a preferência por professores 

formados dentro da própria congregação religiosa, como freiras, padres e ex-seminaristas. 

Este critério de escolha do pessoal docente, em tese, excluiria boa parte dos candidatos ao 

magistério, independentemente da qualificação e da competência profissional.  

No plano geral, constatamos que o reconhecimento social do magistério dependia 

tanto das influências pessoais (como as indicações de parentes próximos, amigos e 

políticos para as funções docentes) como também do empenho individual de cada docente 

na sua profissionalização (como, por exemplo, o investimento em cursos de qualificação, 

demonstrar competências e aptidões no fazer pedagógico etc.), das condições 

socioeconômicas do professor e de sua história de vida (os percursos de formação e de 

trabalho peculiar a cada sujeito). 
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1. A RELAÇÃO PÚBLICO/PRIVADO COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR 

DO SISTEMA DE ENSINO E DO TRABALHO DOCENTE 

 

1.1 O direito à educação em face da institucionalização de um sistema nacional de 

ensino: múltiplos interesses em jogo 

 

 A criação dos sistemas de ensino alinhados à racionalidade do progresso industrial 

e à formação dos Estados modernos (TARDIF e LESSARD, 2005) imprimiu um ideal de 

educação a ser perseguido durante o século XX. Embora a idéia de educação pública já 

estivesse presente na Grécia (no período helenístico) e em Roma (na Antiguidade), tendo 

sido posteriormente reivindicada nos países em que ocorreu a Reforma Protestante, foi 

com a Revolução Francesa que a educação escolar se constituiu, pela primeira vez, como 

um direito a ser assegurado pelo Estado para determinada faixa etária23, cujos princípios 

de gratuidade, universalidade, laicidade e obrigatoriedade vão compor a idéia de escola 

que conhecemos (LOPES, 1981). 

A partir de então, a educação escolar passou a ser vista como elemento 

fundamental para a transformação da sociedade, podendo, inclusive, servir a finalidades 

diversas. Daí por que o direito à educação era reivindicado tanto pelos defensores de uma 

sociedade baseada nos moldes de produção capitalista quanto por aqueles que 

tencionavam a transformação dessa sociedade para alcançar o socialismo.  

Para além desse embate ideológico, “o ensino no contexto escolar representa, há 

quase três séculos, o modo dominante de socialização e de formação nas sociedades 

                                                 
23 Garantir a obrigatoriedade da educação escolar nas constituições brasileiras, especialmente em relação à 
educação primária ou fundamental, não significou, até a década 1990, o acesso da maioria da população a este 
nível de ensino, seja na escola pública ou mesmo na particular. Porém, a garantia deste direito no papel 
implicava a possibilidade de se lutar para formar a “consciência do direito a ter direitos”. (LEFORT, apud 
WANDERLEY, 1996,  p.99).     
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modernas”. (TARDIF e LESSARD, idem, p.23). Nos países em desenvolvimento, 

todavia, como é o caso do Brasil, a massificação do ensino somente aconteceu a partir de 

meados do século XX. No caso do Estado do Ceará, assim como em toda a região 

Nordeste, o acesso à escola para a maioria da população só se concretizou nas últimas 

décadas do século passado. Porém, foi durante os anos 1940, 1950 e 1960 que, de fato, se 

instituíram as bases de um sistema nacional de ensino com maior possibilidade de acesso 

para as classes populares.  

A transição de um modelo de ensino regido, basicamente, por leis e decretos 

estaduais, para outro com regras instituídas pelo Poder central, configurou essa época 

como a linha divisória entre duas fases distintas da nossa história educacional. As 

reformas educacionais, nesse sentido, tentaram dar um novo formato à organização e à 

administração da rede escolar, com políticas específicas para o ensino primário e 

secundário. A criação do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), em 1946, e do 

Fundo Nacional do Ensino Médio (FNEM), em 1954, entre outras medidas, imprimiu 

maior expressão às ações do Governo Federal nos estados. Tais medidas tinham por 

finalidade expandir o sistema escolar em todo o País, garantindo maior acesso da 

população aos serviços educativos sem que houvesse grandes despesas ao orçamento 

público. Para tanto, o financiamento do ensino primário, por intermédio do FNEP, 

limitava-se a construir prédios escolares nas regiões com maior deficiência na oferta do 

ensino. Porém, dispor simplesmente da estrutura física não significava a garantia da oferta 

escolar. Sendo de responsabilidade de estados e municípios pôr em funcionamento a rede 

de ensino primário, por vezes, a exemplo do Ceará, os estabelecimentos construídos com 

recursos da União permaneciam ociosos. Em função dos custos considerados elevados 

para a instalação e manutenção de novas escolas, os treze estabelecimentos de ensino 
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edificados em áreas rurais do Ceará, até o ano de 1949, não foram inaugurados porque “A 

situação financeira do erário público não permite ao governador uma despesa calculada 

em aproximadamente dois milhões de cruzeiros anuais com pessoal e material para as 

aludidas escolas”24.  

No caso do FNEM, a concessão de auxílios e subsídios às escolas particulares era 

uma forma de aumentar as matrículas no ensino secundário, sem, contudo, despender 

recursos públicos para construir e manter novas escolas na rede oficial. Desse modo, os 

sempre escassos recursos públicos, justificadores das ações limitadas do Estado no campo 

da educação, eram partilhados com as escolas particulares, o que reduzia muito a 

capacidade de desenvolvimento e ampliação das escolas públicas secundárias: em 1947, 

Fortaleza contava com “17 colégios particulares e apenas 02 educandários oficiais para o 

mesmo grau de ensino, o Liceu e a Escola Normal”25. Nesse nível de ensino, a 

transferência de verbas públicas para instituições particulares, como forma de expandir o 

acesso ao ensino sem ampliar na mesma proporção a estrutura física e humana das escolas 

públicas, resolvia precariamente o problema da falta de vagas26. Tal procedimento tendia 

muito mais a beneficiar proprietários de escolas, que em alguns casos eram também 

representantes políticos (portanto, legislavam em causa própria) ou pertenciam aos 

quadros administrativos do Governo, do que propriamente amenizar o problema do acesso 

limitado de alunos ao ensino secundário. �

O Liceu e a Escola Normal, escolas destinadas quase exclusivamente a docentes e 

discentes oriundos da elite cearense, em face da dificuldade para o ingresso de professores 

                                                 
24 “Ensino ruralista”. Fortaleza, jornal O Estado, em 24 de setembro de 1949, p.30. 
25 CÉSAR, João Ramos de Vasconcelos. “Por Decreto Federal os estabelecimentos particulares de ensino...” 
Fortaleza, jornal O Estado, 24 de agosto de 1948.   
26 O Artigo 168, II, da Constituição Federal de 1946, determinava que “o ensino primário oficial é gratuito para 
todos; o ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos”. Em 
tese, isto significava que, quem provasse que não podia pagar os estudos após o primário o Estado deveria 
obrigatoriamente assegurar vagas na rede pública ou particular.  
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e alunos27, recebiam um tratamento diferenciado do Governo Estadual em relação às 

demais instituições oficiais, o que os tornava socialmente reconhecidos como escolas-

padrão28. 

A partir da segunda metade da década 1930, com o aumento da demanda por vagas 

no ensino secundário e a resistência do Poder público estadual em criar escolas, 

especialmente durante o governo de Meneses Pimentel (1935 a 1945)29, ampliou-se o 

número de turmas dos estabelecimentos oficiais de Fortaleza, o que tornou 

“imprescindível a contratação de novos profissionais de magistério sem concurso”. 

(SABÓIA, 1995, p.24). Tal ampliação da rede oficial ocasionou, inclusive, a formação de 

“turmas pagas” na escola Normal30. Nesse ínterim, uma leva de professores da rede de 

ensino particular passou a ensinar também nessas escolas em condições diferenciadas das 

dos catedráticos31, ministrando aulas suplementares, que excediam a carga horária dos 

professores efetivos.  

Com o aumento numérico das escolas oficiais, nas duas décadas seguintes, ocorreu 

o agravamento da crise do sistema de ensino público cearense. A inauguração de escolas, 

em prédios construídos, improvisados e/ou adaptados para o ensino, distanciava cada vez 

mais a escola primária dos conceitos modernos. Diferentemente do que acontecia nos 

países centrais após a Segunda Guerra Mundial32, as classes multisseriadas e unidocentes 

                                                 
27 “Quando eu ensinava no Instituto São Luís, eu tinha uma vontade enorme de entrar no Liceu; era difícil não só 
para se estudar como também para ensinar [lá]...” (ex-professor e diretor do Liceu do Ceará).   
28 A própria suntuosidade de seus prédios já as diferenciava das demais escolas públicas estaduais.   
29 Francisco Meneses Pimentel governou o Ceará, no primeiro momento, de 26 de maio de 1935 a 11 de 
novembro de 1937. Com o advento do Estado Novo, e recebendo apoio político de Getúlio Vargas, continuou no 
cargo de 11 de novembro de 1937 a 31 de outubro de 1945, como Interventor Federal. 
30 “As turmas pagas da Escola Normal devem ser extintas”. Fortaleza, jornal O Estado, em 05 de abril de 1946, 
p. 01 
31 Somente em 1955, com o Decreto nº 2.402, de 18 de março, “os docentes em regime de aulas suplementares 
foram enquadrados com os mesmo direitos dos catedráticos, menos o de estabilidade”. (SABÓIA, 1995, p.29).    
32 Nas décadas que sucedem à Segunda Guerra Mundial, países como os Estados Unidos reduziram 
progressivamente o número de pequenas escolas que, muitas vezes, funcionavam com apenas uma classe. Neste 
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cresceram exponencialmente por aqui, já que adotar o modelo do grupo escolar para todo 

o sistema tornava mais oneroso o custo do ensino.  

O tipo de estabelecimento escolar já denunciava, de antemão, as condições 

díspares de realização do ensino. Cada escola criada na rede pública primária, seja grupo 

escolar, escola reunida ou isolada, implicava um tipo de relação entre o poder público 

municipal ou estadual e o professorado. A estrutura física de uma escola, mais do que um 

simples ambiente de ensino e aprendizagem, revela-nos muitas das características da 

política educacional em curso numa determinada época, ou seja, o interesse e o cuidado 

do Poder público com os negócios da educação. A cultura política entranhada no seio do 

sistema educacional se sobrepõe, por vezes, às influências estéticas do lugar ou mesmo da 

estrutura do edifício escolar: mudam-se os agentes escolares, o local de realização do 

ensino e os critérios de acesso à escola, mas as práticas e as representações do que seria 

educação pública, mais resistentes ao tempo, tendem a permanecer. A esse respeito, os 

depoimentos de duas professoras primárias, entrevistadas por nós, sobre as formas de 

acesso ao magistério público trazem evidências de que os diferentes ambientes de ensino, 

independentemente de ser o grupo escolar ou a escola isolada33, estavam condicionados às 

práticas de favorecimento político das influências dominantes. Vejamos, a propósito, 

alguns aspectos dos percursos de trabalho das referidas professoras. Embora ambas 

tivessem cursado o Normal antes de ingressar no sistema de ensino público cearense, elas 

                                                                                                                                                         
caso, a população escolar destes estabelecimentos foi transferida para as instituições escolares de médio e grande 
porte (TARDIF e LESSARD, 2005). 
33 De acordo com o Artigo 28 do Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946, referente à Lei Orgânica do 
Ensino Primário, os estabelecimentos de ensino seriam classificados em “I - Escola Isolada, quando possua uma 
só turma de alunos, entregue a um só docente; II - Escolas Reunidas, quando houver de duas a quatro turmas de 
alunos, e número correspondente de professores; III - Grupo Escolar, quando possua cinco ou mais turmas de 
alunos, e número igual ou superior de docentes; IV - Escola Supletiva, quando ministre ensino supletivo, 
qualquer que seja o número de turmas de alunos e de professores”. Os grupos escolares identificados na nossa 
pesquisa apresentavam características das Escolas Isoladas e Reunidas, tal como descrito anteriormente, contudo, 
os prédios, na sua maioria, foram construídos pelo Poder público para a realização do ensino.    
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trilharam, cada qual ao seu modo, percursos profissionais distintos no magistério: uma 

formada na Escola Normal de Caxias-MA, em 1938, passou a residir no Ceará após ter se 

casado com um sobralense. Seu marido, de família influente na política local, conseguiu, 

no ano de 1945, sua admissão como professora “substituta efetiva” no Grupo Escolar 

Professor Arruda; a outra, que concluíra o Curso Normal no Colégio Sant’Ana, na década 

de 1940, em Sobral-CE, foi contemplada com uma Escola Isolada em Forquilha, à época 

Distrito de Sobral, no ano 1962. Neste caso, a sua entrada no magistério público estadual 

contou com a colaboração (intervenção política) da sogra do Governador Parsifal Barroso 

(1959-1963), para quem prestava serviços no Cartório de Forquilha e era amiga de sua 

família. Embora essas professoras primárias tivessem, igualmente, sido beneficiadas pelas 

influências políticas no momento do ingresso na carreira pública, para se efetivar na 

função docente foi exigida, posteriormente, apenas da primeira, a aprovação em concurso 

público. 

Assim, as redes de relações aí instituídas, que se estendiam dos agentes escolares 

ao Poder Executivo, conferia maior visibilidade à dinâmica de uma política educacional 

que, muitas vezes de forma contraditória, se adaptava aos ideais modernistas.  

Com idéias aparentemente inconciliáveis, o quadro normativo que se desenhou nas 

políticas educacionais, dos anos 1940 aos anos 1960, não se distanciou muito do modelo 

historicamente condenado pelos liberais, desde o século XIX, de favorecimento e 

protecionismo político na contratação de professores34.  

                                                 
34 Desde o século XIX, podemos acompanhar na imprensa local exemplos de favorecimento e protecionismo 
político na educação pública cearense, como, por exemplo, a nomeação de professores sem concurso e sem as 
devidas habilitações, ocupando interinamente 26 cadeiras, por volta da década de 1860 (MADEIRA, 2002), 
quando a legislação da instrução pública cearense determinava, a partir de 10 julho de 1853, que “As cadeiras 
serão providas por concurso, presidido pelo diretor da instrução pública, na presença do presidente da 
província”. (Art. 51); e somente “As cadeiras vagas, que não tiverem opositores, poderão ser providas 
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A complexidade da vida moderna, todavia, criou novas possibilidades de relação 

público/privado que, por vezes, torna-se difícil discernir claramente o que é público e o 

que é privado, do ponto de vista etimológico35.  

As imbricadas relações entre o público e o privado construídas ao redor do ensino 

público e particular do Ceará, no período por nós estudado, apresentam indícios de que o 

período autoritário do Estado Novo contribuiu para manter, e até mesmo restaurar, antigas 

práticas administrativas e político-institucionais do Estado absolutista36, na qual:  

... inexistia a separação entre as esferas públicas e privadas, [de modo que] o 
papel das relações interpessoais era determinante em qualquer projeto 
ascensional. Numa sociedade regulada pela lógica do favorecimento pessoal, a 
amizade tornava-se elemento essencial. (OLIVEIRA, 2005, p.217).  
 

Mesmo após 1945, com o processo de redemocratização do País, o quadro político 

pouco se alterou em face dos antagonismos e das instabilidades que operavam na base da 

política partidária cearense, como veremos mais adiante. Daí por que era tão difícil 

reconhecer e proteger direitos sociais, como a educação, garantidos pela Constituição 

Federal, de 1946, e a Constituição Estadual do Ceará, de 194737. Desse modo, romper com 

valores particularistas e consolidar valores universais implicava a afirmação de algumas 

garantias sociais e na negação de outras (BOBBIO, 1992), pois a afirmação de uma 

                                                                                                                                                         
interinamente ouvido o diretor da instrução (Art. 6 da Lei n. 501) e êstes professôres interinos são obrigados aos 
mesmos deveres que os efetivos”. (Art. 55, apud CASTELO, 1970, p.107).  
35 As relações multiformes aí constituídas assumem proporções para além da nossa capacidade de percepção, 
pois a visão que analisa não vê toda a sua extensão, ainda mais quando se trata de uma época distante de nós 
sobre a qual temos que reunir, dentro dos limites das fontes disponíveis e acessíveis, evidências dispersas para 
entender o fenômeno social em questão. Assim, longe de querer analisar todas as possíveis conexões entre a vida 
pública e a vida privada no campo da educação, nos limitaremos às implicações mais pertinentes à 
regulamentação e estruturação do sistema de ensino e do trabalho docente, no período aqui delimitado para o 
estudo.  
36 Acreditamos que a configuração do Estado absolutista, sob o domínio do soberano, se aproxima em vários 
aspectos dos regimes autoritários da República brasileira. Nesse sentido, recorremos a Norbert Elias para formar 
a idéia de que o Estado absolutista não era um simples instrumento de uma classe dominante, pois o rei não 
dependia de único grupo social para se manter no poder (CHARTIER, 1990). 
37 A Constituição do Estado do Ceará foi promulgada em 23 de junho de 1947 e a Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil a 18 de setembro de 1946. 



 40 

sociedade escolarizada pressupunha a negação de uma sociedade analfabeta ou semi-

analfabeta.  

Assim, nesse conflito de interesses estabelecido em torno das reciprocidades entre 

a vida pública e a vida privada que atravessavam o campo da educação, convidamos o/a 

leitor/a para, a seguir, refletir sobre as políticas educacionais que favoreceram o 

financiamento público do ensino privado, notadamente nos sistemas de ensino secundário 

do País. 

 

1.2 O financiamento público do ensino privado como forma de expandir a oferta 

escolar no ensino secundário e de garantir retornos políticos (eleitorais) e financeiros 

(lucros)  

 

Nas primeiras tentativas de criar um sistema de ensino no País, organizado sob a 

responsabilidade das províncias, já estava presente, mesmo de forma implícita, a idéia 

moderna de ofertar ensino público e gratuito para quem não pudesse financiar seus 

estudos nas instituições particulares. O ensino gratuito, no entanto, nem sempre era 

oferecido nos estabelecimentos públicos. Para tanto, a concessão de subsídios e auxílios 

do Governo à iniciativa privada garantia certo número de vagas gratuitas nas escolas 

particulares. Os relatórios da instrução pública, neste sentido, oferecem farto material 

empírico. A título de exemplo, ilustraremos aqui o caso da Província do Rio de Janeiro, 

cujo Decreto do seu Presidente, datado do ano de 1855, autorizava 

(...) auxiliar os colegios de que são diretores dr. Joaquim Pinto Brasil, na 
cidade de Rezende; o dr. Henrique Kopke e João Baptista Calogeras, em 
Petropolis; João Henrique Freese e Francisco Marques de Souza, em Nova 
Friburgo; e o padre José Tintori, em Niterói: concedendo a cada um 4:000$ 
por ano, pagos pelo cofre provincial em prestações trimestrais. Com o 
rendimento desse auxilio ficam os diretores obrigados: a) a manter em efetivo 
exercicio nos seus colegios as aulas de instrução primaria e secundaria de que 
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se compõe o curso completo de preparatorios exigidos para matricula nas 
faculdades de direito e medicina do Império; b) a dar instrução gratuita, nas 
mesmas aulas, até 20 meninos pobres, externos, que apresentarem atestado 

dos párocos. (MOACYR, 1939, p. 222).  

 

 Na Paraíba, de modo semelhante, o Presidente do Estado, João Pessoa Cavalcanti 

de Albuquerque, em Mensagem encaminhada à Assembléia Legislativa, na década de 

1920, também sugeria a possibilidade de o poder público “subvencionar, com critério, o 

ensino particular”, como forma de se “multiplicar as escolas rudimentares por todos os 

recantos”. (PINHEIRO, 2003, p.03 ). 

Nas décadas seguintes, particularmente nos anos 1940 e 1950, a idéia de financiar 

escolas particulares com dinheiro público38 ressurgiu nos debates educacionais, agora 

como reivindicação dos proprietários de escolas nos diferentes Estados brasileiros. Em 

função das reformas educacionais implementadas pelo Governo Federal no ensino 

secundário, a partir de 1942, esses debates ganharam repercussão nacional. A idéia dos 

diretores de escolas particulares era pressionar o Poder público no sentido de incorporar 

essas e outras reivindicações às reformas do ensino secundário. Neste caso, os 

representantes dos sindicatos das instituições particulares de ensino, reunidos em 

congressos nacionais, encarregavam-se de formular e defender novas regras que 

estimulassem o crescimento do ensino particular no País.  

No que diz respeito ao financiamento público do ensino privado, o Sindicato dos 

Diretores de Escolas Particulares do Ceará, representado por Arí de Sá Cavalcante39, e o 

                                                 
38 As escolas particulares, principalmente as católicas, que sempre contaram com financiamento do Poder 
público, a partir da separação entre Estado e Igreja, com a criação da República, tiveram dificuldades de angariar 
recursos públicos para o ensino. Nas décadas seguintes, desenhou-se um período de lutas dos defensores das 
escolas particulares para recuperar o acesso aos subsídios e auxílios públicos às suas instituições de ensino. 
39 Ari de Sá Cavalcante nasceu na cidade de Jucás, Ceará, a 26 de agosto de 1918. Graduou-se pela Faculdade de 
Direito do Ceará, em dezembro de 1939. Quando ainda cursava Direito, começou a ensinar Matemática e 
Português em diversos colégios de Fortaleza, como, por exemplo, o ginásio Farias Brito, do qual foi diretor. Em 
1943, mantinha um escritório de advocacia criminalística com Walter de Sá Cavalcante, de acordo com anúncios 
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Secretário de Educação e Saúde do Estado, Filgueiras Lima40, propunha no 2º Congresso 

de Educadores Brasileiros41, entre outras medidas, baratear o ensino, diminuir o valor das 

anuidades escolares e aumentar os vencimentos dos professores por meio de “subvenções 

dos governos federal, estadual ou municipal” às escolas particulares. Conforme declarou 

Arí de Sá Cavalcante ao O Estado: 

O ensino poderá tornar-se mais barato, oferecendo, assim, uma oportunidade 
para os jovens sem recursos, o que virá influir diretamente na melhoria do 
índice de alfabetização de nossa gente, se aos colégios houver subvenções dos 
governos federal, estadual ou municipal. Destarte seriam diminuídas as 
anuidades e aumentados os vencimentos dos professores42.  

      

Contar com o apoio político do Secretário de Educação e Saúde do Ceará no 

referido Congresso se fazia imprescindível para dar maior relevância à proposta de 

reforma do ensino secundário defendida pelo Sindicato cearense. E isso não era uma 

tarefa difícil, já que Filgueiras Lima era um dos proprietários de escolas em Fortaleza.  

                                                                                                                                                         
de O Estado, em 13.01.1943. Em 1944 ingressou, através de concurso público, como professor de Matemática 
da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza (atual Colégio Militar). Foi secretário, no Ceará, do Partido 
Social Democrático (PSD) e, no governo de Raul Barbosa, foi Diretor do Ensino Supletivo, por volta de 1952, e 
Secretário da Fazenda, em 1954 e 1955. Em julho de 1948, ministrou a disciplina Metodologia de Ensino e 
Aritmética do Curso de Férias para as professoras, promovido pela Secretaria de Educação e Negócios Internos 
do Município de Fortaleza. De 1959 a 1962, foi professor dos cursos da Campanha de Aperfeiçoamento e 
Desenvolvimento do Ensino Secundário (CADES), em Fortaleza, Maceió, Curitiba e Belo Horizonte. Ingressou, 
por concurso público, na Faculdade de Ciências Econômicas, chegando, em 1961, a assumir o cargo de Diretor 
da Faculdade de Economia, da UFC. Implantou, em Fortaleza, o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do 
Nordeste (CAEN) e o Curso de Pós-Graduação (http://www.sefaz.ce.gov.br/institucional/galeria acesso em 
12.08.2005; jornal O Estado, 23/08/1942, p.11; 21/02/1946; 11/07/1948, p.02; 03/02/1952, p.08; 06/02/1952, 
p.01).  
40 Antônio Filgueiras Lima “foi advogado, homem de letras e esteve envolvido, desde 1927, com os assuntos da 
educação, como inspetor do ensino, diretor da revista pedagógica Educação Nova, professor, técnico, dirigente e 
conselheiro educacional”. (CAVALCANTE, 2001, p.284). Em parceria com Paulo Sarasate Ferreira Lopes, 
Filgueiras Lima criou, em 1938, o Instituto Lourenço Filho, escola primária particular posteriormente 
transformada em colégio. (Fortaleza, jornal O Povo, em 02/08/2005).  Após deixar o cargo de Secretário de 
Educação do Estado, que exerceu durante o curto espaço de tempo no Governo de Pedro Firmeza (Interventor 
Federal no Ceará), Filgueiras Lima assumiu, durante o governo de Raul Barbosa (1951-1954), a direção do 
Instituto de Educação do Ceará, antiga Escola Normal. Designado pelo Governador, representou o Estado do 
Ceará na 1ª Conferência Nacional de Articulação do Ensino Médio e Superior, que ocorreu no período de 13 a 
21 de julho de 1951, em São José dos Campos/SP (Fortaleza, jornal O Estado, em 09.06.1946, p.09; 08.07.1951, 
p.06 e em 14.07. 1951, p.06). 
41 O 2º Congresso de Educadores Brasileiros, reunindo representantes dos Sindicatos de Diretores das Escolas 
Particulares de vários Estados brasileiros, em Belo Horizonte/MG, realizou-se entre 20 e 27 de junho de 1946 
(Fortaleza, jornal O Estado, em 15 de junho de 1946, p.01).  
42 “O Ceará no 2º Congresso de Educadores Brasileiros”. Fortaleza, O Estado, 15 de junho de 1946, p. 01. 
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Além desta, outras evidências, igualmente importantes, demonstravam o estreito 

vínculo entre o secretário de Educação e Saúde e o Sindicato dos Diretores de Colégios: o 

fato de ter sido diretor do Sindicato das Escolas Particulares do Ceará e as homenagens 

com “jantar íntimo” oferecido pelos diretores de colégios particulares de Fortaleza na 

véspera do 2º Congresso: 

Os diretores de colégios homenagearão, hoje, o dr. Filgueiras Lima, ilustre de 
Secretario de Educação, com um jantar no Palace Hotel. Falarão o dr. João 
César43 e o homenageado44.   

Foi com a maior satisfação que recebemos a incumbência honrosa de saudar o 
nosso ilustre colega, o dr. Filgueiras Lima, neste jantar íntimo, em que o 
Sindicato dos Diretores de Colégios homenageia um de seus diretores, em boa 
hora guindado às elevadas funções de Secretario de Educação e Saude de 
nosso Estado. [...] Entre as felizes escolhas do Exmo. Sr. Interventor Federal, 
Dr. Pedro Firmeza, destaca-se a figura inconfundível do nosso 
homenageado45.    

 

 Após deixar o cargo de Secretário de Educação e Saúde do Ceará, Filgueiras Lima 

participaria ainda do 3º e 4º Congressos Brasileiros dos Estabelecimentos Particulares de 

Ensino, ocorridos, respectivamente, em São Paulo, de 17 a 25 de janeiro de 1948, e 

Salvador, de 09 a 17 de julho de 1949, nos quais representou as escolas particulares do 

Ceará, juntamente com Arí de Sá Cavalcante e João César46. 

Em 1951, o movimento a favor da concessão de auxílios e subsídios públicos às 

instituições de ensino particulares ganhou novamente destaque na imprensa local, quando 

                                                 
43 João Ramos de Vasconcelos César lecionou durante cinco anos no Liceu do Ceará. Foi professor dos ginásios 
São Luiz, São José e 7 de Setembro e diretor da Escola Técnica de Comércio do Ceará e do Ginásio Farias Brito. 
Candidatou-se a vereador pelo Município de Fortaleza, no pleito eleitoral de 1947, tendo assumido, em 10 de 
maio de 1950, a cadeira no Legislativo Municipal cedida por seu correligionário, João Alves de Albuquerque. 
Em 14 de novembro, de 1951, em edital publicado no jornal O Estado, em 20 de novembro de 1951, João César 
se apresentava como presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino Primário, Secundário 
e Técnico Profissional do Estado do Ceará (“Os estudantes apóiam João César”. Fortaleza, O Estado, em 
23/11/1947, p.05; “Assumiu a cadeira de vereador o professor João Cesar na Câmara Municipal de Fortaleza”. 
Fortaleza, O Estado, em 12/05/1950, p.01).   
44 “Os diretores de colégios”. Fortaleza, jornal O Estado, 01 de junho de 1946, p.03.  
45 “Homenagem ao dr. Filgueiras Lima, atual secretário de Educação e Saude”. Fortaleza, jornal O Estado, 09 de 
junho de 1946, p.09. 
46João Ramos de Vasconcelos César, na época, era o presidente do Sindicato dos Diretores de Colégio 
Particulares do Ceará (Jornal O Estado, 17/08/1947, p.01; 02/07/1949, p.01 e 07).  
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o Tribunal Regional do Trabalho concedeu aos docentes da rede privada do Estado do 

Ceará um aumento de 30% sobre o salário-aula, após avaliar dissídio coletivo da 

categoria47. 

Para os diretores das escolas particulares do Ceará, só seria possível atender as 

reivindicações dos professores elevando o valor das anuidades escolares dos alunos ou 

recebendo ajuda financeira do governo para suplementar o salário do magistério 

particular. A segunda opção foi defendida, com ênfase, dias antes do julgamento do 

dissídio coletivo, pelo padre Vicente de Araújo Matos, diretor do Colégio Castelo Branco, 

e Filgueiras Lima, ex-secretário de Educação do Estado do Ceará e diretor do Colégio 

Lourenço Filho. Em entrevista ao O Povo48, Padre Vicente alegava a dificuldade dos 

colégios particulares aumentarem a remuneração dos professores sem que o Estado 

subsidiasse o ensino privado, pois, segundo ele,  

(...) devem ser levadas em consideração várias circunstâncias, entre as quais a 
de que vários alunos não pagam integralmente as suas anuidades. O colégio, 
muitas vezes, é obrigado a conceder um abatimento de 20% a 30%. O ideal 
seria uma ajuda financeira do Governo aos estabelecimentos de ensino. 
Somente assim os professores poderiam ser remunerados à altura de suas 
necessidades. É preciso que se saiba que cerca de 90% dos estudantes 
brasileiros freqüentam colégios particulares. Quero dizer, portanto, que a 
União e os Estados pouco têm feito nesse setor. 

 

De modo semelhante, Filgueiras Lima endossava essa idéia, ao reconhecer que 

muitos colégios particulares não tinham meios de garantir um aumento aos seus 

professores naquele momento, embora admitisse que o docente cearense “não recebe uma 

remuneração adequada”: 
                                                 
47 De acordo com o Artigo 123, da Constituição Federal de 1946, competia à Justiça do Trabalho “conciliar e 
julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores”. Os 30% de reposição salarial, na 
óptica da Justiça, eram referentes às perdas do poder aquisitivo originadas com a inflação de 26%, entre 1948 e 
1950. (“Contra os industriais do ensino ganharam os professores”. Fortaleza, jornal O Povo, 25/ 09/1951, p. 01 e 
02).   
48 “Falam os diretores sôbre a situação do magistério particular”. Fortaleza, jornal O Povo, 28 de fevereiro de 
1951, p. 01 e 02. 
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Há que verificar, antes de tudo, a situação dos colégios. O aumento pode ser 
concedido, mas há estabelecimentos que não podem arcar com uma majoração 
nos salários dos professores. Desta forma, sou favorável a que o aumento de 
salário dos professores parta dos poderes públicos. Isto não pode partir dos 
colégios, em vista de não podermos aumentar as mensalidades dos alunos.   

 

   Essa conquista do magistério particular do Ceará junto ao Tribunal Regional do 

Trabalho foi apenas transitória. No ano seguinte, a Portaria Ministerial nº 523, de 23 de 

maio de 1952, reduziu o valor do salário-aula nas escolas particulares de todo o País. Isso 

provocou mal-estar entre professores e proprietários de algumas escolas de Fortaleza, 

quando estes decidiram reduzir os vencimentos do professorado, por um lado, e reajustar 

as mensalidades dos alunos, por outro: 

A atitude antipática de alguns diretores de colégios, reduzindo os vencimentos 
de seu professorado, após o aumento das mensalidades dos alunos, está 
causando, nos meios educacionais, um mal-estar de conseqüências imprevistas 
que afetarão, sem dúvida, a própria estrutura do ensino secundário do Ceará. 
Após vários entendimentos entre os Sindicatos de Professores e Diretores, os 
proprietários dos estabelecimentos de ensino de Fortaleza persistiram na 
odiosa resolução de diminuírem sensivelmente os vencimentos do magistério 
particular, provocando assim uma justa e enérgica repulsa por parte dos 
professores cearenses, que após uma assembléia geral, resolveram entrar em 
dissídio coletivo49.   

 

Essa instabilidade da situação profissional dos professores e a pressão dos 

Sindicatos dos Diretores das Escolas Particulares para que o Poder público concedesse 

maiores subsídios aos seus estabelecimentos de ensino levaram o Governo Federal a criar, 

dois anos mais tarde, em 1954, o Fundo Nacional do Ensino Médio (FNEM), o que 

revelou, em certa medida, a sintonia entre os interesses da iniciativa privada e do Poder 

público federal, ou seja, o atendimento, pelo Estado, da reivindicação de verbas para o 

ensino particular. 

                                                 
49 “Os professores de Fortaleza irão ao dissídio coletivo”. Fortaleza, jornal O Povo, 8 de agosto de 1952, p. 8. 
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Com a implantação desse Fundo, a partir de 1954, foram instituídas regras para o 

repasse sistemático de verbas públicas às instituições de ensino particular do País. Daí em 

diante, qualquer estabelecimento de ensino secundário da rede particular poderia requerer 

subsídios e auxílios ao Poder público. Para tanto, fazia-se necessário que os 

estabelecimentos de ensino observassem as seguintes orientações instituídas pelo Governo 

Federal:  

a) - bôlsas de estudo para os alunos bem dotados e economicamente 
deficitários; b) – suplementação para o salário dos professôres, sem 
sobrecarregar as famílias com aumento de anuidades; c) – auxílio aos 
estabelecimentos de ensino para: a’) – refazer o equilíbrio orçamentário, 
mantendo uma quota fixa para as despesas com professôres, administração, 
pessoal técnico e material didático; b’) – empréstimos para construção e 
equipamento, reembolsável em dez anos, através de bôlsas de estudo. 
(SOUSA, s/d, p.234)50.     

 

De acordo com a imprensa local, “O Ceará é o 3º Estado do Brasil para o qual 

foram distribuídos os recursos do F.N.E.M. para pagamento de professores”51. Tais 

recursos, contudo, beneficiaram inicialmente apenas os colégios Lourenço Filho e Castelo 

Branco e os ginásios Santa Isabel, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Cecília e Juvenal de 

Carvalho: 

A direção do Ensino Secundário acaba de assinar todo expediente relativo ao 
pagamento da suplementação do salário-aula dos professores cearenses, que 
integram o corpo docente do Colégio Lourenço Filho (segundo ciclo), Colégio 
Castelo Branco52 (primeiro ciclo) e dos Ginásios Santa Isabel, Nossa Senhora 
de Lourdes, Santa Cecília e Juvenal de Carvalho, todos desta Capital. 

                                                 
50 A pesquisa de Joaquim Moreira de Sousa, realidade na segunda metade da década 1950, intitulada O sistema 
educacional cearense, foi publicada pelo INEP/Recife/PE por volta do ano de 1961. 
51 O primeiro reitor da Universidade Federal do Ceará, Antônio Martins Filho, lembra que contou com a 
colaboração de deputados e senadores cearenses, além do governador do Estado, Paulo Sarasate, na “batalha 
orçamentária” para garantir recursos da União necessários ao funcionamento e de cursos na UFC, na segunda 
metade da década 1950 (MARTINS FILHO, 1991). Esse fato explica, de certo modo, o poder de pressão e/ou 
influência dos políticos cearenses junto ao Governo Federal, o que pode também explicar o porquê de o Ceará ter 
sido o terceiro Estado da Federação a receber recursos do FNEM. 
52 O Colégio Castelo Branco (ou Colégio Castelo) foi fundado em 1º de junho de 1900 pelo piauiense Odorico 
Castelo Branco. De 1920 a 1949, Sylla Ribeiro se tornou proprietário desse estabelecimento que, em seguida, foi 
transferido para a Diocese de Fortaleza (“Jubileu Áureo do Colégio Castelo Branco”. Fortaleza, jornal O Estado, 
26 de maio de 1950, p.05).  
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A disposição dos citados estabelecimentos foi distribuída, à Agência do Banco 
do Brasil de Fortaleza, a importância de Cr$ 285.511,80, destinada ao 
pagamento, no semestre de 1º de setembro de 1955 a 29 de fevereiro de 1956, 
da suplementação de 69 professores. [...] 

Todo o material e instruções foram remetidos à Seccional de Fortaleza, por via 
aérea, devendo o pagamento ser efetuado pelos ginásios beneficiados53. 

 

A reivindicação de recursos públicos por parte das escolas particulares se 

fundamentava na idéia de que a rede de ensino privada atendia a maioria dos alunos 

secundaristas. Em 1958, por exemplo, a rede privada matriculava quase 70% dos alunos 

nos cursos secundários em todo o País54. Com a implantação do FNEM, porém, quase dois 

terços (⅔) dos estudantes secundaristas não pagavam diretamente o ensino no Ceará: seja 

porque estavam matriculados em estabelecimentos públicos ou porque ganharam bolsas 

de estudo55 financiadas com verbas do Governo Federal, do Governo Estadual e de outras 

procedências (SOUSA, s/d).  

No período de 1955 a 1958, as escolas do Ceará receberam do FNEM cerca de Cr$ 

18.548.900,00 com bolsas de estudo e Cr$ 6.783.392,60 com suplementação de salário do 

seu professorado (SOUSA, idem). Somente no ano de 1958, dos 93 estabelecimentos de 

ensino secundário do Estado, 63 foram beneficiados com recursos desse Fundo, 

perfazendo um total de 12.000.000,00 de cruzeiros. Transformando esses Cr$ 

12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) em reais, de acordo com os cálculos do 

                                                 
53 “Vida Escolar nos Estados – suplementação do salário-aula dos professores”. Fortaleza, jornal O Povo, 19 de 
janeiro de 1956, p.06.  
54 Fortaleza, jornal O Povo, 31 de agosto de 1958. 
55 No Estado do Ceará, as bolsas de estudo vigoraram até, pelo menos, o ano de 1995. De acordo com o Ofício nº 
051/95-B, de 31 de maio de 1995, a Prefeitura Municipal de Forquilha concedeu 39 bolsas de estudo ao Colégio 
Balão Mágico, distribuídas entre o Jardim I (cinco alunos), Jardim II (dez alunos), Alfabetização (cinco alunos), 
1ª Série (quatro alunos), 2ª Série (nove alunos), 3ª Série (três alunos) e 4ª Série (três alunos). Conferir em anexo 
cópia do referido Ofício.    
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DIEESE, de julho de 200556, chegaremos a um valor aproximado de R$ 3.603.604,00 (três 

milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e quatro reais).  

Dentre os estabelecimentos agraciados com recursos do FNEM no Estado do 

Ceará, em 1958, 14 instituições receberam valores iguais ou superiores a 300 mil 

cruzeiros, como mostra o Quadro 01. 

Quadro 1 – Distribuição de auxílios do FNEM, em 1958, no Ceará57 

Estabelecimentos Cidades Auxílio em cruzeiros 

Centro de Melhoramento de Barbalha, 
para o Ginásio Nossa Senhora de Fátima 

Barbalha 1.000.000,00 

Colégio São José Fortaleza 1.000.000,00 

Ginásio São João58 Fortaleza 600.000,00 

Ginásio São José Granja 500.000,00 

Ginásio Clóvis Bevilaqua Jaguaribe 400.000,00 

Ginásio de Iguatu, mantido pela Soc. 
Educadora de Iguatu 

Iguatu 300.000,00 

Ginásio Diocesano Padre Anchieta Limoeiro do Norte 300.000,00 

Ginásio Imaculada Conceição de 
Educação de Ipu 

Ipu 300.000,00 

Ginásio Ipuense, mantido pela Sociedade 
Educadora de Ipu59  

Ipu 300.000,00 

                                                 
56 Conforme cálculos do DIEESE e considerando os valores do salário mínimo de 300,00 reais, em julho de 
2005, e de 1.112,44 reais (ou 3.700,00 cruzeiros na Capital cearense) em 1957, chegaremos a um valor 
aproximado de Cr$ 3,33 (três cruzeiros e trinta e três centavos) para cada real; ou seja, os valores em cruzeiros 
no ano de 1957 correspondem, em julho de 2005, a cerca de um terço dos valores em reais     
(www.dieese.gov.br/notatecnica.smdr.pdf, acesso em 20 de outubro de 2005). 
57 Para se ter uma idéia aproximada dos valores em reais apresentados no Quadro 1, divide-se os auxílios em 
cruzeiros por 3,33. Por exemplo, Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) corresponderia, em julho de 2005, 
cerca de R$ 300.300,00 (trezentos mil e trezentos reais). Conferir, Anexo I, o quadro completo dos 63 
estabelecimentos de ensino cearenses beneficiados com os auxílios financeiro da União, em 1958, por 
intermédio do FNEM. 
58 O Ginásio São João era propriedade do banqueiro João Gentil e tinha como diretor Odilon Gonzaga Braveza. 
Este, por sua vez, trabalhava no Liceu do Ceará como preparador das aulas práticas no Laboratório da Cadeira de 
Química. Em 1955, com a ascensão de Paulo Sarasate ao Governo do Ceará, Odilon Braveza foi nomeado 
diretor do Liceu, tendo, pouco tempo depois, decidido “exonerar-se porque o São João necessitava de sua 
presença em tempo integral”. (SABÓIA, 1995, p.30).   
59 A participação das Sociedades Educadoras no desenvolvimento do ensino privado no Estado do Ceará foi 
significativa. A exemplo da Sociedade Educadora de Tabuleiro do Norte - CE, fundada em 14 de março de 1961 
(MOURA, 2005), essas instituições, com as mensalidades dos seus associados (vereadores, prefeitos, 
comerciantes, agricultores etc. ) e os auxílios e subsídios públicos, mantinham cursos ginasiais em regiões nas 
quais inexistiam o ensino secundário. 
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Estabelecimentos Cidades Auxílio em cruzeiros 

Ginásio São José Aracati 300.000,00 

Soc. dos Amigos do Progresso de Pedra 
Branca (Ginásio) 

Pedra Branca 300.000,00 

Sociedade dos Educadores de Acopiara 
(Ginásio)  

Acopiara 300.000,00 

Colégio Castelo Branco Fortaleza 300.000,00 
Colégio e Ginásio Diocesano Sobralense Sobral 300.000,00 

    Fonte: Sousa, s/d, op. cit., p. 240-243. 

 

Aqui o público e o privado obtêm significados próprios60. Por um lado, a idéia de 

público vai se aproximar do “mundo comum”61, quando remete a uma esfera pública 

constituída a partir das garantias de oportunidades educacionais e, ao mesmo tempo, de 

mobilidade social para aqueles que, aprovados no exame de admissão para o ensino 

secundário, teriam o apoio do Estado para continuar seus estudos62.  Nesse sentido, a 

legislação que regulamentava o FNEM se apresentava como política pública que garantia 

direitos (daí o seu caráter impessoal), os quais, de antemão, podiam ser reivindicados 

junto ao Poder público. Por outro lado, o privado relacionava-se não somente com a esfera 

restrita ao doméstico, ao particular, numa leitura antropológica, mas também com o 

processo de acumulação capitalista orientado pela lógica do lucro.  

Para os quadros políticos locais e nacionais, o repasse de recursos públicos da 

educação para a iniciativa privada se mostrava duplamente positivo: por um lado, 

                                                 
60 Aparentemente, o público e o privado não se distinguem. Se, por exemplo, analisarmos apenas os indícios 
empíricos apresentados pelas personagens da nossa história, numa leitura apressada das relações sociais, os 
interesses públicos e privados aparecem como algo inseparável. 
61 De acordo Arendt (apud TELLES, 1999, p.42), o mundo comum é uma forma de sociabilidade constituída 
e/ou instituída especificamente no espaço público, espaço esse mediado pela pluralidade humana: “nada do que 
existe, na medida em que esta coisa aparece, pode existir no singular”. 
62 Como determinava o Art. 168, II, da Constituição Federal de 1946, mencionado anteriormente, o ensino 
secundário seria gratuito “para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos”. Desse modo, o FNEM 
garantia, por um lado, o acesso das classes populares ao ensino secundário com a concessão de bolsas de estudo 
nas escolas particulares e, por outro, anuidades módicas na rede particular, com a suplementação de salário do 
professorado, o que assegurava, de certo modo, a ampliação do acesso para determinados setores sociais (pais 
com dificuldades em financiar a educação dos filhos, por exemplo) ao ensino médio. 



 50 

conceder bolsas de estudo a alunos pobres significava favores que deveriam ser 

retribuídos por suas famílias em épocas de eleições; por outro, os repasses de subsídios e 

auxílios públicos às escolas particulares poderiam render “boas relações” entre os 

proprietários das escolas beneficiadas e aquele deputado ou senador responsável pela 

inclusão da instituição na lista dos estabelecimentos de ensino contemplados com os 

repasses. Além disso, os repasses poderiam favorecer direta e indiretamente o próprio 

político ou seus parentes, quando estes mantinham sociedade de capital em alguma 

instituição de ensino particular. A esse respeito, identificamos alguns casos em que os 

proprietários de escolas no Ceará eram também representantes políticos e servidores 

públicos estadual e federal, a exemplo de Filgueiras Lima, que foi Secretário de Educação 

do Estado do Ceará, em 1946, e era sócio-proprietário do Colégio Lourenço Filho com 

Paulo Sarasate, o qual foi deputado federal no período de 1951 a 1954 e governador do 

Estado do Ceará de 1955 a 1958; Francisco Meneses Pimentel, governador e interventor 

Federal no Ceará de 1935 a 1945, posteriormente deputado federal entre 1951 e 1954, era 

proprietário do Instituto São Luís; Sylla Ribeiro, Ministro do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará, se tornou proprietário do Colégio Castelo Branco, de 1920 a 1949, 

passando este, daí em diante, a pertencer à Arquidiocese de Fortaleza.   

 Essas relações, grosso modo, apresentam evidências significativas da 

promiscuidade do privado no público, e vice-versa, cujos tráficos de interesses se davam, 

principalmente, entre os ricos (interesses capitalistas) e não entre ricos e pobres, como 

lembra Martins (1994, p.29): 

De fato, as indicações sugerem que o clientelismo político sempre foi e é, 
antes de tudo, preferencialmente uma relação de troca de favores políticos por 
benefícios econômicos, não importa em que escala. Portanto, é essencialmente 
uma relação entre os poderosos e os ricos e não principalmente uma relação 

entre os ricos e os pobres. (grifos do autor).  
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 Tais relações, em seu conjunto, mostravam as debilidades/tibiezas das nossas 

organizações políticas (HOLANDA, 1995), que tinham como contrapartida, favorável às 

relações capitalistas, a cultura política do “jeitinho” (DA MATTA, 1981). 

 Então, diante desse quadro político, como pensar em direitos (em esfera pública, 

em mundo comum) quando, de antemão, a política educacional já se apresentava 

privatizada? 

  A criação de um fundo público para financiar exclusivamente o ensino médio, a 

partir de 1954, indicava, entre outras coisas, o interesse do Estado em atender as 

reivindicações da iniciativa privada, já que havia a preferência dos proprietários de 

escolas pelo ensino secundário. Sendo este considerado mais lucrativo do que o ensino 

primário, o setor privado matriculava, em 1958, quase 70% dos alunos secundaristas do 

País, conforme noticiou O Povo63: 

... a modesta  presença dos Municípios e dos particulares na manutenção do 
ensino primário, está francamente evidenciada. Enquanto os Estados contam 
com matrícula de 3.096.412 em suas escolas e as municipalidades, 1.639.029, 
apenas 670.810 (12%) representam o esfôrço da iniciativa privada. A reduzida 
participação do particular nêsse grau de ensino deve ser explicada pelo fato de 
ser muito mais rendosa a exploração do ensino secundário, que está nas suas 
mãos numa proporção de quase 70% das matrículas desse ramo de ensino. 

 

Desse modo, a criação do FNEM foi importante para os proprietários de escolas 

porque, a partir de então, definiu novas regras para o financiamento público do ensino 

particular e destinava uma verba específica ao ensino secundário: seja para custear as 

bolsas de estudo, seja para suplementar os salários do professorado ou ainda para auxiliar 

financeiramente os estabelecimentos de ensino da rede privada. Todavia, o investimento 

no ensino particular, como forma de o Estado suprir as deficiências e as limitações da rede 

oficial, já vigorava desde a promulgação das Constituições Federal, de 1946, e Estadual 

                                                 
63 “Despesas com o ensino primário”. Fortaleza, jornal O Povo, 31 de agosto de 1958. 
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do Ceará, de 1947, as quais asseguravam recursos públicos às instituições de ensino da 

rede privada. 

No caso do Ceará, a Constituição garantia textualmente recursos públicos para as 

instituições privadas que atuavam na área da educação e da saúde. De acordo com o 

Artigo 136 (nº VIII), o Governo Estadual ficava obrigado a “auxiliar as instituições que 

promovam o bem-estar social”. Sem explicitar quais instituições teriam ou não direito aos 

recursos públicos, esta norma dava margem para que diversas instituições da área da 

educação e da saúde fossem auxiliadas e subsidiadas pelo Poder público. 

  Já o Artigo 147 e o seu parágrafo único, mais específico ao campo da educação, 

determinavam que 

O Estado instituirá pelos órgãos competentes e pelo Conselho Técnico de 
Educação, o seu sistema educativo, mantendo estabelecimentos oficiais e 
subvencionando os particulares de ensino primário, secundário, normal, 
normal-rural, profissional e superior, dentro das diretrizes gerais do plano de 
educação nacional (Artigo 147). 

Os estabelecimentos particulares de ensino que forem subvencionados pelo 
Estado deverão proporcionar ensino gratuito a estudantes provavelmente 
pobres, em número e pela forma que serão determinados em lei (Parágrafo 
único). 

 

Os auxílios e as subvenções públicas concedidas às escolas particulares eram 

solicitados por deputados estaduais na forma de projetos de lei. A ausência de critérios 

definindo quais instituições de ensino particular poderiam ou não se beneficiar com o 

dinheiro público dava margem para que os deputados legislassem muitas vezes em causa 

própria, favorecendo politicamente instituições que lhes rendessem maiores prestígios 

eleitorais. Os próprios projetos encaminhados à Assembléia Legislativa do Ceará 

confirmavam, de certo modo, esta conduta política dos deputados.  
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Em se tratando de um Estado com forte tradição católica, na época, era bastante 

conveniente apoiar as iniciativas educacionais da Igreja para obter sucesso na carreira 

política. A importância das obras dos religiosos para o Legislativo cearense poderia ser 

medida na quantidade de projetos de lei requisitando verbas públicas para auxiliar 

instituições de ensino sob a responsabilidade da Igreja Católica em todo o Estado do 

Ceará.  A este respeito, o deputado estadual Aristides Ribeiro solicitava, junto ao Poder 

público estadual, um auxílio de 50 mil cruzeiros ao Patronato Pe. Pedro Leão, localizado 

no Município de Mombaça, embora reconhecesse que a referida instituição de ensino 

“vem recebendo de particulares ajuda vultosa”: 

Art. 1º - o governo do Estado concede auxílio de 50 mil cruzeiros ao Patronato 
Pe. Pedro Leão da cidade de Mombaça. 

Art. 2º - o Poder executivo está autorizado a abrir um crédito especial de 50 
mil cruzeiros para correr o pagamento do auxílio a que se refere. 

Art. 3º - o crédito vigorará no ano seguinte se não for aplicado no presente 
exercício financeiro. 

Justificação: A não ser um grupo escolar para a instrução primária, em 
Mombaça não funciona qualquer outra casa de educação. Acontece que 
dispondo a Paróquia de Nossa Senhora da Glória de magnífico prédio doado 
aquela freguesia pelo falecido Pe. Pedro Leão Paes de Andrade, um dos 
benfeitores do Município, prédio este destinado à fundação de um patronato, 
para a educação doméstica sob a orientação religiosa. Orienta-se para este fim 
a sociedade local no sentido de levar avante este objetivo de grande interesse 
social. Se bem que este empreendimento vem recebendo de particulares ajuda 
vultosa. Dispendioso como é, não concretiza-se sem um auxílio por parte do 
Estado, oportuna nesse exato momento. Esse empreendimento encontra o 
espírito dinâmico do revmo. Pe. José Pereira Oliveira, que muito tem 
contribuído para o progresso daquela coletividade.  

Na medida que o pleiteado tem por fundamento o Art. 136, nº VIII, da 
Constituição do Estado, razão porque espero da elevada compreensão de meus 
ilustres pares o apoio para este meu Projeto.   
Sala das Sessões, 19 de agosto de 194864.   

 

À maneira do deputado Raimundo Aristides Ribeiro, outros parlamentares da 

Assembléia Legislativa Estadual justificavam os respectivos auxílios, sempre enfocando o 
                                                 
64 “Projeto de Lei concedendo 50 mil cruzeiros ao Patronato Pe. Pedro Leão...”. Fortaleza, jornal O Estado, em 
21 de agosto de 1948, p.07.   
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aspecto altruístico e/ou abnegado dos eclesiásticos, bem como de cooperação com os 

poderes públicos para a inclusão de alunos pobres no sistema de ensino65. Neste sentido, o 

deputado Manoel Carlos Gouveia, em setembro de 1947, solicitava à Assembléia 

Legislativa do Estado um auxílio de 50 mil cruzeiros para a Escola Normal Rural Santana, 

em Iguatu, sob os cuidados das Irmãs de Santa Tereza. O Deputado, ao justificar a 

concessão do auxílio, afirmava que  

A Escola, desde a sua fundação, vem mantendo numerosos alunos pobres, 
alguns dos quais já prestaram relevantes serviços no magistério público, em 
escolas da cidade. A atuação das Irmãs de Santa Tereza, ordem religiosa 
especializada na arte de educar e de instruir pobre como é, para ser mais 
eficiente precisa de cooperação dos poderes públicos [...]66.  

 

Ainda no ano de 1947, outros dois projetos de lei também solicitavam auxílio 

pecuniário do Estado para duas instituições com finalidades distintas: uma Escola Normal 

Rural e um Seminário Católico. Para a Escola Normal, localizada no Município de 

Acaraú, o Projeto de Lei nº 92 requeria um auxílio de 18 mil cruzeiros; já o Projeto de Lei 

nº 94, em seu Art. 1º, decretava a concessão de um auxílio de 20 mil cruzeiros para a 

conclusão da construção do Seminário Salvatoriano de Parangaba, localizado na região de 

Fortaleza, sob a responsabilidade dos padres salvatorianos67. 

O interesse do Legislativo cearense pelos projetos educacionais e missionários da 

Igreja Católica também se estendia à Câmara Federal, a exemplo do deputado cearense 

Raul Barbosa. Este, em 1948, havia solicitado junto à Câmara Federal uma verba de 200 

mil cruzeiros para o Patronato Maria Imaculada e aumentado as subvenções do Ginásio 

Sant’Ana de 6 para 20 mil cruzeiros. Além destas, outras instituições criadas por Dom 

                                                 
65 A propósito, a Igreja Católica ainda mantém nos dias atuais esses argumentos, embora utilize novos termos.  
66 “Auxílio de Cr$ 50.000,00 à Escola Normal Rural Santana, em Iguatu”. Fortaleza, jornal O Estado, em 27 de 
setembro de 1947, p.05.  
67“Importantes Projetos de leis foram apresentados na sessão de ontem da Assembléia Legislativa”. Fortaleza, 
jornal O Estado, 2 de outubro de 1947, p.01 e 03.   
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José Tupinambá da Frota, na cidade de Sobral, também recebiam ajuda financeira do 

Poder público68. Naquele ano, outros projetos de lei do referido deputado beneficiaram 

ainda diversas escolas católicas da Capital e de outros municípios do Estado, conforme 

noticiou O Estado69: 

O deputado Raul Barbosa assinou vários acôrdos, no Ministério da Educação, 
de auxílios às seguintes instituições cearenses: Orfanato Colégio Imaculada 
Conceição, 150 mil cruzeiros; Escola Salesiana Dom Bosco, 300 mil 
cruzeiros; Instituto Beneficente São José, 300 mil cruzeiros – todos dessa 
Capital; Escola profissional São José, de Sobral, 250 mil cruzeiros; e Ginásio 
Jaguaribano de Russas, 500 mil cruzeiros. A metade dos referidos auxílios 
seguiu para as mencionadas instituições, por intermédio do Branco do Brasil.    

 

Essas e outras iniciativas do Deputado davam os primeiros sinais de sua campanha 

eleitoral para o Executivo Estadual, as quais iam se intensificando e se ampliando à 

medida que se aproximava o pleito eleitoral de 1950. No ano anterior à eleição para 

governador do Ceará, Raul Barbosa incorporou emendas ao Orçamento da União, com o 

Projeto de Lei nº 303, de 1949, que concediam subvenções a 43 instituições cearenses 

vinculadas ao setor da Educação e da Saúde. Dentre estas, tivemos seis escolas: uma em 

Fortaleza, outra em Sobral e quatro em Baturité, o que nos leva a considerar essa região 

como seu reduto eleitoral: 

 

                                                 
68 Dom José era filho de Manuel Artur da Frota, comerciante e líder político em Sobral. Iniciou, aos 15 anos, 
seus estudos no Seminário da Bahia. Pouco tempo depois, seguiu para Roma, onde deu continuidade aos estudos, 
chegando, inclusive, a receber a láurea de Doutor em Filosofia, aos 21 anos. Foi ordenado sacerdote, em 29 de 
outubro de 1905. Quando retornou à terra natal “quis fazer de Sobral uma nova Roma e tratou de dotar a cidade 
de vários equipamentos religiosos e sociais” (SOARES, 2005). Neste sentido, a experiência de vida na Europa 
foi decisiva para que Dom José criasse em Sobral, durante os 43 anos de bispado (de 1916 a 1959), diversas 
instituições, inclusive no setor da educação: o Banco Popular de Sobral, conhecido posteriormente por 
BANCESA, sob o controle de Manoel Machado; a Santa Casa de Misericórdia de Sobral; o Seminário São José; 
o Cine-Teatro Glória; o Ginásio e a Escola Normal Sant’Ana; o Colégio Diocesano Sobralense; a Escola 
Profissional; o Abrigo Masculino; o Orfanato Sagrado Coração de Jesus; o Patronato Maria Imaculada; o Jardim 
Zoológico; o Jornal Correio da Semana; e o Museu Diocesano (PARENTE, 2.000). Este, criado em 1951, tem 
um acervo de arte-sacra com quase cinco mil peças coletadas entre 1916 e1959 (SANTOS, 2000). 
69 “Deputado Raul Barbosa assinou vários acôrdos no Ministério da Educação – auxílios a diversas instituições 
cearenses”. Fortaleza, jornal O Estado, em 23 de novembro de 1948, p.01.    
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 Quadro 2 – Escolas beneficiadas com o Projeto de Lei nº 303, do Deputado Raul Barbosa 

Instituições  Municípios  Valores em Cr$ 

Escola Pio X Fortaleza 21.000,00 

Ginásio São José Sobral 40.000,00 

Ginásio Salesiano Domingos Sávio  Baturité  300.000,00 

Instituto Salesiano N.S. Auxiliadora Baturité 200.000,00 

Patronato N.S. Auxiliadora Baturité 100.000,00 

Patronato N.S. do Livramento Baturité 20.000,00 

 

As ações em prol de sua candidatura ao governo do Ceará, contudo, não pararam 

por aí. Em abril de 1950, ano em que foi eleito Governador, o Patronato Nossa Senhora de 

Fátima, em Quixeramobim, “graças à largueza de visão do ilustre deputado pessedista”, já 

havia recebido 200 mil cruzeiros do Governo Federal e garantido mais 100 mil cruzeiros 

no Orçamento da União para aquele ano: 

Será uma vitória do vigário Pe. Jairo Felício. Graças a feliz iniciativa e ao 
comprovado devotamento das altruísticas realizações do Reverendo, virtuoso 
pároco de Quixeramobim, e a abnegação de um punhado de idealistas 
vontadosas constroem-se presentemente, naquela progressiva cidade da zona 
centro do Estado, o patronato Nossa Senhora de Fátima. [...] A construção do 
patronato Nossa Senhora de Fátima, que já recebeu do governo Federal, graças 
à largueza de visão do ilustre deputado pessedista Raul Barbosa, a quantia de 
200 mil cruzeiros e tendo ainda conseguido no vigente orçamento da 
República o crédito de 100 mil cruzeiros, será, sem dúvidas, um dos maiores 
do Estado, dada a extensão do terreno em que se alicerça o prédio e sua 
topografia70.    

    

Estas e outras evidências demonstram que era um “bom negócio” para o 

representante político conceder recursos públicos às instituições católicas do Ceará, no 

período de restauração da democracia brasileira, após o Estado Novo. No próprio 

                                                 
70 “Obra de alto alcance social: o patronato Nossa Senhora de Fátima em Quixeramobim”. Fortaleza, jornal O 
Estado, em 04 de abril de 1950, p.01.  
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orçamento anual da União, na segunda metade dos anos 1940 e início dos anos 1950, as 

subvenções do Ministério da Educação e da Saúde Pública para o Estado do Ceará 

demonstravam isso. Em 1952, por exemplo, cada deputado federal cearense conseguiu 

auxílio de 400 mil cruzeiros, exceto Walter de Sá Cavalcante, agraciado com uma cota de 

450 mil cruzeiros71, para distribuir entre escolas, patronatos e instituições de assistência a 

menores. As regiões do Estado beneficiadas, ao que tudo indica, eram aquelas com maior 

presença de seus eleitores.  

Citaremos no Quadro 3, a seguir, alguns exemplos de instituições subvencionadas 

no Ceará mediadas pelos deputados federais cearenses Adahil Barreto, Alencar Araripe e 

Alfredo Barreira, cujas regiões beneficiadas no Ceará (Centro-Sul, Cariri e Sertão Central, 

respectivamente) pareciam corresponder a redutos eleitorais dos referidos parlamentares. 

 

Quadro 3 – Relação dos auxílios de deputados federais cearenses, para o ano de 1952 

Deputado Adahil Barreto 

Instituição a ser beneficiada Município Valores em cruzeiros 

Ginásio de Iguatu Iguatu 150.000,00 

Escola Normal Rural de Santana Iguatu 40.000,00 

Externato São Sebastião Iguatu 10.000,00 

Assistência [...] do Comércio Iguatu 20.000,00 

Circulo Operário Iguatuense Iguatu 20.000,00 

Outras Instituições  - 160.000,00 

Total 400.000,00 

    

                                                 
71 Além do deputado Walter de Sá Cavalcante, distribuíram auxílios, em 1952, no Ceará, Adahil Barreto, 
Alencar Araripe, Alfredo Barreira, Gentil Barreira, Humberto Moura, Paulo Sarasate, Virgílio Távora, Adolfo 
Gentil, Antonio Horácio, Francisco Meneses Pimentel, Otávio Lobo, Moreira da Rocha, Francisco Monte, 
Parsifal Barroso e Walter Bezerra de Sá (“Auxílios e subvenções para quase todos os municípios cearenses”. 
Fortaleza, jornal O Estado, em 26 de agosto de 1951, p. 08 e 09). 
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 Deputado Alencar Araripe 

Instituição a ser beneficiada Município Valores em cruzeiros 

Instituto Padre Vieira Brejo Santo 10.000,00 

Educandário XV de Novembro Nova Olinda 10.000,00 

Externato Imaculada Conceição Crato 10.000,00 

Outras Instituições - 370.000,00 

Total 400.000,00 

   

  Deputado Alfredo Barreira 

Instituição a ser beneficiada Município Valores em cruzeiros 

Ginásio Cristo Redentor Senador Pompeu 120.000,00 

Patronato Pe. Lino Aderaldo Senador Pompeu 35.000,00 

Ginásio São João Batista Cedro 30.000,00 

Outras Instituições - 215.000,00 

Total 400.000,00 

 

A transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, via regulamentação 

constitucional, nos dá a dimensão da enorme contribuição do Estado, na esfera estadual e 

federal, para a criação e o desenvolvimento de instituições privadas, não somente no 

campo da educação. No setor da saúde, por exemplo, a Constituição cearense, de 1947, 

garantia a transferência de recursos públicos para as instituições particulares, como 

podemos verificar no seu Art. 138: “O Estado colaborará, técnica ou financeiramente, nos 

empreendimentos privados de assistência sanitário e médico social à população”.   

 Do conjunto das escolas particulares do Ceará contempladas com as subvenções 

estadual e federal, em meados do século XX, aquelas vinculadas à Igreja Católica foram 
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as maiores beneficiadas. Além disso, não foram apenas as escolas católicas primárias e 

secundárias que dependeram das finanças públicas para o seu desenvolvimento no País. 

Além dos seminários e das faculdades católicas de Filosofia, a partir de 1944, com a 

criação da PUC, no Rio de Janeiro, as universidades católicas também pleitearam recursos 

públicos, assim como ocorria nos países europeus (Bélgica e Holanda) e na América 

Latina (no Chile e na Colômbia)72. 

 

1.3 O campo do ensino como elemento centralizador e mediador das relações 

público/privado entre Estado e Igreja Católica no Ceará 

 

 A antiga relação entre Estado e Igreja, no Brasil, mesmo depois das investidas 

para separá-los, como a do Marquês de Pombal73, se mostrou bastante fortalecida quando 

da expansão do sistema de ensino, em meados do século XX. Tal relação, agora também 

em forma de parceria na empreitada da escolarização, instituiu novos acordos entre o 

Estado e as instituições de ensino sob a direção ou orientadas pela Igreja Católica em todo 

o País. 

  Na década de 1950, por exemplo, a Igreja Católica do Rio Grande do Norte 

desenvolveu, em parceria com os Ministérios da Educação e da Agricultura, atividades 

relacionadas ao trabalho comunitário e à prestação de serviços no meio rural (OLIVEIRA 

e RODRIGUES, 1999). Além dessa parceria, tivemos outras, como a criação do 

Movimento de Educação de Base (MEB), cujo Decreto nº 50.370, de 21 de março de 

                                                 
72 Cf. SAMPAIO, Helena. Trajetória e tendências recentes do setor privado de ensino superior no Brasil. 
http://www.ilea.ufrgs.br/cipedes. Acesso em 26.08.2005.   
73Na sua versão pombalina, o liberalismo no Brasil produziu poucos efeitos na tentativa de separar Estado e 
Igreja, até o final do século XIX. Qualquer esforço empreendido nessa causa parecia mesmo em vão, pois o que 
à primeira vista se mostrava incompatível, pelo menos na concepção iluminista, os indícios da história nos dão 
testemunho de que essas duas instituições sociais continuaram compartilhando ideais muito mais comuns do que 
se pensava. As evidências empíricas, especialmente no campo da educação, nos dão a dimensão dos vínculos 
entre Estado e Igreja na história da escolarização brasileira. 
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1961, firmou acordos entre as iniciativas do Governo Federal e da Igreja Católica no setor 

da educação de jovens e adultos.  

 No entanto, a principal finalidade do ensino católico era, sobretudo, oferecer às 

elites locais uma instrução diferenciada, de acordo com os princípios da moral cristã 

referendados pela Igreja Romana. Para não excluir totalmente as classes populares desse 

sistema de ensino, alunos pobres eram admitidos, em número limitado, de caráter 

simbólico, demonstrativo da “ação caridosa” dos religiosos. Desse modo, boa parte dos 

colégios confessionais, ao longo da nossa história, apresentava-se socialmente como 

instituições de assistência social e/ou de caridade aos “desvalidos da sorte” e sem fins 

lucrativos. Na “ausência” do Estado, ou subvencionado por este, assumiam para si a tarefa 

de incluir nas suas instituições de ensino alguns daqueles que não podiam financiar sua 

educação escolar.  

 Ao desempenhar um papel social de tamanha importância, as escolas 

confessionais se achavam no direito de reivindicar verbas públicas para os seus projetos, 

não só educativos, também religiosos. A Igreja em si não requeria diretamente recursos do 

Poder público para as suas instituições, mas fazia isso indiretamente por intermédio de 

membros do Legislativo estadual e federal.  

 Em 1951, o senador cearense Onofre Muniz Gomes, ao justificar o aumento de 

150 mil cruzeiros nos subsídios públicos federais ao Seminário Arquiepiscopal de 

Fortaleza, alegava o fato de o referido Seminário destinar cerca de 5% das vagas do curso 

secundário a alunos pobres, que estudavam “gratuitamente”: 

O senador Onofre Muniz Gomes de Lima, ao apresentar a Emenda nº 89 
concede o aumento de 150 mil cruzeiros ao Seminário Arquiepiscopal de 
Fortaleza, casa de instrução secular que tem contribuído enormemente para a 
melhoria do nível de cultura cearense, nos graus secundário e pré-acadêmico. 
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Justificativa: no orçamento de 1951, o Seminário Arquiepiscopal de Fortaleza 
foi beneficiado com a dotação, a título de auxílio, de 150 mil cruzeiros. 
Mantém muitos alunos pobres no curso Secundário, freqüentado por menores. 
Cerca de 5% dos mesmos estudam gratuitamente. Recebem êles, além do 
ensino, alimentação e assistência social, inclusive livros e material escolar sem 
nada despender. Há um fato que merece se ressaltar no referido Seminário. Do 
total de alunos, 90% se educam e se habilitam com estudo sério e diuturno 
para viverem honradamente na sociedade. Grande é, pois, o número de moços 
pobres que ocupam postos de responsabilidade e cargos elevados no meio 
social, tendo feito seus estudos naquele Seminário sem despesa alguma. Justo 
é, destarte, que o poder público auxilie a uma instituição desta natureza que 
tanto benefício presta à educação da juventude, por isso se impõe à aprovação 
da presente Emenda.  
Da sala das Sessões, 18 de outubro de 1951 – Onofre Gomes74.  

 

 Vista como instituição que se preocupava com os pobres e contribuía para reverter 

o quadro de exclusão social, portanto merecedora de auxílios dos poderes públicos, a 

Igreja Católica desenvolveu, assim, uma estrutura educacional que se destacou entre as 

escolas da rede privada do Ceará. Manter uma estrutura de ensino como essa era 

fundamental para a Igreja garantir emprego nos colégios, nas faculdades de Filosofia, nos 

seminários etc. para padres, freiras, seminaristas, noviças75 e demais membros das 

congregações religiosas, além de propagar o seu projeto missionário junto à comunidade 

escolar. 

Em todo caso, o lucro com o ensino era o que prevalecia muitas vezes nas escolas 

católicas, como as evidências demonstram. Em Fortaleza, por exemplo, o colégio Santo 

Inácio chegou a dispensar, em 1951, 600 alunos em sua seleção, embora tivesse se 

                                                 
74 “150 mil cruzeiros para o Seminário Arquiepiscopal de Fortaleza: oportuna Emenda ao orçamento do senador 
Onofre Muniz Gomes de Lima”. Fortaleza, jornal O Estado, em 27 de novembro de 1951, p.02.     
75 A esse respeito, a trajetória religiosa e educacional de Madre Aurélia pode ser um exemplo. Quando do seu 
noviciado, Aurélia colaborou como professora e ecônoma no Colégio Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza, 
no período de 1956 a 1958. Após concluir o curso de Graduação em Pedagogia, pela Universidade Estadual do 
Ceará (UECE), em 1960, a Madre assumiu a função de professora de Ensino Religioso e Ciências Pedagógicas 
no Colégio Santa Teresa de Jesus, na cidade do Crato. Nos dois anos seguintes, assumiu a função de professora 
das disciplinas pedagógicas e religiosas e, ao mesmo tempo, o cargo de diretora no Colégio São José, em Iguatu. 
Nos anos 1963 e 1964, regressou ao Colégio Santa Teresa de Jesus, então na condição de diretora e professora. 
Daí em diante, permaneceu como diretora do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Sousa-PB (DANTAS, 
2005). 
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beneficiado naquele mesmo ano com a subvenção de um milhão de cruzeiros do 

Ministério da Educação e Saúde Pública. Para o advogado do Sindicato dos Professores de 

Ensino Secundário do Estado do Ceará, Osmundo Bessa, “O lucro dos colégios, hoje em 

dia, é tão grande que os mesmos já chegam a selecionar os alunos”76. 

Em outro caso, o ex-diretor do Colégio Diocesano Sobralense77 confessou, em 

entrevista à nossa pesquisa, que seu desentendimento com a Diocese de Sobral ocorreu 

por não concordar em utilizar os lucros da instituição de ensino para financiar atividades 

de um Seminário Católico. Para ele, como havia prometido para aos pais dos alunos, “o 

que entrar no Colégio será investido no Colégio”, e não admitia, em hipótese alguma, a 

retirada de verbas da Escola para financiar outros projetos católicos, como desejava a 

Igreja. Com esse desentendimento, o ex-diretor deixou a direção do Colégio mesmo 

depois de recuperá-lo das dívidas e do abandono, tendo utilizado para isto a herança que 

recebera de seus pais: 

Eu queria ser vigário na roça aqui no interior. E foi assim que no dia 30 de 
novembro de 66, eu cheguei me colocando à disposição da Diocese de Sobral. 
Só que, naquele tempo, monsenhor Aluísio78, que Deus o tenha, o fundador do 
Colégio Sobralense, tinha corrido com a sela, como se diz popularmente. 
Completamente desanimado, desesperado pelas dívidas, falta total de nervos, 
não tinha mais nervos. Ele abandonou tudo e fugiu para o Rio de Janeiro. O 
Colégio ficou acéfalo e foi exatamente aí que eu cheguei, quis assumir a 
direção, que inclusive estava com um débito no banco de nove mil contos de 
réis e professores atrasados três meses. O Colégio estava pior do que você 
pode imaginar. [...] Eu disse, “eu assumo por três anos, depois de três anos eu 
vou devolver o Colégio um brinco pra todo mundo querer ser diretor, aí você 
[o Bispo] vai fazer os meus gostos para eu ser vigário da roça”. Aí, uma das 
primeiras coisas que eu fiz, já que eu tive que indenizar... Aí, eu como padre, 
começou o desentendimento com a Diocese. O professor de Português já 
estava velho, broco, setenta e poucos anos, tinha que ser indenizado, 
trabalhando desde a fundação, trinta e dois anos. Aí, então, quando eu falei na 
indenização, o tesoureiro da Diocese, um cônego, disse: “não, não precisa 

                                                 
76 “Contra os industriais do ensino ganharam os professores”. Fortaleza, jornal O Povo, 25 de setembro de 1951, 
p. 01 e 02.  
77Antes de assumir a direção do Colégio Sobralense, de propriedade da Diocese de Sobral, o ex-padre holandês 
lecionou esporadicamente no Colégio Sacramentino, em Caucaia, de 1957 a 1966.   
78 O padre José Aloísio Pinto, primeiro diretor do Colégio Diocesano Sobralense, permaneceu neste cargo por 32 
anos, de 1934 a 1966. 
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indenizar ele porque não consta nada”. E aí é que a pessoa tem que mostrar 
que tem vergonha na cara. “O homem vai viver de quê? Mas não se preocupe 
não, que não será do seu dinheiro nem do Colégio, que o Colégio não tem 
nada”. Então, eu pedi ao meu pai a minha herança adiantada. [...] E eu gastei 
até o último tostão, inclusive indenizei esse professor. [...] Resultado, com oito 
meses o Colégio já estava completamente recuperado, inclusive com o 2º grau. 
E foi aí que entrou água na história, porque da receita do Colégio eu queria 
gastar dentro do Colégio, o que era justo. Quando eu cheguei lá tinham 32 
alunos pagantes numa população de 400 alunos. Agora, quando eu estive lá, 
eu deixei com 800 alunos, e todo mundo pagando. Os pais entenderam viram a 
minha disposição. Eu disse: “O que entrar no Colégio será investido no 
Colégio”. [...] E aí foi que entrou água na história porque a Diocese queria que 
o superávit fosse canalizado lá para a Betânia, que era o Seminário que estava 
falido também. Eu disse: “Não, eu não vou tirar o dinheiro do Colégio, o que é 
que eu vou dizer para os pais?” “Não, não precisa dizer nada, não”. “Aí, eu 
vou ficar com o nome de ladrão, é? Não, senhor”. Aí, então, começou o 
desentendimento e, pra encurtar a história, o desentendimento foi a tal ponto 
que eu mesmo me antecipei e entreguei a chave do Colégio ao novo diretor. 
[...] E eu achei tão materializado. (grifo nosso).     

        

Nos dois casos, embora distintos, fica patente a idéia de que a atividade do ensino 

nas escolas católicas, além de assegurar uma ocupação remunerada para a congregação 

religiosa, deveria ser lucrativa.  

Contudo, devemos considerar aqui os novos objetivos incorporados à ação 

missionária de parte da Igreja Católica no Brasil e na América Latina, a partir da década 

1950, cujo lema era “a opção preferencial pelos pobres”. No Brasil, esse projeto 

missionário iniciou com a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

em 1952, que deu nova orientação religiosa à Igreja, ao defender em seus discursos ações 

mais voltadas para a justiça social. Tais orientações em favor das populações mais pobres 

e dos trabalhadores foram endossadas com a publicação das encíclicas papais, de 1961 e 

196379.  

                                                 
79 O Papa João XXIII lançou as encíclicas Mater et Magistra, em 15 de maio de 1961, e Pacem in Terris, em 
11 de abril de 1963. Com a encíclica Mater et Magistra, João XXIII procurou atualizar a Doutrina Social da 
Igreja (DSI). Nela, o Pontífice buscou afirmar uma visão centrada no direito natural e, ao mesmo tempo, olhar 
com maior pragmatismo a realidade social. Neste aspecto, admitia maior intervenção do Estado na promoção de 
políticas sociais, ao tempo em que lançava apelo à comunidade internacional para colaborar no desenvolvimento 
dos países subdesenvolvidos. Em Pacem in Terris, buscava construir a paz mundial a partir de quatro pilares: a 
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Nesse ínterim, a Igreja Católica criou o Movimento de Educação de Base (MEB), 

em 1961, considerado um dos mais expressivos e atuantes no campo da educação popular 

e da evangelização. Neste mesmo ano o MEB, pelo Decreto nº 50.370, de 21 de março, 

firmou parceria com o Governo Federal para realizar trabalhos em regiões 

subdesenvolvidas, como eram os casos do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, o que 

permitiu a criação de escolas radiofônicas vinculadas às emissoras católicas80. A escolha 

de áreas subdesenvolvidas para intensificar as ações sociais da Igreja visava a evitar a 

propagação de idéias comunistas81, por um lado, e combater o latifúndio, por outro.  

O que, à primeira vista, parecia contraditório nas ações da Igreja Católica 

expressava de fato as diferentes posições políticas dessa Instituição, no Brasil, nas décadas 

1950 e 1960: 

 Do início dos anos 50 até o golpe de 1964, alguns setores da Igreja Católica 
no Brasil – ligados à direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e a grupos de Ação Católica – passaram a assumir posições de apoio 
a lutas populares, o que fez com que as críticas ao comunismo ou a 
determinados aspectos do capitalismo (como o laicismo e a secularização) 
dessem lugar ao questionamento das injustiças sociais. Estava surgindo, nesse 
momento, uma espécie de esquerda católica que, todavia, ocupava posições 
não-majoritárias dentro da instituição, a qual se mantinha como atuante 
batalhadora contra o comunismo. No início da década de 1960, o propósito de 
uns de combater o comunismo e de outros de romper com as estruturas 
injustas se manifestou na atuação da Igreja no processo de sindicalização dos 
trabalhadores rurais. Já na década anterior, uma série de iniciativas visava 
contribuir para a melhoria da situação dos trabalhadores do campo, retirando 
assim os motivos para a difusão de idéias subversivas. Movidos pelas 
possibilidades abertas pelo Estatuto do Trabalhador Rural e pelo temor do 
comunismo, localizado especialmente nas Ligas Camponesas, católicos de 
diversos Estados do Brasil criaram Frentes Agrárias (RODEGHERO, 2002, 
p.480).  

 

                                                                                                                                                         
verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade (cf. D. Manuel Franco Falcão. Enciclopédia Católica Popular. 
Consulta em http://www.agencia.ecclesia.pt/catolicopedia/artigo. Conferir texto na íntegra sobre as referidas 
Encíclicas em http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/index_po.html). 
80 O Ceará e o Rio Grande do Norte foram os Estados que criaram o maior número de escolas radiofônicas, no 
primeiro ano de funcionamento do MEB. “Já no ano de 1962, o Ceará contava com 1.666 escolas funcionando, 
um número superior aos demais estados”. (CAVALCANTE, L. E., 2003, p.348-9).  
81 A permanência do MEB, após o golpe militar de 1964, reafirmou a coincidência de objetivos entre os 
governos militares e parte da Igreja Católica: afastar o “fantasma” do comunismo no País.    
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Do ponto de vista ideológico e da amplitude, porém, o projeto mais ambicioso da 

Igreja estava vinculado, em meados do século XX, ao ensino secundário e superior. A 

educação escolar, como um instrumento importante de formação das elites no País, 

deveria, se possível, ser controlada e dirigida segundo os princípios éticos definidos pela 

Igreja Católica. Para tanto, ser proprietária de suas escolas era crucial para instituir um 

programa curricular adequado aos seus propósitos. Quanto ao financiamento do ensino, a 

Igreja se unia à iniciativa privada na tentativa de reivindicar maiores subsídios do Estado 

para o ensino particular, sobretudo para as instituições de orientação confessional 

(SCHWARTZMAN, 1984).  

Desse modo, persistia o pacto Estado/Igreja no setor do ensino (agora não tanto 

explícito como ocorrera nos períodos colonial e imperial), porque o sistema de ensino 

público, particularmente o secundário, continuava insuficiente para atender a crescente 

demanda no Estado. Esta condição fazia com que o Governo subsidiasse o ensino privado 

como forma de ampliar o atendimento escolar, privilegiando, de certo modo, as 

instituições católicas. Embora a legislação federal não restringisse os repasses de verbas 

públicas às instituições privadas de orientação religiosa católica, estas representavam a 

maioria das escolas beneficiadas no Ceará pelo Orçamento da União, no ano de 1949.  

Neste sentido, os Quadros 4 e 5 mostram a influência incontestável da Igreja Católica 

junto aos poderes públicos. 
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Quadro 4 – Auxílios para o ano de 1949 – Ministério da Educação e Saúde Pública82 
Instituições  Municípios 

Cearenses 
Instituições vinculadas ou não à religião 

Católica83 
Valores em 

Cr$ 

Escola Normal Rural de 
Acaraú 

Acaraú Hoje denominado Colégio Vigem Poderosa. 
Foi fundado em 1939 pelo Pe. Sabino de Lima 
e, no ano de 1945, doado às irmãs de caridade 
(freiras) e professoras ruralistas. A partir de 
1953, passou a pertencer à Congregação Filhas 
do Coração Imaculado de Maria.  

200.000,00 

Ginásio de Aracati Aracati Supomos que esse ginásio seja uma instituição 
criada pela Sociedade Aracatiense de 
Educação, em 1946, na qual Benedito Augusto 
Carvalho, natural de Aracati, quando 
Interventor Federal do Estado do Ceará, doou 
“200 contos de reis para a construção de um 
colégio para a educação masculina em 
Aracati”. No ano seguinte, a referida Sociedade 
convidou a ordem dos irmãos Maristas para 
dirigir o ginásio (REIS, 2006).  

400.000,00 

Patronato São José Aracati Esta instituição pertence à Congregação Filhas 
da Caridade de São Vicente de Paulo (também 
conhecida como Congregação das Irmãs 
Vicentinas). Nos dias atuais, a diretora é a irmã 
Madalena. 

200.000,00 

 Construção de um 
ginásio  

Barbalha - 400.000,00 

Escola Apostólica Baturité - 200.000,00 

Instituto Salesiano N.S. 
Auxiliadora 

Baturité Instituição do grupo de escolas Salesianas. A 
diretora atual é irmã Maria José Nunes. 

100.000,00 

Escola Diocesana 
Seráfica de São 

Francisco 

Canindé A expressão “Diocesana” significava que a 
Escola era vinculada à Diocese na qual o 
município pertencia. 

100.000,00 

Patronato Juvenal de 
Carvalho 

Cascavel Instituição também vinculada à Congregação 
Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. 
Atualmente tem como diretora a irmã 
Teresinha.  

100.000,00 

 

                                                 
82 “Orçamento da União para 1949 – valiosas dotações para o Ceará”. Fortaleza, jornal O Estado, em 25 de 
dezembro de 1948, p.05, 06 e 12.    
83 Para reunir informações sobre as instituições mencionadas nos quadros 4 e 5 contamos, inicialmente, com o 
auxílio da lista telefônica, especialmente a lista impressa, na tentativa de identificar algumas das escolas que, 
mesmo em funcionamento, seria difícil reconhecê-las pelo fato de apresentarem, atualmente, outras 
nomenclaturas. As tentativas de obter informações por telefone nem sempre eram bem sucedidas. Todavia, o 
contato por telefone se mostrou bastante satisfatório, sobretudo porque, até certo ponto, tornou possível reunir 
informações que, praticamente, só seria possível acessá-las percorrendo os municípios cearenses. Também 
contamos com as informações de professores que conheciam algumas das instituições mencionadas na presente 
lista. A internet, de forma mais limitada, também forneceu informações valiosas sobre as instituições 
investigadas. 
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Instituições  Municípios 
Cearenses 

Instituições vinculadas ou não à religião 
Católica 

Valores em 
Cr$ 

Ginásio Diocesano Crato De acordo com o jornal Diário do Nordeste 
(Fortaleza, 16.10.2006), o bispo do Crato, 
Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, 
criou em 1916 o Ginásio São José, 
posteriormente denominado Ginásio 
Diocesano do Crato.  

100.000,00 

Biblioteca do Crato Crato - 50.000,00 

Patronato N.S. de 
Fátima 

Quixaramo-
bim 

- 200.000,00 

Ginásio Coração 
Imaculada de Maria 

Russas - 200.000,00 

Instituto do Ceará Fortaleza Instituto Histórico e Geográfico do Ceará  100.000,00 

Faculdade Católica de 
Filosofia do Ceará 

Fortaleza Fundada em 1947, a Faculdade de Filosofia era 
mantida pela União Norte-Brasileira de 
Educação e Cultura e dirigida pelos irmãos 
Maristas. Em 1955, a referida Faculdade foi 
agregada à Universidade Federal do Ceará 
(UFC), por meio de convênio firmado entre a 
UFC e a União Norte-Brasileira de Educação e 
Cultura. (MARTINS FILHO, 1996).  

100.000,00 

Ginásio N.S. de Loudes Fortaleza - 100.000,00 

Escola Apostólica São 
Vicente de Paulo 

Fortaleza De acordo com o ex-professor de Geografia, 
entrevistado por nós, essa instituição era 
dirigida por “irmãs de caridade”. 

200.000,00 

Escola Pio X Fortaleza Instituição administrada pelos frades 
capuchinhos. Nos dias atuais é dirigida pelo 
frei João Alberto. Fomos informados que, a 
partir do ano letivo de 2007, o colégio Pio X 
está encerrando suas atividades escolares.  

10.000,00 

Casa Juvenal de 
Carvalho 

Fortaleza - 100.000,00 

Escola de Enfermagem 
São Vicente de Paulo  

Fortaleza Sua criação, em 1943, foi uma iniciativa da 
Província Brasileira das Filhas da Caridade de 
São Vicente de Paulo. E, assim como a 
Faculdade de Filosofia, foi agregada à UFC, 
em 1956. (MARTINS FILHO, idem). 

250.000,00 

Faculdade de Farmácia 
e Odontologia 

Fortaleza De iniciativa particular, foi fundada em 1916. 
Com a Lei nº 1.254, de 04/12/1950, passou a 
compor a rede federal de ensino superior. Em 
1955, foi incorporada à UFC. (SOUSA, s/d).  

200.000,00 
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Instituições  Municípios 
Cearenses 

Instituições vinculadas ou não à religião 
Católica 

Valores em 
Cr$ 

Faculdade de 
Medicina do Ceará 

Fortaleza Fundada em 1948, a Faculdade de Medicina 
foi federalizada três anos depois, em 7 de 
março de1951, com o Decreto nº 22.397. Em 
1955, também foi incorporada à UFC. 
(SOUSA, s/d).      

500.000,00 

Escola Normal 
Rural de Santana 

Iguatu Atualmente denominado Colégio São José. 
Tem como diretora a irmã Veralúcia. 

100.000,00 

Ginásio Diocesano 
Pe. Anchieta  

Limoeiro do 
Norte 

Vinculado à Diocese de Limoeiro do Norte 200.000,00 

Seminário 
Diocesano 

Limoeiro do 
Norte 

Vinculado à Diocese de Limoeiro do Norte 200.000,00 

Instituto Santa Rita Maranguape Conforme depoimento de Osmar Luís da 
Silva Filho, professor da Universidade 
Federal de Campina Grande e natural de 
Maranguape-CE, o Instituto Santa Rita, hoje 
extinto, era administrado por freiras.   

100.000,00 

Escola Normal 
Rural de Pacoti 

Pacoti - 200.000,00 

Patronato D. Maria 
Luiza 

São Benedito Instituição também vinculada à     
Congregação Filhas da Caridade de São 
Vicente de Paulo. Atualmente essa 
instituição é dirigida pela irmã Maria José 
Carvalho. 

200.000,00 

Seminário 
Diocesano São José 

Sobral Vinculado à Diocese de Sobral 200.000,00 

Patronato Maria 
Imaculada 

Sobral Vinculado à Diocese de Sobral 200.000,00 

Ginásio Sant’ana de 
Sobral 

Sobral Vinculado à Diocese de Sobral 100.000,00 

Construção de um 
ginásio em Tauá 

Tauá - 200.000,00 
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Quadro 5 – Subvenções para o ano de 1949 – Ministério da Educação e Saúde Pública 

Instituições  Municípios 
Cearenses 

Instituições vinculadas ou não à 
religião Católica 

Valores em 
Cr$ 

Escola Normal Rural 
de Acaraú 

Acaraú Instituição mencionada no quadro 
anterior 

15.000,00 

Externato São Vicente 
de Paula 

Aracati - 2.000,00 

Escola Profissional 
Waldemar Falcão  

Aracati Hoje denominado Instituto Waldemar 
Falcão, também pertence ao grupo de 
escolas Salesianas. A diretora em 
exercício é a irmã Elisabete Pasetl 
Motvroys. 

5.000,00 

Ginásio São José Aracati - 3.000,00 

Patronato São José Aracati Instituição mencionada no quadro 
anterior 

30.000,00 

Círculo Operário 
Católico São José 

Barbalha - 5.000,00 

Gabinete de Leitura de 
Barbalha 

Barbalha - 5.000,00 

Escola Apostólica Baturité - 40.000,00 

Instituto Salesiano N.S. 
Auxiliadora 

Baturité Instituição mencionada no quadro 
anterior 

25.000,00 

Ginásio Salesiano 
Domingos Sávio  

Baturité  Ao que tudo indica, seria um ginásio 
vinculado ao grupo de escolas 

Salesianas. 

8.000,00 

Sociedade Protetora 
Vicentina 

Canindé - 4.000,00 

Instituto Frei Matias Canindé - 5.000,00 

Escola Noturna São 
Vicente de Paula 

Canindé - 3.000,00 

Patronato Juvenal de 
Carvalho 

Cascavel Instituição mencionada no quadro 
anterior  

15.000,00 

Escola Doméstica 19 
de Maio 

Crato - 15.000,00 

Ginásio Santa Teresa 
de Jesus 

Crato O bispo do Crato, Dom Quintino, 
também criou, em 1923, o Ginásio Santa 

Teresa de Jesus (Jornal Diário do 
Nordeste, Fortaleza, 16.10.2006). 

6.000,00 

Educandário N.S. de 
Loudes 

Fortaleza Instituição mencionada no quadro 
anterior 

5.000,00 

Escola de Enfermagem 
São Vicente de Paulo  

Fortaleza Instituição mencionada no quadro 
anterior 

30.000,00 
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Instituições  Municípios 

Cearenses 
Instituições vinculadas ou não à 

religião Católica 
Valores em 

Cr$ 

Escola de Música 
Carlos Gomes 

Fortaleza - 3.000,00 

Escola Doméstica São 
Rafael 

Fortaleza Instituição também vinculada à     
Congregação Filhas da Caridade de São 
Vicente de Paulo. Atualmente tem como 
diretora a irmã Ana Gonçalves. 

10.000,00 

Escola N.S. do Brasil, 
de Mesejana 

Fortaleza - 25.000,00 

Escola Noturna São 
Vicente de Paulo 

Fortaleza De acordo com o ex-professor de 
Geografia, entrevistado por nós, essa 
instituição também era dirigida por 
“irmãs de caridade”. 

5.000,00 

Escola Pe. Mororó e 
Abrigo dos Gazeteiros  

Fortaleza - 6.000,00 

Escola Técnica 
Profissional Santa 

Isabel 

Fortaleza Conforme lembra o ex-professor de 
Geografia, entrevistado por nós, essa 
instituição oferecia cursos de 
Enfermagem; e também era uma escola 
“dirigida por irmãs”. 

10.000,00 

Externato São José, 
antigo Rosa Gatorno 

Fortaleza O ex-professor de Geografia, 
participante da nossa pesquisa, lembra 
que o Externato, hoje extinto, era uma 
instituição leiga de ensino particular. 
Tinha como proprietário o Sr. José 
Leopoldino Filho. 

2.000,00 

Externato São Vicente 
de Paulo 

Fortaleza Instituição dirigida por “irmãs de 
caridade”, segundo o ex-professor de 
Geografia entrevistado por nós. 

5.000,00 

Fênix Caixeiral Fortaleza - 50.000,00 

Orfanato do Colégio 
Imaculada Conceição 

Fortaleza Colégio da Imaculada Conceição, com 
data de fundação em 1865, pertence à 
Congregação das Filhas da Caridade de 
São Vicente de Paulo. Atualmente tem 
como diretora a irmã Ana Amélia. 

15.000,00 

Patronato N.S. 
Auxiliadora 

Fortaleza Segundo o ex-professor de Geografia, 
era uma instituição que, naquela época, 
situava-se na Avenida do Imperador, 
centro de Fortaleza; e também era 
dirigida por “irmãs de caridade”. 

20.000,00 

Patronato São João do 
Tauape 

Fortaleza - 12.000,00 
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Instituições  Municípios 
Cearenses 

Instituições vinculadas ou não à 
religião Católica 

Valores em 
Cr$ 

Centro Estudantal 
Cearense  

Fortaleza - 20.000,00 

 Ginásio Sagrado 
Coração de Jesus 

Guaramiranga - 12.000,00 

Escola Normal Rural 
de Santana 

Iguatu Instituição mencionada no quadro 
anterior  

10.000,00 

Escola Normal Senhor 
do Bomfim 

Icó Atualmente Colégio Senhor do Bomfim, 
pertence à Congregação Filhas de Santa 
Teresa de Jesus. Nos dias atuais é 
administrado pela irmã Berenice. 

10.000,00 

Escola Normal Rural 
de Ipú 

Ipú - 4.000,00 

Escola Normal Rural 
de Itapipoca 

Itapipoca - 20.000,00 

Colégio N.S. da Salete Juazeiro do 
Norte 

- 9.000,00 

Escola Normal Rural 
de Juazeiro do Norte 

Juazeiro do 
Norte 

Criada pelo Decreto Estadual nº 
1.218/34, de 10 de janeiro de 1934, “não 
era totalmente pública, pois tinha sido 
fundada na forma de Congregação”. 
(QUEIROZ, 2003, p.444). 

15.000,00 

Círculo Operário dos 
Trabalhadores 

Católicos 

Juazeiro do 
Norte 

- 4.000,00 

Escola Técnica do 
Comércio 

Juazeiro do 
Norte 

Posteriormente chamada de Escola 
Técnica Dr. Diniz, e, atualmente, Escola 
Técnica Getúlio Granjeiro, tem sido 
administrada pela Sociedade Padre 
Cícero. 

5.000,00 

Instituto Salesiano Pe. 
Cícero  

Juazeiro do 
Norte 

Pertence ao grupo de escolas Salesianas. 
Nos dias atuais, é dirigido pelo Pe. 
Josemildo Ferro dos Santos.  

20.000,00 

Instituto Santa 
Terezinha 

Juazeiro do 
Norte 

- 10.000,00 

Orfanato Jesus, Maria e 
José 

Juazeiro do 
Norte 

- 14.000,00 

Esc. Normal – 
Sociedade Pró-
Educação Rural 

Limoeiro do 
Norte 

De propriedade dos sócios da Sociedade 
Pró-Educação Rural. Um dos sócios se 
responsabiliza para administrar a 
instituição.  

20.000,00 

Instituto Santa Rita Maranguape Instituição mencionada no quadro 
anterior 

12.000,00 
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Instituições  Municípios 

Cearenses 
Instituições vinculadas ou não à 

religião Católica 
Valores em 

Cr$ 

Educandário dos 
Pobres 

Sobral - 4.000,00 

Educandário São José Sobral - 4.000,00 

Ginásio Sant’ana Sobral Instituição mencionada no quadro 
anterior  

20.000,00 

Patronato D. Maria 
Luiza 

São Benedito Instituição mencionada no quadro 
anterior 

15.000,00 

 

A idéia de transcrever aqui a longa lista de instituições cearenses que receberam 

auxílios e subsídios federais, em 1949 - ainda que suprimidas as não relacionadas direta e 

indiretamente com o ensino - tem o intuito não apenas de demonstrar os vínculos entre 

Estado/Igreja no campo educacional, mas também explicitar a estreita relação entre 

população eleitoral municipal e as concessões de auxílios e subvenções da União para o 

Estado do Ceará.  

Dos 79 municípios cearenses, apenas 22 estavam presentes nessa lista, ou seja, 

aproximadamente 28% das municipalidades do Estado. Quando se leva em conta, todavia, 

o fato de que o percentual de eleitores destes 22 municípios correspondia, em 1950, a 

cerca de 60% do total de votantes no Ceará (TRE-CE, 2005), logo se compreende por que 

as cidades com maior número de eleitores eram as que asseguravam igualmente maiores 

auxílios e subvenções federais, conforme indicam os repasses de 1949 e o número de 

eleitores relacionados para as eleições de 1950 nos municípios de Fortaleza (87.205 

eleitores e 24 auxílios e subvenções); Juazeiro do Norte (19.181 eleitores e 07 auxílios e 

subvenções); Sobral (39.969 eleitores e 06 auxílios e subvenções); Baturité (18.139 

eleitores e 05 auxílios e subvenções); Aracati (13.347 eleitores e 05 auxílios e 
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subvenções); Crato (17.272 eleitores e 04 auxílios e subvenções); e Canindé (8.116 

eleitores e 04 auxílios e subvenções). 

Há que se atentar, porém, para o fato de que nas cidades cearenses de médio e 

grande porte se concentrava a maioria das instituições de ensino secundário e superior, 

inclusive católicas. Isto, de certo modo, justificava a grande quantidade de instituições 

subvencionadas em Fortaleza, por exemplo.  

De todo modo, as dotações públicas concedidas aos estabelecimentos de ensino 

católicos nos municípios com uma população numericamente expressiva de eleitores era 

uma forma de aumentar o prestígio do político na região, sobretudo junto às autoridades 

eclesiásticas ligadas à política partidária local, a exemplo do bispo de Sobral Dom José 

Tupinambá da Frota84.  

O repasse de recursos públicos aos estabelecimentos de ensino particular, seja na 

óptica da Igreja Católica ou dos proprietários de escolas não confessionais, era 

considerado mais do que natural porque, segundo o padre Vicente de Araújo Matos, 

diretor do Colégio Castelo Branco, “cerca de 90% dos estudantes [secundaristas] 

brasileiros freqüentam colégios particulares. Quero dizer, portanto, que a União e os 

Estados pouco têm feito nesse setor”85. Assim, já que o Estado não investia na criação de 

suas escolas, ele deveria isentar a rede de ensino privada de taxas e impostos, além de 

criar fundos para financiar e/ou subsidiar o ensino particular (SCHWARTZMAN, op. 

                                                 
84 Na condição de bispo, de 1916 a 1959, Dom José atuou à frente da Diocese sobralense como líder religioso 
vinculado à política partidária local. Filiado à Liga Eleitoral Católica, disputou com o juiz Dr. José Sabóia de 
Albuquerque as eleições de 1932 (PARENTE, 2000).     
85 “Falam os diretores sôbre a situação do magistério particular”. Fortaleza, jornal O Povo, 28 de fevereiro de 
1951, p. 01 e 02.   
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cit.). No caso cearense, esse discurso da iniciativa privada ancorava-se no reduzido 

número de escolas públicas secundárias funcionando no Estado86. 

Durante a década 1950, com a ampliação da rede pública de ensino nos níveis 

primário, secundário e superior e a continuidade dos repasses de subsídios públicos às 

escolas particulares, especialmente com a criação do FNEM, em 1954, agravou-se 

enormemente a crise quantitativa e qualitativa do ensino público secundário cearense, 

iniciada nas décadas anteriores. Era, portanto, o “fim” das instituições de ensino-padrão 

da rede oficial do Ceará. 

 

1.4 O “fim” das instituições-padrão da rede de ensino oficial do Ceará 

 

Até meados dos anos 1950, as instituições oficiais, consideradas padrão de ensino 

no Estado, serviam como uma espécie de parâmetro e/ou modelo para a iniciativa privada, 

e se destinavam quase que exclusivamente às elites locais. Seus professores, credenciados 

oficialmente para avaliar o desempenho escolar de alunos da rede particular, mediante os 

exames de licença87, eram constantemente solicitados para ministrar aulas e “cursos de 

admissão” em outras instituições de ensino secundário, a exemplo do Instituto São Luiz, 

dos colégios Farias Brito, 7 de Setembro e Castello Branco, em Fortaleza.  

  Contar com docentes das instituições-padrão não significava apenas garantir o 

credenciamento da instituição escolar no Ministério da Educação, mas também 

                                                 
86 Até o início dos anos 1950, o ensino secundário oficial do Ceará contava com apenas três escolas: o Liceu e a 
Escola Normal, em Fortaleza, e a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte.  
87 Os exames de licença ginasial, previstos no Art. 62, da Lei Orgânica do Ensino Secundário, de 09 de abril de 
1942, poderiam ser realizados em qualquer estabelecimento de ensino secundário federal, equiparado (mantidos 
pelos estados ou Distrito Federal) ou reconhecido (mantidos pelos municípios ou por pessoa natural ou pessoa 
jurídica), cujas bancas examinadoras deveriam ser instituídas pela própria direção do estabelecimento no qual 
ocorreria o referido exame. Já o Art. 63 desta mesma Lei designava apenas os estabelecimentos oficiais para 
processar os exames de licença clássica e os de licença científica. Neste caso, as bancas examinadoras deveriam 
ser compostas, sempre que possível, “de elementos do magistério oficial e designado pelo ministro da 
Educação”.  
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possibilitar o ingresso de seus alunos nas escolas secundárias da rede oficial e/ou 

aprovação nos exames de admissão ao curso ginasial. Tais exames, constituindo-se como 

“linha divisória” entre o ensino primário e o ensino secundário, “mobilizavam os 

estudantes, seus pais e irmãos. Obter a aprovação nas provas tinha uma importância 

equivalente à aprovação nos exames vestibulares ao ensino superior. Era uma espécie de 

senha para a ascensão social”. (NUNES, 2000, p.45).  

 Para quem pretendia realizar seus estudos nas escolas oficiais consideradas 

padrão, seja para o ingresso no curso ginasial ou colegial, a rigorosidade dos exames, de 

antemão, já excluía boa parte dos pretendentes: 

O colégio Estadual do Ceará realizou, a 9 do corrente, exame de seleção para 
as candidatas de outros estabelecimentos que desejassem ingressar no 1º ano 
Clássico ou Científico. Acontece que, dentre as 222 alunas que participaram 
do exame, apenas 74 lograram aprovação. Em vista disso, a direção do Liceu 
resolveu fazer novo exame, vez que o número de vagas era de 150, para 
aqueles cursos. (Jornal O Povo, 21/01/1956, p.06).  

 

Desse modo, o ingresso nas escolas públicas secundárias, reconhecidas por 

oferecer um ensino de qualidade, tornava-se tão difícil para a maioria da população que 

concluía o ensino primário ou o ginásio quanto o ingresso hoje nas principais instituições 

estaduais e federais de ensino superior no Brasil.  

 Aprovar os alunos nos exames de admissão ou de seleção do Liceu e da Escola 

Normal do Ceará era uma forma de as escolas particulares comprovarem a eficiência do 

ensino oferecido nos seus estabelecimentos. Isso, porém, não era tudo. A publicação nos 

jornais locais da lista de alunos aprovados “com distinção” nos testes de admissão das 

escolas oficiais credenciava a instituição junto à comunidade cearense como uma escola 

de qualidade: 

O ginásio Rui Barbosa encaminhou para o exame de admissão do Liceu e da 
Escola Normal, em primeira época, 11 alunos, tendo sido aprovados, com 
distinção, os seguintes: Antonio Paiva, Marcos José Teófilo, Cláudio Augusto 
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Teófilo e Paula Maria de Sousa Ramos, no Liceu do Ceará; Ilza de Azevedo 
Matos, Mirian Soares, Almeidina Pinto e Dalva Marinho, na Escola Normal. É 
esta mais uma vitória conquistada pelo ginásio Rui Barbosa, um novo e 
modelar estabelecimento de ensino, que já se firmou no conceito do povo do 
Ceará com um padrão de honestidade e de eficiência no setor educacional. 
Parabéns desta redação ao seu diretor professor Francisco Jorge de Abreu, por 
tão brilhante triunfo (Jornal O Povo, 04/01/1952, p.03). 
 
Nos rigores e honestos exames de admissão realizados há pouco para o curso 
ginasial da Escola Normal, compareceram 382 candidatas, tendo sido 
reprovadas nada menos de 310. É interessante, no entanto, ressaltar que das 72 
aprovadas, 22 foram preparadas no Curso Particular de Admissão do Colégio 
7 de Setembro, tendo a senhorita Lucili de Almeida Granjeiro obtido o 
segundo lugar, com média de 8,6. No Colégio Estadual, onde entre 112 
candidatos também só lograram aprovação 44, nada menos de 12 foram do 
Ginásio 7 de Setembro, tendo o aluno Francisco de Assis Maia obtido 
igualmente o segundo lugar, com média de 8,4 (Jornal O Povo, 02/01/1952, 
p.02).  

 

O padrão de ensino secundário a ser seguido era, portanto, o da escola pública. 

Esta, além de contar com um corpo docente conceituado, ganhava maior importância 

social por ser a principal instituição responsável em aplicar os exames de licença para a 

conclusão dos estudos do primeiro e do segundo ciclo do curso secundário88.  

Essa hegemonia das escolas oficiais passou a ser questionada pelos diretores dos 

estabelecimentos de ensino particular do País. Na reunião preparatória para o 3º 

Congresso dos Diretores de Colégios Particulares, realizada no Rio de Janeiro, em julho 

de 194789, os proprietários de escolas reivindicavam junto à Comissão de Reforma do 

Ensino Secundário menor interferência do Governo Federal no ensino privado. 

Consideravam os “exames de Estado”, realizados perante “bancas oficiais” ao final de 

                                                 
88 Com o Decreto-Lei nº 9.303 de 27 de maio de 1946, o Presidente da República substituiu os exames de licença 
pelos exames de suficiência: “Art. 1º - Ficam suprimidos os exames de licença ginasial e de licença colegial 
previstos no Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário). Art. 2º - A 
habilitação dos alunos matriculados na quarta série do curso ginasial ou na terceira série do curso colegial far-se-
á com observância do regime de exames de suficiência, relativo às demais séries do curso secundário”. 
89 Nessa reunião foram abordados os principais temas do 3º Congresso Brasileiro dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino, realizado em São Paulo, de 17 a 25 de janeiro de 1948. João Ramos de Vasconcelos 
César, diretor do Colégio Farias Brito e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Ceará, 
representou o Estado do Ceará nessa reunião.  
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cada ciclo do ensino secundário, “um atentado a liberdade de ensino” 90. A esse respeito, 

formularam as seguintes indagações à Comissão: 

Serão os exames rigorosos o melhor meio de aumentar o rendimento do 
ensino? E as inibições no momento do exame? Os professores particulares têm 
idoneidade moral para ensina? (Sim). E por que não a têm para examinar? O 
exame de Estado não desmoraliza, de certo modo, o professor particular? 
Pelos menos, não o coloca em posição de inferioridade perante o seu colega do 
estabelecimento oficial? Os alunos dos colégios oficiais serão melhores alunos 
que os dos educandários particulares? O exame sob bitola oficial não é a 
negação do princípio constitucional da liberdade de ensino91? 

 

Para os reformadores, os exames eram necessários para “melhorar o nível 

intelectual dos nossos discentes”, portanto não poderiam ser abolidos. Além disso, “as 

bancas dos referidos exames poderiam ser compostas de um professor de estabelecimento 

de ensino oficial, de um professor de colégio particular e um terceiro do próprio 

educandário examinado”. (Jornal O Estado, idem). Essa medida retirava a exclusividade 

das escolas públicas para avaliar o rendimento escolar dos alunos secundaristas, porém 

não deixava a iniciativa privada totalmente satisfeita.  

O descontentamento dos diretores de colégios particulares não estava exatamente 

nos exames em si, mas, sobretudo, nos resultados, muitas vezes negativos, que eles 

poderiam produzir para as suas instituições de ensino. Essa idéia ficou patente quando a 

Comissão cogitou na possibilidade de instituir uma classificação dos estabelecimentos de 

ensino, “a título de recomendação”, de acordo com as “exigências mínimas do Ministério 

da Educação”92. Segundo os relatos do presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de 

                                                 
90 O debate sobre o conceito de liberdade de ensino, que caracterizou o conflito escola pública/escola particular 
durante os anos que antecederam a aprovação da LDB/61, tinha por base interesses doutrinários e econômicos 
dos donos de escolas, “com a intervenção direta da Igreja no processo em curso”. (SAVIANI, 1981, p.24).  
91 “Fala Dr. João César sobre a nova Reforma do Ensino”. Jornal O Estado, 30 de julho de 1947, p.01, 03 e 07. 
92 De acordo com a Comissão, “seriam assim recomendados especialmente os estabelecimentos que 
satisfizessem as exigências mínimas do Ministério da Educação”. (Jornal O Estado, idem). 
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Ensino Particular do Ceará, João César, os diretores de colégios reagiram imediatamente 

contra tal classificação, argumentando que 

O Estado não pode classificar os estabelecimentos de ensino; mas sim a 
opinião pública, os pais de alunos com a sua preferência. [...] Um colégio não 
vale apenas pela suas instalações sanitárias e pelo tamanho de seu campo de 
“foot-ball”. Muito mais que isto deveria ser tomado em consideração o 
rendimento escolar. E é isto que o Estado não pode medir. (O Estado, idem). 

 

Mais do que questionar a capacidade ou incapacidade do Estado averiguar e 

classificar as escolas segundo os padrões definidos pelo Ministério da Educação, estava 

em questão o poder intervencionista do Governo Federal sobre as escolas particulares93, 

que ia de encontro aos ideais liberais. Neste caso, a idéia era deixar por conta do 

“mercado” o papel de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelas escolas privadas. 

 O impasse em torno desta questão permaneceu até 1961, ano em que foi 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Nesta, foram 

aprovadas medidas descentralizadoras em que o Ministério da Educação passaria a dividir 

com os estados e o Distrito Federal a responsabilidade de reconhecer e fiscalizar as 

escolas particulares de níveis primário e médio (SAVIANI, 1981). Tais medidas, se não 

livrariam totalmente o ensino particular da intervenção governamental, pelo menos davam 

a oportunidade às escolas privadas de optarem pelo sistema de fiscalização federal ou 

estadual, conforme determinava o seu Artigo 110: 

Pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de vigência desta lei, os 
estabelecimentos particulares de ensino médio terão direito de opção entre os 
sistemas de ensino federal e estadual, para fins de reconhecimento e 
fiscalização.  

 

                                                 
93 O papel preponderante das escolas oficiais de ensino secundário como responsáveis pelos “exames de Estado” 
passou a ser dividido, na década 1950, com as instituições de ensino superior. Com a Lei Federal nº 2.430, de 19 
de fevereiro de 1955, os professores das faculdades de Filosofia teriam prioridade para constituir “as bancas 
examinadoras destinadas à realização de exames de suficiência ao exercício do magistério nos cursos 
secundários” (Art. 1º); e, somente na falta destes, se convocaria “professores de outro estabelecimento de grau 
superior ou de estabelecimentos oficiais ou equiparados do curso médio”. (Art. 2º).    
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 No que diz respeito ao rendimento escolar, os professores dos estabelecimentos de 

ensino médio ganharam maior liberdade para avaliar a aprendizagem dos seus alunos. As 

escolas particulares, contudo, continuavam dependendo de uma avaliação “externa” 

instituída pelo Estado, conforme fica implícito no Artigo 39, §2º, da LDBEN/1961: 

Art. 39. A apuração do rendimento escolar ficará a cargo dos estabelecimentos 
de ensino, aos quais caberá expedir certificados de conclusão de séries e ciclos 
e diplomas de conclusão de cursos.  

§1º Na avaliação do aproveitamento do aluno preponderarão os resultados 
alcançados, durante o ano letivo, nas atividades escolares, asseguradas ao 
professor, nos exames e provas, liberdade de formulação de questões e 
autoridade de julgamento. 

 §2º Os exames serão prestados perante comissão examinadora, formada de 
professores do próprio estabelecimento, e, se este for particular, sob 
fiscalização da autoridade competente.  

 

Se a Reforma de 1961 não agradou por completo a iniciativa privada, como 

aspiravam os liberais, outras ações do poder Central, implementadas na década 1950, 

atenderam plenamente às solicitações dos proprietários de escolas, como, por exemplo, a 

criação de um fundo público para financiar exclusivamente o ensino médio do setor 

privado.  

No plano federal, além desses, outros fatores contribuíram para que as instituições-

padrão de ensino secundário da rede oficial fossem, aos poucos, perdendo notoriedade e 

deixando de ser referência no setor educacional. Aqui, destaca-se a criação de várias 

universidades federais no País, nas décadas 1950 e 1960, originando novas despesas da 

União com o ensino superior94. A partir de então, as universidades públicas assumiram, 

com exclusividade, o lugar de destaque antes atribuído às escolas públicas de nível médio. 

                                                 
94 A criação da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1954, é um exemplo do aumento das despesas 
públicas federais com o ensino superior do País. De acordo com Antônio Martins Filho (1996, p.51-52), primeiro 
reitor da UFC, a Universidade contou com aproximadamente 93 milhões de cruzeiros em seu orçamento para o 
ano de 1956: 73 milhões referentes ao Orçamento Geral da União para aquele ano e 20 milhões originados de 
“créditos especiais” para a instalação de novos cursos e “outros encargos decorrentes da reestruturação da 
Universidade”.      
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Isto, porém, não ocorreu sem grandes sacrifícios para o ensino primário e secundário da 

rede oficial: 

A assistência financeira da União recai fundamentalmente no ensino de nível 
superior que vem absorvendo, em escala ascendente, sempre mais de 50% de 
seus gastos com o ensino, ou, para sermos mais explícitos – 62%, em contraste 
com o flagrante desamparo para com o ensino primário, que recebe apenas 
10%, e o ensino médio 28%95. 

  

Nesse contexto, as políticas educacionais de interiorização do ensino médio e de 

expansão das escolas primárias (escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares) na 

rede pública estadual do Ceará estavam entre as principais causas da crise do modelo de 

instituição-padrão da rede secundária oficial (SOUSA, 2003).  

Assim, a crise da qualidade do ensino público secundário, no período de 

redemocratização da política cearense, após a Segunda Guerra Mundial, estava 

relacionada com o equilíbrio político acirrado entre as duas facções partidárias 

majoritárias do Ceará, o Partido Social Democrata (PSD) e a União Democrática Nacional 

(UDN), no qual “a cada eleição o governador não elege seu sucessor”. (PARENTE, 2000, 

p.99). Esse equilíbrio estimulava uma postura política com ações estratégicas que visavam 

a atender algumas demandas de suas bases políticas e recrutar novos adeptos ao partido 

político situacionista. Nesse caso, a criação de escolas rendia mais votos do que a 

manutenção das instituições de ensino-padrão para a elite cearense, pois cada nova escola 

instalada atendia a reivindicações da comunidade e dos chefes políticos locais, além de 

ensejar a criação de mais cargos públicos passíveis de barganhas política. À época, como 

as evidências nos mostram, a indicação de membros do partido oposicionista para os 

                                                 
95 Devemos considerar que boa parte desses 28% das despesas da União com o ensino médio seria destinada às 
escolas particulares, via FNEM (“Despesas com o ensino primário”. Fortaleza, jornal O Povo, 31 de agosto de 
1958).  
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cargos públicos mais cobiçados, entre os quais o diretor de grupo escolar96, fazia parte do 

jogo das forças políticas para superar o equilíbrio eleitoral. Nessa “fragilidade estrutural 

das elites políticas”, a utilização da máquina pública como instrumento para atrair adeptos 

partidários podia fazer a diferença num Estado em que 

(...) não existiam recursos suficientes para manter uma fidelidade [partidária] 
de forma mais consistente pela própria debilidade da economia, 
predominantemente rural, agravada pela problemática da seca. (PARENTE, 
idem, p.111). 

 

Nesse contexto, dois fatores de ordem estrutural anunciavam o período de transição 

das escolas públicas secundárias no Ceará, de uma escola das elites para uma escola das 

massas. O primeiro deles estava relacionado com a criação de quatro colégios estaduais, 

no primeiro ano da administração do governador José Parsifal Barroso (1959-1963), nos 

Municípios de Fortaleza, Sobral, Crato e Iguatu97; o segundo fator, inerente ao primeiro, 

diz respeito ao crescimento mais intenso da matrícula nos estabelecimentos existentes. 

Nesse sentido, a ampliação da matrícula no Liceu e no Instituto de Educação, durante o 

governo de Meneses Pimentel (1935-1945), teve como conseqüência a contratação de 

professores sem concurso para lecionar as aulas que excediam as dos catedráticos. Daí em 

diante, o número de alunos nesses estabelecimentos e na Escola Normal Rural de Juazeiro 

do Norte cresceu bastante, chagando à segunda metade da década 1950 com números 

bastante expressivos, como podemos verificar nas estatísticas do Quadro 6: 

 

 

 
                                                 
96 O juiz Faustino de Albuquerque, da UDN, durante o seu governo (1947-1950), procurou atrair para o seu 
partido os deputados estaduais Walder Uchoa, José Aristóteles Gondim e Raimundo Queiroz Ferreira, todos do 
PSD, com a concessão de cargos públicos nos municípios onde esses deputados eram mais votados. Dentre os 
cargos mais procurados, no interior do Estado, estavam os de coletor, delegado especial e de diretor de grupo 
escolar (PARENTE, 2000).     
97 “Lei criando o colégio estadual de Fortaleza: cursos ginasial e colegial”. Fortaleza, jornal O Estado, em 16 de 
janeiro de 1960, p.08.   
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Quadro 6: Crescimento das matrículas no ensino público secundário, na década 1950 

Instituições Matrícula / Ano Matrícula / Ano 

Escola Normal Justiniano de Serpa 306 alunas / 1956 482 alunas / 1958 

Escola Normal Rural de Juazeiro 

do Norte 

32 alunas / 1956 50 alunas / 1958 

Liceu do Ceará 810 alunos / 1950 

1.300 alunos / 1954 

3.857 alunos / 1958 

4.800 alunos / 1959 

Sousa, s/d, p.170 e 228; Jornal O Estado, 22/11/1959, p.08. 

Com isso,  

[...] criou-se uma série de novas dificuldades que a escola antiga não tinha. [...] 
Ele [professor], em outros tempos, enchia sua aula com farto material tirado de 
sua disciplina e os alunos, geralmente de boas famílias, com nível cultural em 
caso, assimilavam todos os conhecimentos com facilidade. Hoje, seus alunos 
vêm da casa de operários, que muitas vêzes não sabem mesmo ler98. 

     

No final da década 1950, o Liceu do Ceará vivia uma situação emergencial com a 

falta de água e luz elétrica. No início do ano letivo de 1959, por exemplo, em face do 

“estado lamentável” do Colégio, “numeroso grupo de estudantes do Liceu do Ceará” se 

dirigiu à redação de O Estado para denunciar a precariedade do Estabelecimento. Em 

seguida, os estudantes do Liceu se reuniram com o Secretário de Educação do Estado, que 

“prometeu tomar as medidas cabíveis”: 

O Secretário de Educação afirmou que vai desenvolver todos os esforços no 
sentido de assegurar uma máquina para perfurar um poço profundo no Liceu 
que sem dúvida servirá para solucionar esse problema. 
Como, no entanto, nesses últimos dias de administração não será mais possível 
realizar essa obra, pretende o Secretário entender-se com o prefeito Acrísio 
Moreira da Rocha para que seja feita uma ligação direta no Liceu até que seja 
solucionado esse grave problema da falta de luz99.  

 
Outro indício da crise estrutural nas escolas públicas secundárias de Fortaleza diz 

respeito ao fato do diretor de o Liceu, no ano letivo de 1959, cobrar taxas escolares dos 

                                                 
98 LINHARES, Evaristo. “Para maior rendimento do ensino: nova mentalidade do corpo docente”. Fortaleza, 
jornal O Povo, 26 de julho de 1958, p.03.  
99 “Água e luz para o Liceu”. Fortaleza, jornal O Estado, em 11 de março de 1959, p. 07 e 08.   
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seus alunos. Após denúncia da imprensa local, porém, essa prática foi proibida nas duas 

escolas públicas secundárias pelo Secretário de Educação do Estado, que, 

Em ofício enviado às direções daqueles estabelecimentos oficiais de ensino, o 
dr. Cláudio Martins fez severas recomendações no sentido de que nada fosse 
cobrado dos alunos dos dois estabelecimentos, já que como oficiais é 
inteiramente gratuito ao aluno. [...] A imprensa, há poucos dias, andou 
noticiando cobranças de taxas no Colégio Estadual e essa providência o dr. 
Cláudio Martins virá conter possíveis abusos que venham a ser praticados100.  

      

 Mesmo tendo sido proibida a cobrança de taxas nas escolas oficiais, constatamos 

que, na década anterior, havia turmas pagas na Escola Normal funcionando, 

concomitantemente, com as turmas gratuitas: 

Aproveitamos, novamente, o ensejo às nossas autoridades que acabem com as 
chamadas turmas pagas da escola Normal, adotando-se o mesmo critério de 
aproveitar os professores assistentes. Com essa medida cerca de 200 pais serão 
beneficiados, pois a escola Normal é um estabelecimento de ensino público e, 
portanto, deve atender às necessidades do nosso povo pobre. Em cada série 
desse educandário existem 100 vagas gratuitas e 50 pagas101.  

 

A idéia de manter turmas pagas na Escola Normal indicava, pelo menos, três 

suposições: ampliar a matricula da Escola, sem, contudo, aumentar na mesma proporção 

as despesas do Estado com o ensino secundário; angariar recursos extras para custear 

parte do ônus escolar; e, acima de tudo, atender alunas não classificadas no exame de 

admissão, conforme divulgou O Estado102:  

Das 226 candidatas à 1ª série da Escola Normal, 113 foram aprovadas no 
exame de admissão [...]. Funcionando somente com duas turmas gratuitas de 
40 alunas, aquele modelar estabelecimento de ensino secundário de nossa 
capital. As candidatas não classificadas podem requerer matrícula para as 
turmas pagas da referida Escola. 

  

                                                 
100 “Recomendações da Secretaria de Educação contra a cobrança de taxas ou proventos”. Fortaleza, jornal O 
Estado, em 28 de janeiro de 1959, p.08.  
101 “As turmas pagas da Escola Normal devem ser extintas”. Fortaleza, jornal O Estado, em 05 de abril de 1946, 
p. 01. 
102 “Relação das candidatas aprovadas no exame de admissão da Escola Normal”. Fortaleza, jornal O Estado, 
em 27 de fevereiro de 1946, p. 05.   
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 Toda essa complexidade das relações entre público e privado no sistema de ensino 

cearense revela uma lógica, nem sempre compreensiva do ponto de vista formal, do modo 

como se estruturou a regulamentação do sistema escolar brasileiro em face da 

nacionalização das políticas educacionais.  

As contradições inerentes a esse processo podem ser melhor compreendidas 

quando levamos em consideração o fato de que, no Brasil, em meados do século XX, as 

escolas particulares que dependiam do financiamento estatal formavam um setor “semi-

governamental”, dando origem a um “setor paralelo” ao oficial, para utilizarmos aqui as 

expressões de Helena Sampaio103. Ao não se enquadrar no grupo de escolas estritamente 

privadas, tais instituições desenvolveram relações políticas específicas com o Estado que, 

no caso cearense, redefiniram as perspectivas de trabalho no magistério público e 

particular.  

Paralelamente ao financiamento de escolas secundárias da rede de ensino 

particular, o Estado brasileiro também desenvolveu, especialmente nas regiões Norte e 

Nordeste, políticas de ampliação do ensino primário, com a criação de escolas públicas 

semi-privadas104. Estas, de baixo custo financeiro para a sua criação e manutenção, 

contavam muitas vezes com prédios e equipamentos do próprio professor, daí por que 

funcionavam precariamente.   

Em relação ao magistério cearense, este tipo de escola favoreceu o crescimento das 

políticas clientelistas no setor da educação, mesmo depois de a Constituição de 1947 (Art. 

                                                 
103 SAMPAIO, op.cit.2005.   
104 Neste trabalho, denominaremos de escolas privadas aquelas de propriedade particular composta de 
funcionários contratados sob o regime de trabalho semelhante aos das empresas privadas, embora tais escolas 
recebessem dinheiro público. Grosso modo, podemos dividi-las aqui em confessionais (geralmente católicas) e 
não-confessionais. E as escolas nomeadas aqui de semi-privadas serão chamadas assim por funcionar em espaços 
privados (residências, estábulos, galpões, capelas etc.), montadas, muitas vezes, com equipamentos também 
privados, em geral de propriedades dos professores. Estes, ao serem contratados pelo Estado, se submetiam a 
condição de trabalho precário em função da sua baixa escolarização e do seu ingresso no sistema de ensino, na 
maioria das vezes, por conveniências políticas.   
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153) vetar a possibilidade de contratação de professores efetivos sem concurso para 

ensinar em escolas isoladas e reunidas: “o provimento efetivo no Ensino Primário Oficial 

far-se-á mediante concurso para as escolas isoladas e reunidas”.  

Para melhor compreender e analisar estas e outras situações do trabalho docente no 

Estado do Ceará, em meados do século passado, abordaremos a seguir questões relativas 

ao processo de regulamentação do magistério público e particular, notadamente no 

período de redemocratização política do País, após o Estado Novo. De modo mais 

específico, discutiremos o status socioeconômico do professorado da rede primária e 

secundária, tendo por base a política salarial dos docentes.   
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2. AS POLÍTICAS DE REGULAMENTAÇÃO DO MAGISTÉRIO NO ESTADO 

DO CEARÁ: ELEMENTOS PARA ANÁLISE DO STATUS ECONÔMICO E 

SOCIAL DA ATIVIDADE DOCENTE, EM MEADOS DO SÉCULO XX 

 

2.1 O panorama político-administrativo na redemocratização pós-1945, no Ceará 

  

 Tratar da regulamentação do trabalho docente implica, inevitavelmente, abordar 

questões sobre o contexto sociopolítico e administrativo do período histórico por nós 

pesquisado. Com este intuito, teceremos a seguir alguns comentários acerca do período de 

transição política, particularmente no Estado do Ceará, imediatamente após o Estado 

Novo. 

O fim do regime político autoritário de Getúlio Vargas não coincidiu exatamente 

com o fim da Segunda Guerra Mundial e a sua saída do Poder, em 1945105. O período de 

transição política a partir de então ocorreu de forma lenta e gradativa106. No Ceará, até 

1947, ainda vigorava o sistema intervencionista no qual os estados da Federação estavam 

subordinados ao Poder Central, sob o regime de governo instituído pelo Decreto-Lei nº 

1.202, de 8 de abril de 1939107: 

Art. 2º A administração do Estado a cargo do Interventor ou Governador; 
Art. 3º O Interventor, brasileiro nato, maior de 25 anos, será nomeado pelo 
Presidente da República. 
Art. 4º O prefeito do município, brasileiro nato, maior de 21 anos e menor de 
68, será de livre nomeação e demissão.  
Art. 5º Ao Interventor, ou Governador, e ao Prefeito, cabe exercer as funções 
executivas e, em colaboração com o Departamento Administrativo, legislar 
nas matérias de competência do Estado e dos Municípios enquanto não se 
constituírem os respectivos órgãos legislativos. 

                                                 
105 Getúlio Dornelles Vargas deixou a Presidência da República em 29 de outubro de 1945.  
106 Entre 30 de outubro de 1945 e 31 de janeiro de 1946, José Linhares, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
assumiu a Presidência da República. O novo presidente, Eurico Gaspar Dutra, eleito em 2 de dezembro de 1945, 
tomou posse em 31 de janeiro de 1946 e governou até 31 de janeiro de 1951.  
107 O Artigo 12 (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) da Constituição Federal de 1946 determinava 
que: “Os Estados e os Municípios, enquanto não se promulgarem as Constituições estaduais, e o Distrito Federal, 
até ser decretada a sua lei orgânica, serão administrados de conformidade com a legislação vigente na data da 
promulgação deste Ato”.  
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Art. 13 O Departamento Administrativo será constituído de 4 a 6 membros, 
brasileiros natos, maiores de 25 anos, nomeados pelo Presidente da 
República108.    
 
 

Do afastamento do interventor Francisco de Meneses Pimentel do Poder Executivo 

estadual, em 31 de outubro de 1945, até a posse de Faustino de Albuquerque e Sousa109, 

em 1º de março de 1947, cinco interventores federais se revezaram no Governo do Ceará: 

Benedito Augusto Carvalho dos Santos (de 31/10/1945 a 21/01/1946), Acrísio Moreira da 

Rocha (de 21/01/1946 a 16/02/1946), Pedro Firmeza (de 16/02/1946 a 28/10/1946), 

Coronel José Machado Lopes (de 28/10/1946 a 04/02/1947) e José Feliciano Augusto de 

Ataíde (de 04/02/1947 a 1º/03/1947)110.  

Este quadro de instabilidade política, porém, não desapareceu por completo com a 

posse do governador eleito, em março de 1947, nem com a promulgação da Constituição 

Estadual do Ceará, em 23 de junho do mesmo ano. A restauração da democracia política 

no âmbito dos municípios cearenses só se concretizou, de fato, em janeiro de 1948, 

quando os 79 edis tomaram posse nos municípios cearenses111. 

                                                 
108 “Enquanto não forem outorgadas as constituições estaduais, estados e municípios serão administrados na 
conformidade do estatuto da Carta Magna de 10 de novembro e o Decreto-lei nº 1.202, de 8 de abril de 1939, 
modificado pelo Decreto-lei nº 5.511, de 21 de novembro de 1942. De acordo com esses diplomas legais, são 
órgãos da administração do Estado do Ceará: a) Interventor Federal; b) Conselho Administrativo, que preenche 
nessa transição política da realidade brasileira as funções do poder legislativo, pois é da sua competência aprovar 
ou rejeitar parcial o interventor e os prefeitos, bem assim fiscalizar a execução orçamentária no estado e nos 
municípios, representando ao interventor e ao ministro da Justiça e dos Negócios Interiores os casos de 
irregularidades cometidas respectivamente pelos prefeitos ou Interventor Federal. O Conselho Administrativo do 
Ceará compõe-se de cinco membros nomeados pelo Presidente da República dentre os brasileiros maiores de 25 
anos. O seu presidente, cuja designação é feita também pelo chefe Executivo Federal, tem voto de desempate. O 
Interventor Federal é o chefe do poder executivo com atribuições para superintender e gerir os negócios públicos 
do Estado, adotando todas as providências nesse sentido, referentes à organização e administração do Estado e 
dos municípios; a organização e sancionamento da Lei Orçamentária depois de aprovada pelo Conselho 
Administrativo” (Edel Amorim. “Organização Administrativa do Estado – diretoria dos serviços parlamentares”. 
Fortaleza, jornal O Estado, em 22 de setembro de 1943, p. 05).   
109 Faustino de Albuquerque foi o primeiro governador do Ceará eleito por voto direto após a ditadura do 
Governo Vargas. 
110 Informações colhidas em www.ceara.gov.br, dia 1º de setembro de 2005.  
111 Em 7 de dezembro de 1947, foram eleitos, por voto direto, 79 prefeitos no Estado do Ceará, os quais tomaram 
posse a 06 de janeiro de 1948 (“Hoje, a posse de todos os prefeitos”. Fortaleza, jornal O Estado, em 06 de 
janeiro de 1948). 



 88 

 Da promulgação da Constituição Estadual até a posse dos prefeitos eleitos, os 

municípios cearenses continuaram sendo administrados de modo semelhante ao período 

do Estado Novo. A administração municipal, conforme Projeto de Lei aprovado na 

Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, em agosto de 1947, ficava subordinada ao 

Poder Executivo estadual, sendo, inclusive, da responsabilidade do governador nomear ou 

demitir prefeitos: 

Art. 2º - O poder executivo dos Municípios será exercido por Prefeitos de 
nomeação do Governador do Estado até a posse dos eleitos. 
Parágrafo único – Caberá aos prefeitos, mediante prévia aprovação da 
Comissão Especial da Assembléia Estadual, exercer as funções legislativas. 
Art. 3º - Os projetos de decretos-leis serão encaminhados pelos Prefeitos à 
Assembléia Legislativa, que os submeterá ao exame e aprovação de uma 
Comissão Especial112. 

  

  Desse modo, o pleito eleitoral para eleger os deputados estaduais e o governador 

do Ceará, bem como a promulgação da Constituição cearense, de imediato, pouco alterou 

a vida política nos municípios em relação ao regime político autoritário do Estado Novo. 

A condução da máquina pública pelo novo governador, de modo semelhante ao do 

interventor federal, expressava, de certa forma, a dificuldade de o Estado superar o regime 

autoritário conduzido por Meneses Pimentel. As nomeações e demissões por decretos, 

editados com certa freqüência pelo então governador Faustino de Albuquerque, segundo 

os ajustes de interesses pessoais, partidários e de amizades, traziam à tona o espírito da 

política em curso de redemocratização no Estado do Ceará, na segunda metade da década 

1940.  

Para se ter uma idéia da movimentação de demissões e nomeações nos primeiros 

meses de administração do governador Faustino de Albuquerque (março a maio de 1947), 

o Quadro 7 traz alguns números que ilustram o panorama político daquele período. 

                                                 
112 “O Projeto de lei que regulará a administração municipal”. Fortaleza, jornal O Estado, em 28 de agosto de 
1947, p. 01.   
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 Quadro 7 – Nomeações e Demissões realizadas em 54 dias úteis de governo, em 1947113 

Cargos Demissões Nomeações 

Prefeito 50 65 

Delegados e Suplentes 376 468 

Serventuários da Justiça 184 206 

Funcionários não especializados 108 311 

Adjuntos de Promotores 45 43 

Promotores 02 02 

Professores 46 147 

Total 811 1.242 

 

Esse quadro político-administrativo desenhado pelo governador eleito Faustino de 

Albuquerque, com nomeações e demissões ao gosto do Executivo Estadual, não se 

diferenciava muito da postura política dos interventores federais que o antecederam na 

administração estadual. Para estes, a exemplo do que aconteceu em Fortaleza, o prefeito 

poderia ser substituído de uma hora para outra, se assim o interventor desejasse. 

Prevaleciam, nestes casos, os interesses político-partidários e as amizades, como ocorreu 

na nomeação de Romeu Martins para prefeito da Capital cearense: 

Nomeado o dr. Romeu Martins para as elevadas funções de prefeito municipal 
de Fortaleza em substituição ao dr. César Cals de Oliveira, que foi demitido 
por decreto de ontem do sr. Interventor Federal. Assumirá, pela manhã de 
hoje, aquele cargo prestigiado membro da Executiva Estadual do P.S.D. e que, 
no governo do dr. Acrísio Moreira da Rocha, ocupou a Secretaria de Policia e 
Segurança Publica. [Conforme declarou Romeu Martins], “creio que esse 
convite me foi feito em razão das relações de amizade que, há muito, existem 
entre a minha pessoa e o Interventor”114.  

 

                                                 
113 “O governo eleito assinou 2.048 atos em 54 dias úteis de governo”. O Estado, 14 de maio de 1947, p. 01.  
114 “Nomeado o dr. Romeu Martins”. Fortaleza, jornal O Estado, 20 de julho de 1946, p. 01.  
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Estas medidas autoritárias do Executivo Estadual se reproduziam de modo 

semelhante nas administrações municipais, com as nomeações, as demissões e as 

transferências de funcionários públicos. Tais medidas soavam como algo natural no jogo 

das forças político-partidárias, pois pertencia a uma tradição política de longa duração.  

Esta aparente naturalidade do jogo político fica patente quando se percebe que a 

imprensa local, por vezes, se indignava, não exatamente com a posição política autoritária 

do Executivo Municipal, mas com o fato de o prefeito agir contra os funcionários públicos 

simpatizantes da facção política majoritária ou de sua oposição. Eis o caso do Município 

de Solonópole: 

Chaga ao nosso conhecimento que em Solonopole, ex-Cachoeira, o prefeito, 
num ato de vingança unicamente, está perseguindo as professoras que são 
partidárias da facção majoritária. Transferências de cadeiras são processadas 
sem motivo que justifiquem essa atitude revoltante. Precisam eles saber que a 
legenda pessedista foi a vitoriosa e os seus correligionários, por conseqüência 
natural, têm o direito dos postos de mando. Uma vez que os adversários 
ferrenhos do General Dutra ainda se apegam com unhas e dentes às prefeituras 
e outros cargos, seria recomendável, tivessem ao menos, uma conduta 
imparcial115. 

 

As “perseguições” aos funcionários públicos de partidos oposicionistas, bem como 

a indicação de determinadas pessoas para substituí-los, era o modo mais habitual do chefe 

político local demonstrar o seu poder. Neste sentido, encontramos farto material nos 

jornais cearenses sobre as disputas político-partidárias, de natureza variada, entre os 

funcionários públicos e as facções políticas majoritárias da região.  

O magistério público, de modo específico, destacava-se entre os funcionários do 

Estado como a profissão que apresentava maior número dos casos de perseguição político-

partidária, seja no âmbito estadual ou municipal. Esta condição profissional da docência 

no sistema de ensino público, a exemplo do que ocorreu no Município de Sobral, também 

                                                 
115 “O prefeito de Solonopole”. Fortaleza, jornal O Estado, em 04 de abril de 1946, p. 07.  
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expressava a debilidade dos critérios de ingresso dos professores na rede pública, 

notadamente no ensino primário:  

Estamos seguramente informados que foi lavrada a demissão de Dona Antonia 
Mourão de Souza, professora do Grupo Escolar Professor Arruda, de Sobral, 
por motivos evidentemente políticos. Convém ressaltar que a professora 
Antonia Mourão de Souza foi nomeada em 1947 por indicação do sr. José 
Sabóia116 que, então, a um pedido do Tenente Hermógenes Tomás de Aquino, 
seu correligionário político, tios da professora demitida. Agora, o sr. José 
Sabóia resolveu desconsiderar o seu amigo Tenente Hermógenes e toda a 
família da professora. Porquanto, a iniciativa da demissão partiu do próprio 
chefe saboísta. O chefe udenista trai assim os próprios correligionários117.    

 

   Enquanto não eram eleitos e empossados os novos prefeitos cearenses, nem mesmo 

os dispositivos constitucionais, aprovados na Assembléia Estadual do Ceará, foram 

capazes de conter os ânimos do governador Faustino de Albuquerque, que chegou a 

exonerar “funcionários públicos que contam com mais de 20 anos de bons serviços”, 

“ferindo o Art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”118. 

Em seu conjunto, as medidas governamentais aprovadas no período de transição 

política do pós-1945, especialmente no âmbito estadual, mantinha, na sua base política e 

administrativa, vestígios da cultura política autoritária. Todavia, é importante ressaltar 

que, em alguns casos, o próprio Governo Federal chegou a reafirmar na Constituição 

Federal de 1946 privilégios concedidos durante o regime autoritário do governo Vargas, 

como as determinações prescritas no Artigo 23, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias: 

 

                                                 
116 José Sabóia de Albuquerque (1871-1950) cursou Direito pela Faculdade do Recife e ocupou o Cargo de Juiz 
de 1892 a 1936. Foi vice-presidente da União Democrática Nacional, no Ceará.  Em Sobral, era chefe político de 
Francisco de Almeida Monte, coronel Chico Monte, na década de 1940 (PARENTE, 2000).    
117 “Continuam as perseguições, demitida uma professora de Sobral”. Fortaleza, jornal O Estado, em 29 de maio 
de 1949, p. 03.   
118 “O Governador Faustino de Albuquerque desrespeita a Constituição Estadual”. Fortaleza, jornal O Estado, 
em 07 de agosto de 1947, p. 01.   
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Os atuais funcionários interinos da União, dos Estados e Municípios, que 
contem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão automaticamente 
efetivados na data da promulgação deste Ato; e os atuais extra numerários que 
exerçam função de caráter permanente há mais de cinco anos ou em virtude de 
concurso ou prova de habilitação serão equiparados aos funcionários, para 
efeito de estabilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e férias. 

 

Por esta determinação, os servidores públicos federais, estaduais e municipais, 

contratados sem concurso público durante o Estado Novo, bastavam ter prestado “cinco 

anos de exercício”, até a promulgação da Constituição de 1946, para adquirir direitos 

restritos até então aos servidores públicos efetivados por concursos. Neste sentido, o Liceu 

do Ceará e Escola Normal, escolas consideradas menos vulneráveis às grandes influências 

políticas do Estado119, efetivaram muitos professores sem concurso público, conforme 

denunciou O Estado120: 

Ausência de criterios de seleção na matrícula e no provimento das cadeiras dos 
estabelecimentos do governo. [...] Há dez anos não se realizam concursos nos 
institutos de ensino oficiais121. Sem uma seleção rigorosa, é impossível apurar 
a elite do professorado cearense. [...] Por decreto de 26 do mês findo 
[outubro], o então Interventor interino, jornalista Luís Sucupira, promulgou 
um decreto adaptando o ensino normal oficial e equiparado à lei organica 
federal que regula o assunto. Por essa lei foram, dentre outros cargos criados 
mais 3 cadeiras: biologia educacional, matemática e português. Estas duas 
últimas disciplinas eram exercidas por um só professor extra-numerário. 
Onerou-se, grandemente, o Ensino Estadual. Mas isto não é tudo. Consta que 
foi demitido referido professor e nomeados outros para preencher as cadeiras 
em pleno fim de ano. Já encerraram-se as aulas da Escola Normal, vão-se 
realizar os exames e o período de férias começará a 15 do corrente. Não seria 
melhor que houvesse concurso durante as ferias para escolha desses 
professores? Evidentemente que sim. 

HA DEZ ANOS NÃO HA CONCURSOS NO LICEU E NA ESCOLA 
NORMAL 

No Liceu e na Escola Normal, ha cerca de 10 anos não ha mais concurso. As 
cadeiras sempre foram preenchidas interinamente até que os ocupantes 
tivessem o tempo necessário para se efetivar. O ex-desgovêrno, por exemplo, 

                                                 
119 O Liceu do Ceará e o Instituto de Educação Justiniano de Serpa podiam ser considerados mais autônomos em 
relação às demais instituições de ensino oficiais porque a administração interna obedecia a regulamentos 
elaborados pelas congregações dos professores catedráticos das referidas escolas.  
120 “Falhas que merecem ser corrigidas no Ensino Oficial do Ceará”. Jornal O Estado, 03/11/ 1946, p. 01 e 15.   
121 O ex-professor de Geografia e ex-diretor do Liceu do Ceará, uma das nossas personagens, nos confidenciou 
em entrevista que prestou concurso público para professor catedrático do Liceu, no ano de 1942. Este caso, 
porém, não elimina a possibilidade de se ter efetivado professor nas escolas oficiais sem concurso público, 
especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1946.  
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do sr. Beni Carvalho122 efetivou diversos professores no Liceu e na Escola 
Normal, independentemente de concurso, com a simples condição de dois 
anos de exercício. Apesar disto, ainda existem varias cadeiras vagas. É coisa 
lamentável: os poderes competentes não providenciaram a realização dos 
concursos exigidos pela Constituição [de 1946]. Continuaram com o velho 
sistema: nomeiam-se interinamente até que se efetivem. Na Escola Normal, 
por exemplo, ha mais de um ano estão vagas as cadeiras de FRANCÊS, 
INGLÊS e MATEMATICA no curso ginasial. O diretor da Escola, se 
dependesse dele, já havia promovido os concursos, pois todos conhecem o seu 
caráter e sua dignidade. No Liceu do Ceará, continua vaga apenas a cadeira de 
Matemática (2ª), pois o poeta Beni Carvalho efetivou cerca de dez professores, 
também sem concurso [...]. 

PROFESSORES EXTRA-NUMERARIOS 

No Colégio estadual e na Escola Normal, os catedráticos têm a obrigação de 
dar certo numero de aulas. As excedentes em geral são ministradas por 
professores contratados. Como se escolhem, contudo, os mesmos? A resposta 
é uma só: por pistolão. Aproveitamos o ensejo para sugerir que o governo 
adote, para o provimento dos cargos vagos, um critério que selecione a elite do 
nosso professorado. 

 

Mas isto não nos causa tanto espanto, quando se leva em conta que o primeiro 

reitor da Universidade Federal do Ceará123, Antônio Martins Filho, nas décadas 1950 e 

1960, nomeou sem concurso público “ex-alunos e amigos” para formar o quadro de 

funcionários dessa Instituição. Segundo ele, essa providência era necessária porque o 

pessoal lotado na recém-criada Universidade cearense “era bastante reduzido”, tendo, 

portanto, “de formar uma pequena equipe de servidores”. Posteriormente, 

Aquele pequeno Quadro foi gradativamente reformado e ampliado, de modo 
que, quando deixei a Reitoria, em fevereiro de 1967, já havia admitido, entre 
professores, pesquisadores, técnicos e pessoal burocrático, mais de duas mil 
pessoas, o que na linguagem de hoje equivale a dizer – dois mil empregos. 
(MARTINS FILHO, 1996, p.43 e 44). 

Em relação aos cargos de magistério, sempre me portei com o máximo de 
rigor, não admitindo qualquer tipo de injunções políticas para o ingresso na 
carreira de professor. A escolha ficava sempre a cargo dos órgãos colegiados 
das unidades universitárias, sem intromissão até mesmo do Reitor. Quanto aos 
cargos burocráticos, a situação era completamente diferente. Compreendi a 
necessidade de retribuir aos parlamentares que nos ajudavam, notadamente na 
batalha orçamentária, admitindo em funções administrativas candidatos por 

                                                 
122 Benedito Augusto Carvalho dos Santos governou o Ceará de 31/10/1945 a 21/01/1946.  
123 A Universidade Federal do Ceará foi criada pela Lei nº 2.373, sancionada por Café Filho, em 16 de dezembro 
de 1954 (MARTINS FILHO, 1996). 
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eles indicados. Todos, deputados e senadores, foram razoavelmente 
contemplados, sendo em maior proporção aqueles que ajudaram de maneira 
mais efetiva a Instituição. Foi o caso, por exemplo, do Governador e Deputado 
Paulo Sarasate, sem dúvida o político mais estreitamente ligado à 
Universidade, da qual se tornou verdadeiro benemérito. (MARTINS FILHO, 
1991, p.107 e 108). 

 

De todo modo, o ingresso de docentes e funcionários na Universidade Federal do 

Ceará, àquela época, não era muito diferente do que ocorria na rede de ensino primária 

cearense, que tinha nas relações pessoais e/ou no patronato político local o elemento, por 

vezes, determinante. Neste contexto, a carreira no magistério ainda apresentava uma cara 

mais privada do que pública, embora a ocupação de docente começasse a se 

profissionalizar, a se produzir publicamente com os debates que motivaram as reformas 

políticas no setor da educação. 

Assim, considerando os critérios de ingresso no magistério um dos elementos 

importantes para se analisar o processo de profissionalização do professorado124, 

examinaremos a seguir as normas definidas pelo Estado para a admissão de professores ao 

sistema de ensino. Para tanto, discutir a regulamentação do ingresso de docentes no 

magistério implica, inevitavelmente, tratar da formação do professorado (cursos e/ou 

diplomas exigidos), de sua remuneração, dos seus contratos de trabalho e do tempo de 

dedicação ao ensino. 

 

 

 

 

 

                                                 
124 A profissionalização é concebida por Mark Ginsburg (1990) como “um processo através do qual os 
trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia” (Apud 
NÓVOA, 2002, p.55).  
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2.2 A regulamentação da atividade docente e a mudança do perfil socioeconômico do 

professorado em face do crescimento da rede escolar secundária  

   

 No Ceará, em meados do século XX, grande parte dos professores catedráticos125 

da rede oficial também lecionava nas escolas particulares, e alguns deles exerciam outras 

atividades remuneradas. Em relação ao conjunto dos docentes cearenses, eles formavam 

um pequeno grupo de professores que se distinguia dos demais profissionais da educação 

secundária por apresentar uma formação escolar mais ampla, em geral com curso superior, 

e gozar de um status social e econômico diferenciado. Na condição também de dentistas, 

médicos, advogados, militares, contadores, padres etc., os professores das escolas públicas 

secundárias do Ceará eram reconhecidos ou equiparados socialmente aos profissionais 

liberais. Neste caso, não se pode saber se essa identificação com os profissionais liberais 

decorria do fato de serem professores ou de atuarem em outra ocupação; ou ainda, como 

resultado das duas atividades que exerciam concomitantemente. 

No plano nacional, esses professores estavam geralmente vinculados a um número 

reduzido de escolas federais e estaduais consideradas de elevado padrão no ensino, que 

serviam como uma espécie de modelo para as demais instituições escolares. De elevado 

custo financeiro para os cofres do Estado126, daí por que o seu atendimento era 

quantitativamente limitado, tais escolas atendiam, basicamente, alunos oriundos da elite 

brasileira: 

                                                 
125 Os professores catedráticos, conforme determinava a Constituição Federal de 1946 (Art.168, VI), eram 
aqueles docentes que ocupavam as cátedras no ensino secundário e superior da rede oficial, aos quais era 
assegurada a vitaliciedade na função docente. Para o ingresso nas cátedras, referidos professores deveriam ser 
aprovados em concursos públicos de provas e títulos. 
126 Como já mencionamos, o governador do Estado do Ceará, Faustino de Albuquerque (1947-1950), justificava 
a ociosidade de treze grupos escolares, construídos na zona rural cearense com recursos do Fundo Nacional do 
Ensino Primário (FNEP), alegando que “A situação financeira do erário público não permite ao governador uma 
despesa calculada em aproximadamente dois milhões de cruzeiros anuais com pessoal e material”. (Jornal O 
Estado, em 24 de setembro de 1949, p.30). 
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Quanto ao ensino secundário acadêmico, sob contrôle federal, de caráter 
eminentemente seletivo, destinado à elite social, o Estado se limitava a manter 
uma ou poucas escolas públicas, consideradas “modelo”, deixando livre à 
iniciativa particular a sua expansão em instituições privadas sob fiscalização 
federal. (TEIXEIRA, 1971, p.96). 

 

Na incapacidade de estender certo padrão de qualidade na educação para todos os 

estabelecimentos de ensino, o Poder público construía poucas escolas de excelência, com 

notoriedade nacional, em detrimento de uma extensa rede de educação elementar com 

grande dificuldade de funcionamento: 

Na impossibilidade de se ter excelentes escolas em grandes quantidades, 
criam-se numerosas escolas muitas vezes sem os cuidados mínimos 
indispensáveis, e de outra parte mantém-se um reduzido número de escolas 
modelares, em que o ensino ministrado é de alto nível. Nota-se, assim, o 
predomínio das tendências democráticas, de extensão da escolaridade a todas 
as crianças, mesmo à custa do nível qualitativo, ao lado da manutenção, com 
caráter simbólico, de algumas escolas em que se procurava cultuar o mito da 
qualidade. (ANTUNHA, 1976, apud SPÓSITO, 1984, p.83). 

 

Esse quadro educacional dicotômico, exemplificando a dualidade do sistema de 

ensino público brasileiro, explicita parcialmente as condições nas quais o magistério foi 

sendo estruturando com a expansão do aparato escolar, especialmente no ensino 

secundário, dos anos 1930 aos anos 1960:  

Tal crescimento provocou a superutilização do professorado e, apesar das 
medidas destinadas a tornar o magistério secundário um grupo estável e 
numericamente importante (tais como registro profissional, a regulamentação 
das condições de trabalho e a criação das Faculdades de Filosofia), a maior 
parte dos professores desse nível de ensino utilizava o magistério como 
ocupação de tempo parcial. O crescimento da rede e das matrículas provocou 
o crescimento do corpo docente, que passou a ser recrutado por uma série de 
processos emergenciais. (NUNES, 2000, p.46).  

 

A regulamentação da atividade de ensino, nem sempre com regras claras e 

democráticas, especialmente nos períodos autoritários e de transição política, dependiam 

muito do poder político local e de suas influências.  
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As tentativas de instituir, mediante da legislação municipal, estadual e federal, 

regras definindo o perfil de professor para cada nível de ensino, esbarravam sempre na 

dificuldade de conciliar interesses políticos diversos, que iam do proprietário de escolas 

ao chefe político, o que deixava muitas vezes a carreira docente na dependência de 

pessoas alheias aos negócios da educação. Assim, definir um conjunto de critérios 

democráticos e imparciais para regular a vida profissional do professorado era uma tarefa 

difícil, senão impossível, e sem muita eficácia na prática.  

A estrutura do ensino, com diferenças de ritmo em seu desenvolvimento, inclusive 

dentro de um mesmo Estado, a exemplo do Ceará, já de antemão condicionava a carreira 

docente dentro de certas possibilidades e limites de evolução. A investidura na profissão 

de professor, nas décadas 1940 e 1950, dependendo do local, da instituição, do grau de 

ensino, do contrato de trabalho e das condições de exercício do magistério, em alguns 

casos, bastava dominar a leitura e a escrita para lecionar no curso primário e, em outros 

casos, exigia-se apenas a formação em nível médio ou superior para ensinar nos cursos 

secundários.  

A ausência da formação pedagógica de boa parte do professorado, seja em escolas 

normais ou nas faculdades de Filosofia, estava amparada no Decreto Federal nº 19.890, de 

18 de abril de 1931, que instituiu o registro provisório dos candidatos ao magistério 

secundário. Essa medida vigorou até 1946, quando o Decreto-lei nº 8.777, de 22 janeiro, 

determinou o cancelamento de tais registros e sua substituição pelos registros definitivos. 

No Ceará, esta norma teve vigência apenas para as escolas particulares, pois a principal 

exigência para o ingresso no ensino público secundário se restringia basicamente ao 
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concurso, cuja “seleção era uma prova escrita e aquela prova didática, a aula”. “Tinha o 

concurso público e se você passasse...”127.    

Assim, o protesto dos diretores de escolas particulares ao Decreto-lei nº 8.777 foi 

imediato. A exigência de formar docentes em faculdades de Filosofia para ensinar nos 

cursos do ensino secundário passou a ser questionada, pois os proprietários de escolas 

alegavam a impossibilidade de se formar professores nas faculdades de Filosofia em 

número suficiente para atender a crescente demanda de docentes no País. Além disso, a 

compreensão de professor competente não estava diretamente relacionada aos cursos 

normais ou às licenciaturas das faculdades de Filosofia. Naquela época, entendia-se que a 

qualidade do ensino estava estreitamente vinculada às características pessoais e 

intelectuais dos “bons docentes” (LESSARD, 2006). Isto significava dizer que, muitas 

vezes, bastava o professor demonstrar na prática competência profissional, mesmo não 

tendo recebido qualificação pedagógica adequada128. Desse modo, entre as características 

profissionais dos professores, os pesquisadores do setor educacional buscavam averiguar, 

em meados do século passado, a empatia, o caráter, a integridade etc., combinadas e/ou 

associadas a uma formação de cultura geral e disciplinar (LESSARD, idem). 

  A própria Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Ceará cumpria a 

dupla função de formar bacharéis e licenciados, o que restringia a sua capacidade de 

preparar professores pedagogicamente para atender a demanda do sistema de ensino 

                                                 
127 Ex-professor catedrático de Inglês do Liceu e da Escola Norma. Graduado em Odontologia em 1944, 
ingressou nos estabelecimentos oficiais, por concurso, durante o governo de Faustino de Albuquerque e Sousa, 
porém, já lecionava nas escolas particulares de ensino secundário, desde 1938.  
128 As expressões “qualificação” e “competência” profissional têm acirrado os debates em torno das abordagens 
interacionistas do trabalho.  Em meio diferentes acepções teóricas, qualificação e competência convivem de 
maneira conflituosa por apresentarem características de natureza bem distintas. Enquanto a qualificação remete a 
uma formação técnica, com os conhecimentos formalizados (saberes abstratos, formais e processuais), a idéia de 
competência se aproxima daquilo que conhecemos como habilidades profissionais. Estas são essencialmente 
relacionais, e dificilmente podem ser adquiridas através de uma “formação prévia”. Por ser parte integrante da 
personalidade dos profissionais, elas são inatas ou desenvolvidas em situações reais da prática pedagógica 
(DUBAR, 1998).  



 99 

cearense. Além disso, no ano de 1957, as habilitações para o magistério representavam 

apenas seis dos dezenove cursos ofertados na referida Faculdade. Esse quadro do ensino 

superior nos dá uma noção do (des) interesse e/ou (des) comprometimento da instituição 

pública com a formação de professores para o ensino secundário no Estado do Ceará, na 

década de 1950. Mesmo nessas condições, as licenciaturas chegaram a superar o número de 

bacharéis diplomados, no ano de 1956, embora representassem um terço do total dos cursos 

oferecidos pela Faculdade de Filosofia. Como mostra o Quadro 9, a seguir, a maioria dos 

cursos para bacharéis sequer diplomaram um aluno no ano de 1956, ao passo que os cursos 

de licenciatura diplomaram, no mínimo, quatro alunos naquele mesmo ano,  a exemplo do 

curso de Matemática, com o menor percentual de professores diplomados.   

Quadro 8 – Bacharéis e licenciados diplomados pela Faculdade de Filosofia da 

Universidade Federal do Ceará, em 1956 

Cursos para bacharéis oferecidos no ano de 1957 Número de bacharéis diplomados em 1956 

Ciências Sociais - 

Filosofia - 

Pedagogia 08 

Letras Anglo-Germânicas 15 

Letras Clássicas - 

Letras Neolatinas 12 

Geografia e História - 

História - 

Cursos para bacharéis oferecidos no ano de 1957 Número de bacharéis diplomados em 1956 

Física 04 

História Natural - 

Matemática - 

Química - 

Didática - 

Total 39 

 



 100 

 
 Cursos de licenciatura oferecidos no ano de 1957 Número de licenciados diplomados em 1956 

Filosofia 09 

Letras Anglo-Germânicas 05 

Letras Clássicas 06 

Letras Neolatinas 12 

Geografia e História 12 

Matemática 04 

Total 48 

Fonte: Sousa, s/d, p.279. 

  

 Desde a sua criação, em 1947, até o ano de 1953, a Faculdade de Filosofia do 

Ceará havia licenciado 193 alunos: 22 em Filosofia; 03 em Letras Anglo-Germânicas; 35 

em Letras Clássicas; 64 em Letras Neolatinas; 47 em Geografia e História; e 22 em 

Matemática (Sousa, idem). Nos primeiros cinco anos de funcionamento dos cursos de 

licenciatura, a Faculdade de Filosofia diplomou cerca de 39 professores a cada ano para o 

ensino secundário. Levando-se em conta o fato de que nem todos os diplomados 

exerceriam atividade de magistério, criava-se um impasse entre a exigência da Lei para 

contratar professores habilitados nas faculdades de Filosofia e a crescente demanda de 

docentes nos estabelecimentos de ensino secundário do Ceará. No entanto, esta não era 

uma questão específica do sistema de ensino cearense.   

Foi, portanto, nesse período, que o Ministério da Educação e Saúde Pública 

começou a esboçar um novo projeto de reforma do ensino, com a participação do diretor 

geral do ensino, dos presidentes de sindicatos de diretores de colégios e de professores, 

além dos diretores de departamentos e diretorias de ensino. Nas palavras do presidente do 

Sindicato dos Diretores de Estabelecimentos de Ensino Particular do Ceará e diretor do 
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Ginásio Farias Brito, João César, não restava outra saída ao Ministério da Educação a não 

ser permitir “àqueles que possuem curso superior” lecionar no ensino secundário: 

A situação do magistério particular no Brasil é das mais delicadas. As nossas 
escolas de filosofias não formam professor bastante para todos os colégios 
secundários. Em muitas grandes cidades não existem aquelas escolas. Por isso 
está achando a comissão129 que além dos professores formados pelas 
faculdades de filosofia, se deve continuar a registrar aqueles que se 
submeterem ao exame exigido pela lei que ainda hoje rege o assunto. Os 
diretores lembraram ainda um caso curioso aos membros da comissão e estes 
resolveram aceitar a sugestão dos educadores. Trata-se da instalação de 
ginásios em pequenas cidades do interior onde não há professores registrados. 
São convidados para lecionar nestas casas de ensino o médico, o promotor, o 
vigário, o agrônomo, etc. São pessoas graduadas da localidade, que muitas 
vezes aceitam o convite sem nenhum interesse pecuniário, mas simplesmente, 
por nobreza de espírito, levados pelos mais elevados sentimentos patrióticos. 
Pergunta-se: deverão estes cidadãos prestar o tal exame de suficiência? Se 
forem obrigados a isto submeter-se-ão a se deslocar de suas cidades 
longínquas para prestarem o exame perante banca de jovens professores? Se 
abandonarem as escolas secundarias por não quererem sofrer tamanho 
incomodo qual o maior prejudicado? Resposta: o próprio ensino; a educação. 
E esta não deve nem pode ser a política do Ministério da Educação. Por isso 
concordou a comissão em que, no caso especial acima referido, àqueles que 
possuem curso superior será concedido o registro de professor para lecionar na 
localidade onde residem. Este registro só será concedido onde não houver 
professores já registrados130. 
 

Em 1951, o anteprojeto da reforma do ensino foi transformado no Projeto de Lei nº 

23, a ser votado na Câmara e no Senado. Nessa ocasião, as críticas e protestos de 

professores e estudantes das faculdades de Filosofias ao referido Projeto repercutiram em 

todo o País131.  

No Ceará, o Padre Leopoldo Fernandes, em artigo publicado em O Povo132, 

acreditava que o magistério despertava pouco interesse para a grande maioria dos 

                                                 
129 Refere-se à Comissão responsável pela elaboração do anteprojeto da reforma do ensino, a qual era formada 
pelo diretor geral do ensino, Lourenço Filho, os presidentes de sindicatos de diretores de colégios, os presidentes 
de sindicatos de professores e os diretores de Departamento e Diretoria do Ensino Primário, Secundário e 
Superior, do Ministério da Educação e Saúde Pública. A referida Comissão estava subdividida em três 
subcomissões: a do ensino primário, a do ensino médio e a do ensino superior. 
130 “Fala o Dr. João César sobre a nova reforma do ensino”. Fortaleza, jornal O Estado, em 30 de julho de 1947, 
p.03 e 07.     
131 “A greve de estudantes e o projeto sobre o magistério”. Fortaleza, jornal O Povo, em 21 de agosto de 1951, 
p.03.     
132 “Ainda o Ensino Secundário”. Fortaleza, jornal O Povo, em 27 de março de 1951, p.03 e 04. 
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profissionais liberais, o qual era visto “como espécie de indústria subsidiária em que 

advogados, médicos, engenheiros, agrônomos, e até padres e militares procuram 

arredondar seus orçamentos, dedicando talvez a maior parte do tempo e o melhor de suas 

atividades às suas outras funções”.  

De modo mais radical, Irmão Guido, educador marista e professor de Didática 

Geral na Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, em entrevista ao jornal O Povo133, 

teceu fortes críticas a esse Projeto, chegando a classificá-lo de “monstruoso”...: 

De fato, as Faculdades de Filosofia são atingidas mortalmente, são eliminadas 
sumariamente. Todos os letrados ou semi-letrados poderão lecionar e portanto 
é praticamente inútil fazer cursos superiores de magistério. E isto parece 
lógico? Nossa educação será então coisa tão simples que se entregue às mãos 
de qualquer inexperiente? A educação é menos importante de que todas as 
demais profissões? É mais importante ser mecânico ou artífice, porque para 
estes misteres exige-se especialização. É mais importante ser construtor de 
casas e calçador de ruas porque, par isto, se requerem aptidões reconhecidas. 
Se é criminoso o motorista demente que dirige seu carro desnorteadamente 
pelas ruas, que se dirá de alguém que ponha as mãos inexperientes ao destino 
de nossa consciência e desgoverne para sempre o futuro de nossos dias? Não 
basta saber um pouco ler e escrever, nem mesmo é suficiente saber muito para 
ser educador. Se o agrônomo deve ser especializado, porque poderá melhorar 
nossas condições agrícolas; se o advogado deve ser especializado porque pode 
defender a justiça dos direitos conspurcados; se o médico deve ser 
especializado porque poderá restituir a saúde a organismos doentes; se o 
sacerdote deve ser especializado porque deve manter e restabelecer a 
tranqüilidade das consciências; não deve ser especializado o educador que tem 
o insubstituível dever de preparar o porvir de nossos filhos e garantir a 
sanidade, o progresso e a vitalidade de toda a sociedade? É por isso que 
intitulo o projeto de MONSTRUOSO. É um desafio atrevido e ameaçador 
contra os professores conscienciosos que sentem a grave e difícil 
responsabilidade da missão de educar; contra as famílias que amam o fruto de 
suas entranhas e não suportariam ver mercadejar-lhes as almas inocentes e 
inexperientes; contra a pessoa humana cujos preciosos atributos serão 
malbaratados irrefletidamente por mestres sem a devida competência; contra o 
progresso da ciência e da cultura que verá suas laboriosas conquistas no 
campo da psicologia educacional e demais ramos da educação desprezados 
soezmente pela inadvertida criminosa do poder legislativo de um povo que 
também tem direito ao progresso. Nós queremos ser mencionados no rol das 
nações cultas do mundo, não por causa do desenfreio com que expomos nossa 
juventude aos botes da ignorância, mas pelo empenho com que lhe formamos 
os educadores e a preparamos para o cumprimento eficiente e digno dos 

                                                 
133 “Monstruoso o projeto que franqueia o magistério a todos alfabetizados”. Fortaleza, jornal O Povo, em 18 de 
agosto de 1951, p.01.  
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deveres patrióticos e cristãos. Ora, isto é tarefa reconhecidamente árdua e 
complexa: carece de muita dedicação, de muita vocação, de estudo acurado e 
sólido conhecimento dos problemas complexos não só da ciência, mas 
sobretudo da alma humana. Não é, portanto, qualquer um que pode ser 
educador. Não é qualquer um que se pode arrogar o direito de moldar a 
sociedade de amanhã. Toda a especialização é pouca, e todo o desleixo neste 
sentido é uma ofensa a nossos brios de povo civilizado e amante do progresso. 
Sancionar o projeto de lei monstruoso que franqueia as cátedras a todos os 
alfabetizados, é passar atestado de degradação intelectual e moral a toda a 
nação brasileira.  

 

Indagado ainda “sobre o motivo por que advogados, médicos, e demais titulados 

não têm direito ao magistério”, respondeu ele secamente: “por que também os professores 

não têm o direito de advogar, clinicar ou construir casas? Não se trata de questão de classe 

ou de competência; é questão de ética”.  

A revolta do professor de Didática contra o Projeto de Reforma do Ensino 

Secundário se dava também porque a Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, conforme 

edital publicado em O Estado134, isentava dos exames vestibulares “os portadores de 

diploma do curso superior”, “os sacerdotes, religiosos e ministros do culto”, “as 

professoras normalistas” e “os professores registrados no Departamento Nacional de 

Ensino com três anos de magistério”: 

Os documentos exigidos no ato da inscrição são: a) prova de conclusão do 
curso secundário completo; b) carteira de identidade e atestado de idoneidade 
moral, atestado de sanidade física e mental; c) certidão de idade; d) prova de 
quitação com o serviço militar. Podem ainda ingressar os portadores de 
diploma do curso superior devidamente registrado. Terão direito de ingressar 
nos diversos cursos da Faculdade de Filosofia: a) os sacerdotes, religiosos e 
ministros do culto que tenham cursos regulares; b) as professoras normalistas; 
c) os professores registrados no Departamento Nacional de Ensino com três 
anos de magistério; d) os autores de obras de real valor. 

 

Para além dos critérios de ingresso nos cursos de habilitação, a reação de 

professores e estudantes das faculdades de Filosofia expressava o grande dilema do 

magistério brasileiro ao longo do século XX: era melhor ter um corpo docente em número 
                                                 
134 “Exames vestibulares da Faculdade de Filosofia”. Fortaleza, jornal O Estado, 04 de janeiro de 1948, p.10. 
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reduzido com conhecimentos pedagógicos ou permitir o exercício da docência a 

profissionais de outras áreas para aumentar a capacidade de atendimento escolar?  

Antes de se formular qualquer resposta a esta indagação, há que se atentar para o 

fato de que “a nossa cultura permitiu, e ainda permite, que profissionais de sucesso no 

mercado de trabalho de área específica tornem-se educadores”, como se houvesse uma 

relação direta entre sucesso profissional e docência (BRITO e OLIVEIRA, 2004, p.16). 

Essa desvalorização dos conhecimentos pedagógicos, associada à carência de professores 

habilitados, atraía número cada vez mais expressivo de professores considerados 

“desqualificados” para o sistema de ensino.  

A exigência de conhecimentos especializados (científicos e pedagógicos) no 

magistério, como o da Psicologia Educacional, com grande evidência na época, não 

garantia por si só a autonomia do trabalho docente em relação às demais profissões. A 

desmistificação dos saberes docentes na sala de aula, ante o caráter interativo do ensino, 

concorria assim para que os próprios alunos ou “clientes”135 pudessem vir a exercer a 

profissão do mestre, retirando dos profissionais habilitados nas escolas de formação a 

exclusividades da atividade docente. Tais saberes, neste caso, teriam pouca relevância 

científica para “cercar de proteção o magistério contra a invasão de pessoas não 

qualificadas pedagogicamente”. (SOUSA, 2002, p.89).   

A luta da corporação de professores para restringir o exercício do magistério 

àqueles devidamente habilitados em cursos de formação de professores não foi de todo em 

vão. A partir de 19 de fevereiro de 1955, com a Lei Federal nº 2.430, os exames de 

suficiência passaram a ser uma exigência para os que pretendessem ingressar no 

                                                 
135 De acordo com Formosinho (apud LOUREIRO, 2001, p.41), as instituições de ensino, por aderirem a um 
projeto de sociedade, “não são organizações de clientes”. “O controlo da clientela é substituído pelo controlo 
público”, que, nos sistemas de ensino centralizados, “é sinônimo de controlo do Estado”. 
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magistério secundário sem habilitação em cursos de formação de professores. Tais 

exames, porém, só seriam realizados em estabelecimentos de ensino secundário que 

comprovassem “não haver pretendentes ao magistério licenciados por Faculdades de 

Filosofia”136. Com essa Lei, os professores das faculdades de Filosofia também garantiram 

o direito de compor as bancas examinadoras e, somente na falta destes, se poderia 

convocar “professores de outro estabelecimento de grau superior ou de estabelecimentos 

oficiais ou equiparados do curso médio”. (Art. 2º).  

Este precedente da Lei deixava de algum modo o controle de acesso à atividade de 

ensino sob a responsabilidade das instituições de formação docente. O Ministério da 

Educação e Cultura (MEC)137, no entanto, “considerando sempre os interesses do ensino e 

do professor”, era quem julgava conveniente ou não submeter os candidatos aos exames 

de suficiência (Art. 3º). Desta forma, o Estado contornava, parcialmente, a situação 

insolúvel do professorado secundário: garantia aos diplomados nas faculdades de Filosofia 

a prioridade de acesso à docência e, ao mesmo tempo, mantinha professores “lecionando 

com licença precária”, como acontecia no Ceará: 

O exame de suficiência é o meio pelo qual aqueles que não são diplomados 
por Faculdade de Filosofia, podem obter o seu registro como professor no 
Ministério da Educação e Cultura. Estando a maior parte do corpo docente dos 
estabelecimentos de ensino do Ceará constituído de professores, lecionando 
com licença precária, dada pela Inspetoria Seccional de Fortaleza, é uma 
grande oportunidade (e talvez a última) que se oferece, aos professores 
secundários cearenses (ainda não registrados), não só da capital mas também 
do interior, de se submeterem aos ditos exames. Uma vez aprovados, poderão 
êles requerer o seu registro, através da Inspetoria Seccional de Fortaleza e 
assim, adquirir a condição legal para lecionarem e receberem os benefícios do 
F.N.D.E. 300 professores inscritos, quase todos já com exercício nos 
estabelecimentos de ensino da capital e do interior138.      

 

                                                 
136 Lei Federal nº 2.430, 19 de fevereiro de 1955, Art. 1º, parágrafo único.  
137 Em 1953, pela Lei nº 1.920, de 25 de julho, o Governo Federal criou o Ministério da Saúde. A partir desta 
data, o Ministério da Educação e Saúde Pública passou a se chamar Ministério da Educação e Cultura (MEC).  
138 “Exames de suficiência”. Fortaleza, jornal O Povo, em 12 de janeiro de 1956, p.06.    
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O crescimento do quadro de professores trabalhando com a licença e a formação 

precárias mobilizou o Governo Federal a buscar opções às faculdades de Filosofia. A 

exemplo do que ocorrera no passado remoto139, foi instituída no País a Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES)140, com vistas a qualificar 

e/ou habilitar professores concomitantemente ao exercício do magistério. A idéia era 

oferecer cursos intensivos nas férias, nos meses de janeiro, fevereiro e julho, para 

docentes não graduados. Para Lauro de Oliveira Lima, responsável pela Inspetoria 

Seccional de Fortaleza, este tipo de formação era apropriada para os professores em 

exercício, porque: 

Os cursos intensivos da CADES desenvolvem-se no período de um mês, com 
cêrca de 8 a 10 horas de atividades diárias, perfazendo um total de horas 
mensais correspondente ao número de horas de aula, em um ano letivo de 
qualquer Faculdade de Filosofia, com a vantagem de serem altamente 
concentradas e terem objetivos claros e imediatos. (Apud SOUSA, s/d, p.251-
252). 

  

Os cursos da CADES eram promovidos pelo MEC em parceria com as inspetorias 

seccionais nos estados da Federação. Para tanto, o MEC enviava uma equipe de 

professores, alguns de renome nacional141, para ministrar esses cursos. A avaliação dos 

participantes, no final de cada curso, era também uma forma de verificar se apresentavam 

“condições mínimas para continuar professor, e os melhores eram aconselhados a fazer os 

exames de suficiência”142.  

Na segunda metade da década 1950, a Inspetoria Seccional de Fortaleza, em face 

do grande número de professores com “licença precária” no Ceará, passou a promover 
                                                 
139 D. Pedro I, em Lei de 15 de outubro de 1827, criaria nas principais cidades e vilas do Império as “escolas de 
primeiras letras”. No seu Artigo 5º, essa Lei determinava ainda “que os professôres que precisassem de mais 
preparo iriam instruir-se, ‘em curto prazo e à custa de seus ordenados’, nas escolas existentes nas capitais” 
(SOUSA, s/d, p.158).  
140 A CADES foi criada pelo Decreto Federal nº 34.638, de 1953, e estava vinculada à Diretoria do Ensino 
Secundário. 
141 No mês de julho de 1959, vieram do Rio de Janeiro para ministrar os cursos da CADES no Ceará os 
professores Antenor Nascente e Vicente Tapajós, conhecidos nacionalmente (Jornal O Estado, 05/07/1959, p.1). 
142 Informações colhidas em www.pedagogiaemfoco.pro.br, acesso em 07/11/2004. 
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esses cursos nas férias docentes, aumentando assim as chances do professorado sem 

formação em curso superior e que desejavam ensinar no ensino médio obter o registro 

definitivo de professor no MEC. Foi este o caso da professora primária do Grupo Escolar 

Professor Arruda, da cidade de Sobral. Esta, após fazer o curso da CADES em Fortaleza, 

no período de 1956 a 1958, e de se especializar em Geografia e Antropologia, no Recife e 

em Belo Horizonte, passou a lecionar nas escolas públicas e particulares do ensino 

secundário e na Faculdade de Filosofia de Sobral: 

Eu não me afastei. Eu fazia nas férias, era curso de férias. Aí a gente ia fazer 
dois meses, era janeiro e fevereiro. Era curso mesmo, como se fosse... A gente 
tinha vários professores que davam as aulas, a gente fazia as provas, fazia 
prova de didática e da matéria em si. Era como se fosse um curso regular. 
Depois, então, a gente recebia o registro de professora do Ministério da 
Educação, valendo pra tudo, valendo pra faculdade. Era como se fosse uma 
faculdade. Depois eu fiz muito curso de especialização, fiz em Recife, fiz em 
Belo Horizonte.[...] A minha cadeira primária foi transferida, eu fui pra 
secundária, fiquei com duas cadeiras secundárias. Numa me aposentei, mas fui 
nomeada noutra. Me aposentei e aí fiquei lá como diretora do colégio estadual. 
[...] Depois também ensinei na Faculdade. Quando foi criada a Faculdade de 
Filosofia, eu também passei a ensinar lá. [...] Da Faculdade de Filosofia é que 
foi criada a UVA, a Universidade. Eu ensinava, então, Geografia e 
Antropologia na Faculdade. O meu cunhado, José Euclides143, que era pai do 
Cid, era professor titular. Mas ele morava em São Paulo, ele morava em São 
Paulo e não podia vir pra cá nessa época, aí eu dava aula por ele.   

  

No final da década 1950, com a expansão do ensino secundário cearense, inclusive 

da rede estadual, intensificou-se a procura por esse tipo de formação profissional, 

aumentando ano a ano o número de inscritos, como se pode verificar no crescimento do 

número de participantes dos cursos da CADES. Comparando-se o número de docentes 

inscritos em janeiro de 1959 (um total de 250 professores) e janeiro de 1960 (344 
                                                 
143 José Euclides Ferreira Gomes Júnior (1918-1996), sobralense, formou-se em Geografia, História e Direito no 
Rio de Janeiro. Foi professor catedrático de Sociologia, Antropologia e História, em São Paulo, e na Faculdade 
de Filosofia Dom José, em Sobral. Foi prefeito municipal de Sobral, com mandato de 1977 a 1982. Seu pai, José 
Euclides Ferreira Gomes, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Sobral, cargo que o conduziu a 
prefeito interino da Cidade e deputado classista. Casou-se em Pindamonhangaba-SP, em 1957, com Maria José 
Santos Ferreira Gomes, com quem teve cinco filhos, dentre eles o ex-Ministro da Integração Nacional do 
Governo Lula (2003-2006) e eleito deputado Federal pelo Ceará, em 2006, Ciro Ferreira Gomes; Cid Gomes, 
prefeito por duas vezes do Município de Sobral/CE e recentemente eleito para governar o Estado do Ceará no 
período de 2007 a 2010; e Ivo Gomes, deputado Estadual reeleito para a Assembléia cearense em 2006 (Conferir 
outras informações em www.sobral.gov.br).  
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docentes), nota-se um aumento de 94 alunos nos cursos da CADES promovidos no Estado 

do Ceará, ou seja, um crescimento de 38% no número de professores inscritos no ano de 

1960 em relação ao ano anterior144.  

Este aumento, até certo ponto expressivo, do número de professores em busca de 

qualificação em serviço, por meio dos cursos da CADES, tem pelo menos três 

justificativas motivadoras: o fato de que os professores do ensino secundário eram mais 

bem remunerados do que os do ensino primário; a possibilidade de investir em sua 

formação sem se afastar do trabalho e correr o risco de perder o emprego; e a 

oportunidade de ascender profissionalmente, como foi o caso da professora de Sobral que 

chegou a ensinar em curso superior.     

Mesmo com a criação da CADES, em 1953, a Inspetoria Seccional de Fortaleza 

continuava a emitir “licenças precárias”, nos anos seguintes, para o professorado do 

ensino secundário cearense. No biênio 1955/1956, esse tipo de permissão para ensinar 

ainda representava o maior volume de registros concedidos pela Inspetoria de Fortaleza, 

como mostra o quadro a seguir. 

Quadro 9 – Registros de professores no Ceará, em 1955/1956 
 

Tipo de Licença Número de Professores 

Registros de licenciados concedidos 22 

Registros concedidos em virtude de exames de suficiência 17 

Registros concedidos em virtude das Portarias 226 e 403, de 

1946145 

21 

Licenças precárias concedidas 70 

Fonte: Sousa, s/d, p.250-251. 
 

                                                 
144 Jornal O Estado, 24/01/1959, p. 7 e 8; 20/01/1960, p.8. 
145 “As Portarias 226 e 403 facultam o registro em Trabalhos Manuais, Economia Doméstica e Desenho, a 
portadores de diplomas de Curso Normal, Técnico ou Profissional”. (SOUSA, s/d, p.251).  
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A exigência de cursos acadêmicos, nos moldes das profissões liberais, como 

condição fundamental para exercício do magistério secundário ficava mais difícil de ser 

cumprida à medida que a demanda por professores aumentava, com o crescimento da rede 

escolar146. O controle do Estado sobre o professorado, determinando quem estava apto ou 

não para ensinar, pouco influenciou o modo de ser e estar na profissão de professor.  

A história do trabalho docente no Brasil, ao contrário das ocupações liberais, 

mostra que boa parte dos professores teve a oportunidade de se qualificar 

profissionalmente depois de já estar desenvolvendo a função docente147. Esta 

singularidade da atividade docente, aliada às relações pessoais que motivavam o ingresso 

de docentes sem habilitação pedagógica, também concorreu para que a atividade do 

ensino fosse ocupada por profissionais qualificados em outras áreas. Nessa fase de 

edificação do sistema escolar cearense, o ensino contava, especialmente nos cursos 

secundários, com a colaboração de profissionais como médicos, sacerdotes, agrônomos, 

contadores, dentistas, advogados, militares, economistas etc. (SOUSA, s/d). Para estes 

profissionais, “seja para os leigos como para os religiosos, ensinar não é uma verdadeira 

ocupação em tempo integral. Para os religiosos é, primeiramente, o sacerdócio que 

constitui o essencial na vida e a relação com o trabalho é intermediada pela comunidade”. 

(TARDIF e LESSARD, 2005, p.62).  

                                                 
146 De 1931 a 1940, o número de estabelecimentos de ensino no Ceará passou de 785 para 1.732 e a matrícula 
geral aumentou de 55.853 para 101.756 (Jornal O Estado, 26/05/1942, p.04). Na década seguinte, esse 
crescimento foi ainda maior. No ano de 1957, por exemplo, o ensino primário matriculou 249.056 alunos e o 
secundário 19.365 alunos (Anuário Estatístico do Brasil, apud Sousa, s/d, p.324).  
147 Ao longo da história da docência no Brasil, os poderes públicos municipal, estadual e federal procuraram 
qualificar profissionalmente os professores concomitantemente ao exercício do magistério. A esse respeito, 
temos, como exemplo, a Lei de 15 de outubro de 1827, criada por D. Pedro I, para “instruir” os professores das 
escolas de primeiras letras; a criação dos cursos de férias, por Lourenço Filho, durante a Reforma Educacional 
do Ceará, de 1922; a criação dos cursos da CADES, pelo Governo Federal (Decreto Federal nº 34.638, de 1953), 
para habilitar professores do ensino secundário em período de férias escolares; e, recentemente, a LDB nº 
9.394/96, que prevê formação em serviço para o professorado da rede pública não habilitado adequadamente 
para exercer a docência (Art. 67 e 87).   
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Na rede de ensino secundária particular, a partir da década 1930148, as 

oportunidades de ampliar a carga horária de trabalho dos professores e aumentar seus 

rendimentos cresceram enormemente. Para quem se dedicava exclusivamente ao ensino, a 

criação de escolas fazia com que muitos deles duplicassem e até triplicassem as suas horas 

de aulas, como fizeram os ex-professores catedráticos do Liceu e da Escola Normal, em 

Fortaleza: 

Fui professor só de 14 colégios. Fui também diretor da Escola Técnica de 
Comércio do Ceará e do Ginásio São Bento. Trabalhava três expedientes: 
manhã, tarde e noite. Era todo tempo no ensino. Escola Normal, Santa Cecília, 
São José, Ginásio Americano, Escola de Comércio Carlos de Carvalho, 
Ginásio Santa Maria, Farias Brito, 7 de Setembro... Eu fui fundador do 7 de 
Setembro com o Edílson Soares. Fundador que eu digo é pelo tempo, das 
primeiras aulas do Colégio. [...] Fui concursado do Liceu e da Escola Normal. 
[...] Fiz também um concurso para o Ginásio Municipal [de Fortaleza], que 
hoje é o Filgueiras Lima, no Tempo do professor Jacinto Botelho. Foi, 
inclusive, um Colégio praticamente fundado por mim, porque eu dei a idéia, eu 
trabalhei de graça, fui o Primeiro Secretário ad hoc do Colégio, emprestei 
carteiras. O professor Jacinto Botelho, que era o Diretor, era muito meu 
amigo149.    
Eu dava muitas aulas, eu dava 14 aulas por dia. Naquela época eu não tinha 
carro, eu pegava ônibus... Eu dava aulas também dia de sábado. [...] Eu ensinei 
no Instituto São Luís de 32 até 45. De 39 a 45 eu fui ensinar no Ginásio 
Americano. [...] Eu ajudei também o professor Edílson Brasil Soares a fundar 
o Colégio 7 de Setembro. Era uma salinha, eu mais ele. Eu ganhava uma 
besteirinha e tal, só pra ajudar ele. Eu estive lá pouco tempo. Mas, em 1935, eu 
ingressei no Liceu para dar as aulas que sobravam dos catedráticos. Eles 
tinham que dar tantas aulas, mas o Liceu foi crescendo e aí, então, 
ultrapassavam aquelas disciplinas e aquelas aulas que sobravam, o diretor fazia 
uma pesquisa, e eu tinha um tio lá que era professor. O Dr. Pimentel150 foi até 
meu compadre, ele era concunhado de um tio meu, aí eu consegui entrar no 
Liceu através disso. Eu ensinava no São Luís, que ele era o dono. [...] Em 42 
eu fiz concurso para a cadeira de Geografia [do Liceu]. Eu já ensinava 
Geografia, mas não tinha segurança nenhuma, era um contrato temporário e 
você não recebia o salário nas férias dos meses de julho dezembro e janeiro. 
Mas eu ganhava bem e dava pra você se manter151.  

                                                 
148No Ceará, na década de 1930, tivemos a fundação de grandes escolas particulares, como o Colégio São João, 
em 1933, os ginásios 7 de Setembro e Farias Brito, em 1935, e o ginásio Lourenço Filho, em 1938, em Fortaleza. 
No interior do Estado, foram inaugurados, em 1934, os ginásios Sant’Ana e Sobralense, em Sobral, e a Escola 
Normal Rural de Juazeiro do Norte. Exceto esta última escola, os professores entrevistados por nós trabalharam 
nestes e noutros estabelecimentos de ensino privado do Ceará.  
149 Ex-professor de Inglês do Liceu e da Escola Normal do Ceará. 
150 Francisco Meneses Pimentel, proprietário do Instituto São Luís, governou o Ceará de 26 de maio de 1935 a 
31 de outubro de 1945.  
151 Ex-professor de Geografia e também ex-diretor do Liceu do Ceará.  
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O ingresso como professor nas melhores escolas públicas do Estado, como o Liceu 

e a Escola Normal, não significava para estes e outros catedráticos deixar de trabalhar nas 

escolas particulares, inclusive para quem lecionava em mais de uma escola pública. O 

status de professor dos estabelecimentos oficiais considerados padrão proporcionava 

prestígio no seio do professorado e, conseqüentemente, convites para trabalhar em 

instituições de ensino da rede privada.  

A escassez de professores qualificados em determinadas áreas do ensino foi outro 

fator que contribuiu para que os professores da rede pública secundária fossem 

constantemente requisitados pelas escolas particulares, a exemplo do ex-professor de 

Inglês do Liceu e a Escola Normal: 

Professor de inglês era difícil naquele tempo. Então, eles mandavam chamar 
mesmo. Naquele tempo, bons professores de inglês nós tínhamos o professor 
Sólon Farias... Eram poucos, eu acho que não chegava a cinco o número de 
bons professores de inglês, ou de ruim mesmo. Depois que veio a Guerra, o 
inglês se disseminou e aumentou o número de professores. Mas na década dos 
30 eram poucos nomes.   

 

 Em outros casos, o convite para trabalhar nas escolas particulares muitas vezes 

dependia das relações de amizade entre o professor e o diretor e/ou proprietário da 

instituição de ensino: “Lá, como era um colégio particular, fui convidado porque o diretor 

era muito meu amigo, era um bacharel também”. Este comentário do ex-professor de 

Geografia do Liceu, justificando o motivo pelo qual foi contratado pelo Ginásio 

Americano, em 1939, também poderia servir para explicar sua breve atuação como 

professor da Escola Técnica Federal do Ceará, no ano de 1967: “Eu tinha um amigo lá 

que, por sinal já morreu, me disse: ‘tem uma vaga lá pra professor e você poderia passar 

uns meses lá porque o rapaz está de férias, não tem professor’. Aí eu fui”.  
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 Essas amizades no meio educacional por si só não garantiam os convites para 

trabalhar em outros estabelecimentos de ensino, mas facilitavam as indicações de 

professores para lecionar em determinados estabelecimentos de ensino.  

O desenvolvimento de rede de ensino secundária particular do Ceará, a partir 

década de 1930, ampliou, desse modo, as perspectivas profissionais não só dos 

professores catedráticos, mas também de todo o corpo docente do ensino médio. A 

redução na diferença do salário-aula entre escolas públicas e particulares, de 1937 a 1947, 

pode ter sido um dos motivos pelos quais muitos professores da rede pública estadual 

também lecionavam na rede de ensino privada. Nesses dez anos, o valor da hora/aula paga 

aos professores contratados temporariamente para lecionar “aulas excedentes”152 no Liceu 

e no Instituto de Educação, permaneceu em 15 cruzeiros, enquanto nas escolas 

particulares, nesse mesmo intervalo, os valores se elevaram de sete e oito para 15 

cruzeiros:   

Não é pequena a injustiça com que vêm sendo tratados os professores do 
Colégio Estadual e do Instituto de Educação. Quando, em 1937, foi estipulado 
o pagamento de Cr$ 15,00, os colégios particulares remuneravam suas aulas a 
Cr$ 7,00 e Cr$ 8,00 e a própria aula da cadeira no Colégio Estadual saia a 
pouco mais de Cr$ 20,00 [para os professores efetivos]. Hoje [1947], porém, 
que os colégios particulares retribuem com Cr$ 15,00, pagos também nas 
férias, e quando, na cadeira do Colégio Estadual, a proporção subiu para mais 
de Cr$ 30,00, não mais é possível manter a mesma remuneração de há 10 
anos, que passou a ser ridícula, principalmente, porque, em grande parte, 
trabalhos são executados à noite. E não é liberalidade pagar nas férias a 
gratificação relativa a estas aulas. Nos colégios particulares, este já é um 
direito que as leis federais garantem, de modo que ali os professores não 
sofrem, por motivo de férias, a quebra de uniformidade no recebimento de 
seus ordenados. Ademais, é falso pensar que o professor público de curso 
secundário, durante as férias, fica inteiramente livre de obrigações, mesmo em 
relação às aulas excedentes. Ao contrário disto, são constantemente chamados 
a prestar, sem qualquer remuneração, seus serviços em exames orais, exames 
de segunda época, além dos exames de admissão de segunda chamada e do 
artigo 91. Tudo isto se faz em virtude da lei sem lhes proporcionar 

                                                 
152 As “aulas excedentes”, aquelas que ultrapassavam as horas de aulas previstas para os professores catedráticos, 
poderiam ser ministradas por estes se o quisessem ou por professores contratados temporariamente. Neste caso, o 
Estado pagava em regime de hora/aula, de modo semelhante ao ensino particular, e o professor não recebia 
salário nas férias.     
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oportunidade para estudar ou mesmo para viagens tão necessárias a quem 
ensina153.        

 

Somente a partir de dezembro de 1948, o valor da hora/aula nas escolas estaduais 

foi reajustado. Conforme o Artigo 25 da Lei 304, “As aulas excedentes de cada cadeira 

ministrada nos estabelecimentos de ensino secundário até os limites previstos nos artigos 

anteriores, serão pagas aos professores catedráticos efetivos, interinos e extranumerários a 

razão de 25 cruzeiros”154. Com esse reajuste, os professores efetivos do Liceu e do 

Instituto de Educação, com carga horária de trabalho estipulada em 16 horas de aulas 

semanais155, poderiam, se assim o desejassem, aumentar seus rendimentos com as aulas 

excedentes, agora bem mais atraentes financeiramente do que as das escolas 

particulares156.  

Do quadro geral de funcionários do Estado, os professores catedráticos efetivos, 

sem contar com a remuneração das aulas excedentes, estavam entre os mais bem pagos, se 

equiparando ou se aproximando, inclusive, dos vencimentos de alguns membros da 

magistratura estadual. Apesar de existir uma diferença temporal de um ano e três meses 

entre os reajustes do funcionalismo público e da magistratura estadual, podemos aferir os 

dados, comparando os Quadros 10 e 11 para chegar a essa conclusão. 

 
 
 
 
 

                                                 
153 Justificativa ao Projeto de Lei nº 101, apresentado na Sessão do dia 1º de outubro de 1947, na Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará, que visava a reajustar o valor da hora/aula do Liceu e do Instituto de Educação. 
(“Importantes Projetos de Leis foram apresentados na sessão de ontem na Assembléia Legislativa”. Fortaleza, 
jornal O Estado, 02 de outubro de 1947, p. 01 e 03.).  
154 Lei Estadual nº 304, de 30 de dezembro de 1948.  
155 No Distrito Federal, o Art. 12, V, do Decreto-Lei nº 9.909, de 17 de setembro de 1946, estabelecia um regime 
de trabalho de 18 horas semanais para os professores catedráticos do Curso Normal. 
156 Em fevereiro de 1951, o Sindicato dos Professores da rede de ensino particular reivindicava um reajuste na 
hora/aula do Curso Colegial, que variava de 18,60 a 22,50 cruzeiros (Jornal O Povo, 26/02/1951, p.02). 
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Quadro 10 – Remuneração do Funcionalismo Público do Estado do Ceará – 
Dez./1946 

Padrão/Classe Cargo/Função Valores em Cruzeiros157 
T Professores do Liceu e da Escola 

Normal 
2.400,00 

H Professoras Primárias 750,00 
E Coletores de Renda 350,00 
G Escrivãs da Coletoria 650,00 
Q Inspetores de Renda 1.700,00 
J Arquivista 1.000,00 
I Assistente Social  1.000,00 
M Bibliotecário 1.200,00 
L  Escriturário  1.100,00  
N Estatístico  1.300,00 
O Fiscal de Rendas 1.400,00 

Fonte: Fortaleza, jornal O Estado, 21 de dezembro de 1946, p.01. 

 
Quadro 11 – Padronização de vencimentos da Magistratura Estadual – Mar./1948: 

Padrão/Classe Cargo Valores em Cruzeiros 
O Desembargador 6.600,00 
O Procurador Geral do Estado 6.600,00 
N Sub Procurador Geral do Estado 4.400,00 
N Juiz de Direito da 4ª Entrância 4.400,00 
M Juiz de Direito da 3ª Entrância 3.700,00 
I Juiz de Direito da 2ª Entrância 2.900,00 
G Juiz de Direito da 1ª Entrância 2.500,00 
I Juiz Substituto da Capital 2.900,00 
G Juiz Substituto do Interior 2.500,00 
J Procurador de Justiça da 4ª Entrância 3.000,00 
G Procurador de Justiça da 3ª Entrância 2.500,00 
F Promotor de Justiça da 2ª Entrância 2.000,00 
E Promotor de Justiça da 1ª Entrância 1.700,00 
G Promotor Substituto da Capital 2.500,00 
H Advogado de Ofício 2.700,00 
N Auditor da Justiça Militar 4.400,00 
M Procurador da Justiça Militar 3.700,00 
A Advogado da Justiça Militar 1.200,00 

Fonte: Fortaleza, jornal O Estado, 16 de março de 1948, p.01 e 02. 

 

 Por existir a possibilidade de os professores efetivos do Liceu e do Instituto de 

Educação duplicarem os seus salários, com as aulas das escolas particulares e excedentes 

                                                 
157 Essa remuneração, em dezembro de 1946, representava o valor máximo pago pelo Estado aos trabalhadores 
de cada categoria profissional.    
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das escolas públicas, supomos que a renda final de um professor catedrático poderia se 

aproximar dos vencimentos de juízes, advogados, promotores e procuradores de justiça do 

Estado. “Teve um desembargador que deixou o cargo para ser professor no Liceu”, frisou 

a esposa do ex-professor de inglês do Liceu e da Escola Normal, a qual também lecionou 

no Liceu do Ceará158. Esta mesma idéia é também compartilhada, nos dias atuais, 

inclusive por aqueles que atuam no ensino superior, entre os quais o professor Manuel 

Fernandes de Sousa Neto, que relembra aquele período como uma época em que os 

professores percebiam remuneração igual aos proventos dos desembargadores (SOUSA 

NETO, 2005).  

De modo semelhante, o primeiro presidente da Associação dos Professores em 

Estabelecimentos Oficiais do Ceará (APEOC), professor Osmírio de Oliveira Barreto, 

relatava em O Estado159 que 

Um professor do velho e tradicional Liceu do Ceará já chegou a perceber 
vencimentos iguais aos de desembargador, isto é, correspondente a mais de 
sessenta vezes o salário mínimo regional. Em 1950, para exemplificar, o 
salário mínimo era de 120 contos por mês160 e um professor percebia a 
importância de sete mil e seiscentos contos161. O salário mínimo se aviltou, os 

                                                 
158 A esposa do ex-professor de inglês acompanhava a nossa entrevista ao seu cônjuge.  
159 Jornal O Estado, 18 e 19 de fevereiro de 1979, p.04, apud Moreira, 1990, p.68 e 69. 
160 O salário mínimo foi criado pelo Decreto Federal nº 2.162, de 1º de maio de 1940. Conforme determinava o 
seu Artigo 2º, em cada estado da Federação vigorava um valor específico por um período de três anos. O maior 
salário mínimo do País, por exemplo, pertencia ao Distrito Federal, cujo valor nos três primeiros anos de 
vigência era de duzentos e quarenta mil réis (240$000); no Maranhão e no Piauí, nesse mesmo período, o salário 
mínimo representava apenas a metade do valor estipulado para o Distrito Federal, ou seja, cento e vinte mil réis 
(120$000). No Estado do Ceará, nessa época, o salário mínimo era de cento e cinqüenta mil réis (150$000). A 
partir de 1942, o Decreto–Lei nº 4.791, de 05 de outubro de 1942, converteu a unidade monetária brasileira de 
“réis” para “cruzeiro”. Por exemplo, “um mil réis” passaram a valer “um cruzeiro”; e “um conto de réis” era 
equivalente a “um mil cruzeiros” (um milhão de réis totalizava um conto de réis). Portanto, o salário mínimo do 
Distrito Federal de duzentos e quarenta mil réis (240$000) deveria valer, em 1942, duzentos e quarenta cruzeiros 
(Cr$ 240,00). No ano seguinte, este valor foi reajustado duas vezes no Distrito Federal para, respectivamente, 
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 380,00). Após doze anos de vigência, o 
salário mínimo do Distrito Federal alcançou o valor de um mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00) e, em 1956, 
já era de três mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 3.800,00). Esse valor se elevou para seis mil cruzeiros (6.000,00), 
em 1959, nove mil e seiscentos cruzeiros, em 1960, treze mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 13.440,00), 
em 1961, e vinte e um mil cruzeiros (Cr$ 21.000,00), em 1963.   
161 Por volta de 1957, 1958, de acordo com Moreira de Sousa (SOUSA, s/d, p. 175), um professor catedrático do 
Instituto de Educação Justiniano de Serpa recebia mensalmente 7.600,00 cruzeiros. Esses valores coincidem com 
os percentuais que o professor Osmírio apresentou como referência da remuneração de um professor catedrático 
do Liceu do Ceará, embora tenha utilizado a expressão “contos” e não cruzeiros. Como apresentamos 
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desembargadores também tiveram seus salários aviltados. Os juízes também. 
No entanto, o mais aviltado de todos, o mais reduzido e vilipendiado foi o 
professor, aí, não só os do Liceu, os verdadeiros cardeais do ensino, mas toda 
uma categoria profissional importante no mundo todo pelo papel relevante na 
pirâmide social. [...] As coisas estão ao inverso: o salário mínimo tem um 
poder aquisitivo bem menor do que os 120 contos de reis e o salário de um 
professor nível Z da rede oficial de ensino é apenas quatro vezes este salário 
mínimo. O desembargador ainda é cerca de 35 vezes aquele salário. E os que 
estavam e optaram pelo magistério, na época dos grandes salários, não 
puderam entender a realidade e continuaram na esperança de melhores dias.   

  

 As lembranças do professor Osmírio a respeito do status social e econômico dos 

professores catedráticos do Liceu do Ceará, embora carregadas de certo saudosismo e 

equívocos, expressam de algum modo não exatamente o valor em si do salário que o 

Estado pagava a estes professores, mas a soma de seus rendimentos com as aulas nas 

escolas públicas e particulares, já que os três mil cruzeiros pagos aos catedráticos, por 

volta de 1952, representavam menos da metade dos proventos de um desembargador no 

Ceará, em 1948. Além disso, na segunda metade da década de 1940 e início dos anos de 

1950, os vencimentos dos professores catedráticos do Estado sequer acompanharam a 

evolução da inflação no período162, o que provocou indignação da imprensa oposicionista 

local: 

Os vencimentos de um professor catedrático do Estado não ultrapassam de três 
mil cruzeiros. A sacrificada classe, como é justo, desde o ano passado que se 
vem batendo por salários mais condignos com a profissão do magistério, visto 
não ser possível viver com o que ganha atualmente. Dirigindo-se os 
professores, em comissão, ao governador do Estado, expuseram-lhe a situação 
em que se debatem, esperando que o sr. Raul Barbosa se prontificasse a 
satisfazer, imediatamente, a reivindicação submetida ao seu julgamento. Mas o 
governador, que não está mesmo ligando para essa história de funcionário 
passando fome, limitou-se ao que sabemos, a condicionar o pretendido 

                                                                                                                                                         
anteriormente, o “conto de réis” foi convertido em “cruzeiro”, em outubro de 1942. Portanto, na década de 1950, 
o cruzeiro era a moeda vigente no Brasil. 
162 Nos anos de 1940 e 1950, as taxas médias de inflação anual no Brasil eram de 12% e 19%, respectivamente 
(IBGE, 2003). Somente nos anos de 1948 a 1950, a inflação foi de 26%. Levando-se em conta “o aumento do 
custo de vida” deste período, o Tribunal Regional do Trabalho concedeu, a partir de outubro de 1951, um 
aumento de 30% no salário-aula dos professores da rede particular do Ceará, após dissídio coletivo da categoria 
(Fortaleza, jornal O Povo, 25 de setembro de 1951, p.01 e 02). Considerando que os professores catedráticos do 
Liceu e da Escola Normal do Ceará passaram a receber 2.400,00 cruzeiros, em dezembro de 1946, este valor 
deveria ser superior aos 3.000,00 cruzeiros que recebiam no ano de 1952. 
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aumento do magistério à solução dos problemas que o Estado tem a resolver, 
convidando a comissão que o visitou a indicar ao governo os meios 
necessários para isso. Ora, as questões atinentes à administração devem ser 
resolvidas pelo Executivo e não por professores, que não têm a ver com as 
atribuições do governador. O magistério estadual, como todo o funcionalismo, 
está vivendo dias negros, em matéria de finanças, cabendo ao sr. Raul Barbosa 
encontrar por si mesmo os meios indispensáveis à melhoria dos vencimentos 
que a classe está pleiteando163.   

 

 Mesmo estando com o salário aviltado, em 1952, o professor catedrático percebia 

uma remuneração equivalente a quatro salários mínimos no Ceará, que, nos dias atuais, 

seria de aproximadamente 3.583 reais164.  

Passados cinco anos, a remuneração de um professor catedrático do Ceará 

decresceu para cerca de dois salários mínimos e meio, entre 1957 e 1958. Embora o 

salário mínimo tenha atingido o seu percentual mais elevado da história, cerca de 1.112,44 

reais nos dias atuais, a partir de 1957, os 7.600,00 cruzeiros pagos a um professor 

catedrático do Instituto de Educação165 correspondiam a um valor aproximado de 2.282,00 

reais, de acordo com o Dieese. Comparando este valor com a remuneração de 2.100,00 

cruzeiros paga a um professor catedrático do Liceu ou da Escola Normal, por volta de 

1945/1946166, cerca de 6.700 reais em 2005, constataremos uma redução real do salário 

para quase um terço (⅓) do seu valor no período de 1945/1946 a 1957/1958. Isto, de certa 

                                                 
163 “O governo e os professores”. Fortaleza, jornal O Povo, 15 de maio de 1952, p.03.  
164 O salário mínimo no Estado do Ceará era de 150 mil réis, em 1940, ou 150 cruzeiros, em 1942, representando 
cerca de 62% do valor estabelecido para o Distrito Federal. Tomando por base os reajustes do salário mínimo no 
Distrito Federal e em São Paulo, ao longo das décadas de 1940 e 1950, tivemos em média aumento de 25%, em 
julho de 1943, e de 26% em dezembro deste mesmo ano. Após oito anos sem reajuste, o salário mínimo foi 
acrescido em, aproximadamente, 216%, em dezembro de 1951. Em 1954, 1956 e 1958, os reajustes foram, 
respectivamente, de 94%, 60% e 60%. Em 18 anos, de 1940 a 1958, o salário mínimo em Fortaleza passou de 
150 cruzeiros para 3.700 cruzeiros. Em 1952, aplicando os reajustes de 1943 e 1951, o salário mínimo do Ceará 
ficaria em torno de 746,00 cruzeiros. Conforme cálculos do DIEESE e considerando o valor de 300,00 reais do 
salário mínimo, em julho de 2005, podemos ter uma idéia do seu poder aquisitivo nas décadas de 1940 e 1950. 
Tomando como referência a média nacional do salário mínimo desse período, tivemos um salário de 889,03 
reais,  em 1940; de 754,50 reais, em 1944; de 895,85 reais, em 1952; e de 1.112,44 reais, em 1957 
(www.dieese.gov.br/notatecnica.smdr.pdf, acesso em 20 de outubro de 2005).       
165 Entre 1957 e 1958, “na Escola Normal Rural de Juàzeiro do Norte, considerada instituto-padrão, mantido pelo 
Estado, os vencimentos mensais dos professôres eram de Cr$ 3.900,00. No Instituto de Educação Justiniano de 
Serpa, um catedrático percebia, mensalmente, Cr$ 7.600,00”. Nessa época, o salário mínimo do Ceará era de 
3.700,00 cruzeiros para a capital e 3.000,00 cruzeiros para o interior (SOUSA, s/d, p.100 e 175).   
166 “O reajuste dos vencimentos do funcionalismo”. Fortaleza, jornal O Estado, 21 de dezembro de 1946, p.01.  
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forma, pode explicar o fato de muitos professores do Liceu e da Escola Normal, para 

manter o padrão de vida, complementavam suas rendas trabalhando nas escolas 

particulares.  

No ensino secundário particular de Fortaleza, de 1947 a 1957/1958, o poder 

aquisitivo do professor teve uma redução superior àquela constatada nas escolas oficiais. 

A hora-aula, em 1947, em torno de 15,00 cruzeiros167, rendia, por exemplo, 1.500,00 

cruzeiros ao professor que trabalhava 100 horas por mês. Levando-se em conta o salário 

mínimo cearense de 236 cruzeiros168, esse professor, ao final do mês, recebia mais de seis 

salários mínimos ou aproximadamente 4.790,00 reais nos valores de hoje.  Dez anos 

depois, 1957/1958, as mesmas 100 horas de aulas, a 50,00 cruzeiros cada169, 

proporcionavam 5.000,00 cruzeiros, que nos dias atuais equivaleria cerca de 1.502,00 

reais.    

 A progressiva queda do poder aquisitivo do professorado das escolas públicas e 

particulares da rede secundária cearense, dos anos 1940 aos anos 1950, demonstra, ao 

contrário do que se supunha, crescente desvalorização do trabalho docente170.  

 A falácia da valorização social do trabalho docente no Brasil, nesse período, faz 

referência ao tempo em que ser professor do ensino secundário era associado a sujeitos 

pertencentes à elite social e intelectual do País (THERRIEN, 1998). A escola secundária, 

restrita basicamente à elite brasileira, ratificava e consagrava o prestígio social de seus 

alunos e de seus professores:  

                                                 
167 Fortaleza, Jornal O Estado, 02/10/1947, p.01 e 03. 
168 O salário mínimo de 236 cruzeiros no Ceará é uma projeção do seu valor original mais os reajustes de 25% e 
26%, respectivamente, nos meses de julho e dezembro de 1943.  
169 No Ceará, em 1957/1958, a hora-aula nas escolas particulares das cidades interioranas variava entre 20,00 e 
32,00 cruzeiros; na capital, esse valor ficava em torno de 45,40 a 50,00 cruzeiros (SOUSA, s/d). 
170 Em Portugal, por exemplo, os professores atualmente lembram de meados do século XX como uma época em 
que detinham prestígio e reconhecimento social, conservando, desse modo, o “mito da idade de ouro” da 
docência (LOUREIRO, 2001, p.11).  
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(...) a opção por este tipo de escola decorria do maior prestígio que o curso 
secundário trazia consigo desde suas origens e em toda sua evolução histórica. 
Compondo etapa importante na formação das elites, a educação secundária 
aparecia como a modalidade de instrução média que apresentava maior 
garantia de mobilidade ascendente, permitindo o exercício de ocupações 
socialmente mais valorizadas e melhor remuneração. Todavia, esta aspiração 
emergente (...) ultrapassava os limites dos direitos sociais da cidadania 
plenamente reconhecidos pelas elites dominantes, (...) o acesso à instrução 
secundária ainda integrava projetos sociais vinculados à formação desses 
setores favorecidos da sociedade [e] (...) as pressões por setores das massas 
populares (...) feriam os valores dominantes entre estas elites (SPOSTO, 1984, 
apud THERRIEN, 1998, p.134).         

 

 Progressivamente, o declínio no padrão de formação, carreira, remuneração e 

condições de trabalho foi, nas décadas seguintes, mostrando outra face do trabalho 

docente, a qual era percebida pelos especialistas vinculados à representação política do 

magistério como o período de desvalorização social desse trabalho: “Em relação à 

distinção da profissão [docente], percebem que o magistério começa a ser encarado como 

uma profissão de segunda ou terceira categoria: grande parte dos jovens nas escolas e dos 

filhos dos professores não quer nem pensar em abraçar essa profissão...!” (THERRIEN, 

1998, p.133). 

 

2.3 – As políticas de institucionalização e regulamentação do sistema de ensino 

primário no Ceará: a centralidade da docência 

 

Iniciaremos esta reflexão sobre o magistério primário cearense com a seguinte 

indagação: por que a docência foi o elemento fundamental no processo de 

institucionalização e regulamentação do ensino primário? De modo sucinto, diríamos que 

boa parte das escolas primárias do Ceará foi criada, em meados do século XX, contando 

apenas com a professora e a sua disposição para ensinar. Com efeito, não se pode falar do 
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magistério primário, sem abordar, ao mesmo tempo, os elementos que deram feição física 

e humana à rede de ensino primária no Estado.  

 

2.3.1 – A expansão da rede escolar e as condições de realização do magistério primário: 

os políticos, as professoras e as políticas educacionais 

 

Para a maioria das professoras, as condições de realização do ensino primário no 

Ceará, nos anos de 1940 e 1950, eram difíceis, principalmente fora da Capital. O 

crescimento da rede escolar primária, sob a responsabilidade dos poderes públicos 

municipais e estadual171, expandia na mesma proporção o favoritismo político 

subordinado às forças políticas tradicionais do Estado. As escolas públicas isoladas 

funcionando, na maioria das vezes, nas próprias residências das professoras, ou em 

cômodos anexos a elas, representavam boa parte das instituições de ensino. Se, na Capital 

cearense, no início da década 1950, havia apenas 14 grupos escolares, de um total de 254 

estabelecimentos de ensino primário, nos demais municípios do Estado esse tipo de escola 

era ainda mais raro:  

Temos em Fortaleza 254 escolas, sendo 14 Grupos Escolares, 11 Escolas 
Reunidas e 144 Escolas Isoladas e 85 Escolas Auxiliares172. Em todo o Estado 
temos um total de 1.466 escolas que recebem orientação e fiscalização devida, 
conforme podemos comprovar nos relatórios semanais dos fiscais e mensais 
dos delegados do ensino173. 

 

A facilidade de criação e o baixo custo para manter escolas isoladas ou reunidas, 

assim como as vantagens político-eleitorais daí resultantes, justificavam os números 

                                                 
171 Considerado, em meados do século XX, um nível de ensino pouco lucrativo para a iniciativa privada, a maior 
parte da rede primária estava na dependência do Poder público, nas esferas estadual e municipal.    
172 O Decreto-Lei Federal nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946, referente à Lei Orgânica do Ensino Primário, não 
menciona “Escolas Auxiliares” entre os tipos de estabelecimentos de ensino primário. No Estado do Ceará, em 
outubro de 1951, funcionavam 798 escolas auxiliares (O Estado, 27/12/1951, p.05). Acreditamos, todavia, e os 
dados empíricos nos dão indícios, que as escolas denominadas auxiliares funcionavam de modo semelhante às 
nossas “escolas anexas” dos dias de hoje no Município de Fortaleza.  
173 Fortaleza, jornal O Estado, em 11 de junho de 1952, p.02.   
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expressivos de estabelecimentos em funcionamento no Estado do Ceará: “O governador 

era amigo da gente [...] Ele só pedia mesmo o lugar de ensinar; porque naquele tempo era 

escola isolada, não tinha escola reunida, e eu ensinava aqui”.  

Este depoimento da ex-professora primária do então Distrito de Forquilha174, nos 

relatando como foi o seu ingresso na rede pública primária estadual, no governo de 

Parsifal Barroso (1959 a 1963), traz evidências da consolidação e ampliação, nesse 

período, de um modelo escolar unidocente e multisseriado, com forte presença na zona 

rural, que vai perdurar até o final da década 1980 (SOUSA, 2002).  

À medida que o atendimento escolar expandia no setor de ensino primário da rede 

estadual, massificava-se o modelo de escolas isoladas e auxiliares por todo o Estado, 

inclusive na Capital cearense175:  

Como medida preliminar foi deliberada a distribuição do professorado 
primário da capital, medida tendente a melhorar as condições dos nossos 
grupos escolares com a criação das escolas auxiliares nos principais 
logradouros da cidade. Para isso será extinto o chamado terceiro turno cuja 
freqüência não compensa o seu funcionamento. Para a satisfação de todos foi 
anunciado que o governador Raul Barbosa vai solicitar à Assembléia 
Legislativa a criação de mil escolas que serão localizadas em todo o Estado, 
obedecendo a três tipos diferentes, conforme as condições do lugar176. 

 

Se o número de grupos escolares era reduzido na Capital, nas outras cidades e na 

zona rural do Ceará a sua presença, ainda mais rara, servia como expressão simbólica de 

uma modernidade que se apresentava no meio educacional de modo mais propalado do 

que concretizado.  

                                                 
174 Forquilha era, na época, Distrito do Município de Sobral.  
A referida professora, antes de ingressar na rede ensino estadual, havia concluído o Normal no Colégio 
Sant’Ana, em Sobral.    
175 “Em Modubim, subúrbio de Fortaleza, distante alguns quilômetros apenas, há uma escola estadual localizada 
no quintal de uma casa ligada ao estábulo” (Fortaleza, jornal O Estado, em 03 de maio de 1949, p.01 e 06). 
176 “Planificada as atividades da Secretaria de Educação para o exercício de 1952 – Redistribuição do 
professorado primário”. Fortaleza, jornal O Estado, em 16 de janeiro de 1952, p.01.   
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As escolas reunidas apresentavam-se como alternativa aos grupos escolares, do 

mesmo modo que as escolas isoladas ou elementares desempenhavam de modo 

simplificado e menos oneroso as funções das escolas reunidas e dos grupos escolares, 

constituindo uma espécie de hierarquia entre escolas da rede primária cearense. A esse 

respeito, pesquisa realizada por Barreira (1949, p.41 a 44), na década 1940, descreve com 

riqueza de detalhes o quadro educacional precário da educação pública primária no Estado 

do Ceará:  

As Escolas Reunidas variam para pior. Estas não possuem prédio próprio, 
senão em casos raros. E mesmo nestes casos não satisfaz. Predomina o 
completo empirismo na construção. Estes estabelecimentos existem nas 
cidades que têm Grupo Escolar e nas vilas mais populosas. Resulta da junção 
de três ou mais escolas isoladas, que passam a funcionar no mesmo prédio sob 
a direção de uma das professoras. Tais escolas não dispõem de espaço nem de 
material. São tristemente deficientes. Atuam em meios ainda mais atrasados e 
pobres, pelo que suas dificuldades são enormes. Agravam-nas a presença de 
professoras leigas aí adidas sempre que o interesse político-partidário o 
determine.  
A Escola Isolada já é um tipo mais numeroso de estabelecimento de ensino 
primário. Há quase quatro centenas delas espalhadas pelo Estado. O critério de 
sua localização é perfeitamente anti-científico. Não há inquéritos sôbre a 
densidade de população e outros elementos necessários. Nem mesmo se tem 
em vista uma relativa eqüidistância com a população a que deve servir. É 
regida por professora diplomada e instalada, em geral, em uma simples sala de 
modestas residências, em aldeias. Às vezes, na escola moram a professora e 
sua família. O material consiste apenas em algumas carteiras, insuficientes 
para a freqüência, mesa da professora e quadro-negro. Não é raro encontrar na 
sala de aula vistosos cartazes de anúncio de cerveja, de cartas de jogar, de 
automóveis, postos alí menos por má fé do que pela necessidade de tornar 
mais colorido e alegre o ambiente escolar. A professora ministra o ensino a 
diferentes classes ao mesmo tempo, pelo espaço de três horas e meia. E 
enquanto ministra explicações a uns, os demais se conservam desatentos 
porque ainda não alcançam a explicação ou porque já a conhecem, pelo que 
passam a perturbar o trabalho, pois não há recurso para mantê-los numa 
atividade interessante: jogos, trabalhos manuais, etc. As classes são muitas 
vezes numerosas, de cinqüenta alunos e mais. No entanto para eles não há uma 
só instalação sanitária ou, simplesmente, um banheiro, lavatório ou, siquer, 
sentina. O rendimento intelectual é inferior. A escola serve apenas para 
ensinar a ler e a escrever, aprendizado logo esquecido, pois saídos da escola, 
os alunos nunca mais voltam a se exercitar na leitura e escrita. Essa escola não 
educa. Sua ação não é sentida pela comunidade. Devido à má localização e aos 
horários inconvenientes, muitas delas, apesar da grande matrícula, têm 
freqüência média muito baixa, inferior ao mínimo admitido em lei, pelo que a 
professora se vê obrigada a burlar a Estatística Escolar, fornecendo dados 
inverídicos no Boletim Mensal, temerosa de que a verdade lhe acarrete a 
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transferência ou a própria extinção da escola. A fiscalização escassa no Grupo 
Escolar e Escolas Reunidas passa a ser rara na Escola Isolada. Dessas as mais 
visitadas o são duas ou três vezes ao ano, constando a visita do exame do livro 
de matrícula, do aproveitamento geral e do preenchimento do formulário de 
visita.   
A Escola Elementar ou Rural é a cauda dessa escola estadual. Existe em 
algumas centenas pelos perdidos vilarejos do interior e margens de caminhos. 
São regidas professoras absolutamente leigas que não chegam a ter mesmo 
curso primário. Percebem vencimentos irrisórios, pelo que o cargo só pode ser 
aceito por pessôa do lugar. Assim, não é a escola localizada em função da 
necessidade coletiva, tendo em vista a densidade demográfica, mas em função 
da conveniência da professora. [...] A Escola Elementar funciona em simples 
saletas de casas modestas, muitas vezes de táipa e chão batido. Não tem 
mobiliário, (...) apenas a mesa da professora, um quadro-negro já ruço e 
alguns caixões de sabão ou querosene. Nenhuma autoridade a assiste. O 
Inspetor de Ensino, local, é autoridade pró-forma que sòmente serve para 
assinar os graciosos atestados de exercício. O Delegado de Ensino demora 
anos sem passar por elas ou sem ao menos se deter nos lugarejos onde estão 
localizadas. O Secretário de Educação é sempre recrutado dos quadros da 
polícia, sem qualquer experiência prática ou teórica do problema. 
A Escola Municipal é um estabelecimento mantido pelo Município, como o 
nome indica. Não está sujeita à fiscalização pelo Estado e não tem fiscalização 
própria. Por mais incrível que pareça, seu professorado, ainda nos dias de hoje, 
percebe vencimentos de cem a duzentos cruzeiros mensais. O professorado 
está nas condições do corpo docente das escolas elementares. O critério da 
localização é, como nos outros casos, de orientação político-partidária, salvo 
raras exceções. Também não tem prédio próprio nem mobiliário.  

   

A presente citação, longa, porém fecunda de informações, permite-nos ter uma 

noção da distância, naquela época, entre as condições reais de ensino no curso primário e 

secundário da rede pública.  

Entre grupos escolares e escolas reunidas, instituições com maior evidência na rede 

pública primária, as difíceis condições de funcionamento também eram denunciadas com 

certa freqüência nos relatórios de pesquisa e na imprensa local, especialmente sua precária 

estrutura física: 

Os Grupos Escolares e as Escolas Reunidas da Capital, quase todos em 
péssimo estado de conservação. Um dêles, situado na Avenida Tristão 
Gonçalves, zona central, funciona em casa emprestada, mal construída, sem os 
menores requisitos pedagógicos. Não tem bebedouros; dispõe, apenas, de um 
gabinete sanitário, em condições lastimáveis; e de um lavatório. Carece de 
cozinha. Um pequeno compartimento, reservado ao preparo da merenda (leite 
do FISI), muito apertado, sem luz e sem ar, dá acesso para o W.C., o qual se 
ressente das mais elementares condições de higiene. Às vezes, não raro, falta-
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lhe água, totalmente, não se preparando por isso a merenda. Só possui, para as 
classes tôdas, que são em número de 5, em cada turno, 2 enormes salões. Em 
um dêles trabalham 3 professôras, com 3 classes, sem qualquer separação. 
Iluminação e ventilação deficientíssimas. Quadros negros, deteriorados e 
sujos. Em condições assim precárias, estão matriculados, nesse Grupo Escolar, 
358 alunos, sendo a freqüência média diária de 248. Para êsse alunado, possui 
o estabelecimento, 13 professôras diplomadas, 4 professôras não diplomadas e 
3 à disposição (Sousa, s/d, p.102 e 103).  
  
A situação das Escolas Reunidas de Tabuleiro do Norte é a mais lamentável 
do que o estado do grupo Pe. Joaquim Menezes. É uma construção mal 
acabada, material de péssima qualidade, local inadequado e de fácil erosão, 
razão porque o prédio é todo rachado, inclusive o próprio piso177.   
 

Essa difícil situação do ensino primário decorria também das políticas 

educacionais, de certo modo equivocadas, instituídas pelo Governo Federal por meio do 

Fundo Nacional do Ensino Primário, a partir de 1946, para ampliar o atendimento escolar 

no Estado178. Assim, por um lado, havia grupos escolares ociosos na zona rural do Ceará 

por falta de recursos públicos do Governo Estadual para pôr em funcionamento tais 

estabelecimentos; e, por outro, o ensino público primário continuava sendo ministrado em 

prédios funcionando precária e/ou improvisadamente. Neste caso, as contradições do 

sistema público primário pareciam existir em função do ônus gerado para o Estado manter 

o quadro de professoras com a contratação de docentes para trabalhar nas escolas recém-

construídas pelo Governo Federal na zona rural do Ceará179. 

                                                 
177 “Limoeiro em lastimável estado os prédios escolares”. Fortaleza, jornal O Estado, em 03 de junho de 1955, 
p.04.   
178 As políticas educacionais instituídas pelo Governo Federal para ampliação do atendimento escolar no ensino 
primário iam de encontro à idéia de formar um sistema nacional de ensino no País, o qual exigia a colaboração 
e/ou cooperação entre as medidas educacionais municipais, estaduais e federais, como, por exemplo, previa o 
Plano Nacional de Educação, de 1962 (cf. TEIXEIRA, 1971). A esse respeito, Saviani (1981, p.103), ao tomar 
por base o texto da LDB/61, afirmava que “embora se denomine a organização educacional brasileira de 
‘sistema’, a verdade é que não existe sistema educacional no Brasil. O que existe é estrutura. E é preciso que se 
tome consciência disso, pois é a partir das estruturas que se poderá construir o sistema”.    
179 Em 1949, havia 13 grupos escolares ociosos, na zona rural do Ceará, construídos com recursos do Fundo 
Nacional do Ensino Primário (“Ensino ruralista”. Fortaleza, jornal O Estado, em 24 de setembro de 1949, p.30). 
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Junto a isso, havia ainda a dificuldade de atrair professoras qualificadas para as 

cidades do interior cearense, onde aumentava enormemente a deficiência do ensino 

público elementar: 

Não se pode negar que em Fortaleza há um número suficiente e até mesmo 
abundante de escolas e de professôras. Não sabemos se há crescido o número 
de escolas estaduais nessa capital, mas o fato é que, em respondendo 
afirmativamente, estão as autoridades expostas a uma condenação. O que 
repetimos é que Fortaleza dispõe de um número suficiente de escolas e de 
professores em relação às cidades e às vilas do interior, onde de maneira 
genérica não há escolas e, quando há escolas, não há professôres. Em 
Fortaleza o menor paupérrimo passa fome e o govêrno do Estado não distribui 
material escolar, resultando, como conseqüência, que o ensino é inacessível à 
classe pobre e que as crianças que freqüentam as aulas não estudam nem 
podem estudar.  
Os menores do interior, além dos motivos ponderáveis que justificam a 
deficiência da instrução na capital, não contam com professôres. Há escolas 
Reunidas em cidades-sede de municípios com uma só professora diplomada. 
O govêrno ainda não soube imprimir uma orientação eficaz, ainda não abriu os 
olhos para enxergar que as mais negras perspectivas para o porvir das crianças 
sertanejas, ameaçadas pelo analfabetismo. No dia em que retirar as vendas 
então discernirá melhor e reconhecerá as necessidades de efetuar a distribuição 
de professôres pelos sertões.  
A situação do magistério 

Argumentam as autoridades com a alegativa de que as professôras não se 
deslocam para o interior. De um modo geral, observa-se que as mestras do 
sertão são naturais das localidades onde lecionam. Concordamos 
perfeitamente. Mas perguntamos: quais motivos do êxodo no magistério do 
interior para a capital, quando o mais razoável e justo seria justamente o 
contrário, a marcha para os sertões? 
Achamos que o professorado cearense é digno de melhor sorte. A 
desmoralização e deficiência do Ensino Primário têm as suas origens, também, 
no descaso e no menosprezo do govêrno. A laboriosa classe do professorado, 
em geral, as môças que concluem o curso Normal e cujos pais podem sustentá-
las, não se aventuram à empresa de abandonar o conforto do lar para ir, 
exemplifiquemos, ensinar em Jardim ou Tianguá e perceber um ordenado de 
500 a 800 cruzeiros. Diploma-se e guardam o seu pergaminho à espera de que 
os políticos de sua amizade consigam uma cadeira na capital. E as professôras 
sem recursos, que não podem esperar pela ajuda dos pais e que transpuseram 
os umbrais de um colégio à custa de sacrifícios insanos apelando para bôa 
vontade dos colegas para conseguir emprestado os livros? Para essas meninas 
o problema se resolve mais facilmente com um emprego na capital onde 
permanece com o fruto de seu trabalho, colaborem também na atenuação dos 
vexames de sua família.  
Em terra estranha, desconhecida de todos, uma professôra, com os 
vencimentos minguados, não pode fazer face à carestia de vida do interior, que 
não é inferior e mais amena do que a de Fortaleza. Em sua quase totalidade, o 
professorado do interior é honesto e cônscio de sua responsabilidade, porque 
as professôras que abandonam as suas funções, sorrateira e criminosamente, 
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deixando a instrução dos menores a cargo de môças leigas mediante 
pagamento irrisório, geralmente de 100 cruzeiros mensais. O seu trabalho se 
restringe à percepção ilícita do dinheiro público, percepção essa que se efetua 
porque, de um modo geral, o ensino peca pela ausência absoluta de 
fiscalização, a critério dos municípios e dos inspetores escolares. Mas a 
Secretaria de Educação não pode obrigá-los ao exercício do cargo [...] porque 
são pessoas filiadas a partidos situacionistas e assim imunizam de repreensões 
de seus chefes. É a política se infiltrando numa Pasta que deveria se divorciar, 
por completo, do partidarismo faccioso e prejudicial. 
Posição do govêrno  

O veto ao aumento de ordenado das professôras é uma demonstração 
eloqüente dessa incompreensão governamental, que não permite a melhor 
assistência ao magistério primário, mas permite burocratas em repartições 
públicas ganhando vencimentos aberrantes para nem siquer assinar o “ponto”. 
As privilegiadas – não é surpresa – pertencem à classe dos bajuladores e 
afilhados do govêrno. Impõe-se, portanto, que o govêrno do Estado assuma 
uma posição de amparo àqueles que servem com o seu trabalho honesto 
“patriótico” ao Estado180. 

 

O favoritismo político no magistério primário da rede estadual, como, por 

exemplo, os privilégios concedidos quando da “distribuição de professôres pelos sertões”, 

a nomeação de docentes primárias para as cadeiras da Capital através de “políticos de sua 

amizade” e a proteção de professoras “filiadas a partidos situacionistas”, aumentava as 

dificuldades de desenvolvimento desse nível de ensino nas regiões interioranas do Estado 

do Ceará.  

Estes merecimentos, fruto da cumplicidade entre o Poder público e algumas 

docentes, não obstante o quadro político específico daquele momento histórico, não é 

estranho à história social do trabalho docente no Brasil, antes e depois de meados do 

século XX (LOPES, 2001; THERRIEN, 1998).  

Para quem tinha amizades influentes no Governo, trabalhar em escolas afastadas de 

Fortaleza poderia não ser uma idéia tão ruim assim. Para não perder o cargo de professora 

por abandono de suas atividades, as docentes, por vezes, contratavam por conta própria 

                                                 
180 PASSOS, Oscar Pacheco. “A questão educacional no Ceará – O govêrno do Estado é o responsável pela 
deficiência do Ensino Primário”. Fortaleza, O Estado, 05 de abril de 1949, p.04.  
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professoras substitutas, em troca de “pequenas quantias”, para assumir suas funções na 

escola:  

Professôras “protegidas” nomeiam, por conta própria, as suas “substitutas”. 
Quatro delas “licenciadas” recebem os ordenados integrais e pagam as leigas 
pequenas quantias. O govêrno não tem autoridade para coibir abusos [...] Há 
dias, quando transitamos por Massapê, constatamos que as suas Escolas 
Reunidas contam com quatro professôras diplomadas e delas apenas uma se 
acha em exercício. Dona Ana Falcão Freire é a diretora e não se sabe quando 
começou e quando terminará a sua “licença”. Não residem, ao que parece, na 
cidade de Massapê. Dona Isaltina Cavalcante e dona Maria Arcanjo, ambas 
também de “licença”. Apenas dona Letina Apoliana exerce a profissão 
juntamente com três substitutas leigas: dona Luiza Viana, dona Fátima Viana e 
dona Maria Isaura Soares181. 

 

Assim, a interiorização da professora normalista se concretizava, nestes casos, 

apenas no papel, nos registros oficiais. Aliás, as dificuldades para manter professores 

oriundos da Capital em cidades de pequeno porte têm se constituído, historicamente, 

empecilho para a melhoria dos serviços públicos educativos nas regiões mais afastadas 

dos grandes centros urbanos do País. 

O “êxodo no magistério do interior para a capital” sob a proteção política do 

Governo Estadual era reproduzido, de outro modo, dentro dos municípios cearenses. 

Neste caso, o movimento se dava no sentido Distrito-Sede, ou seja, a transferência de 

professoras dos distritos para as sedes dos municípios, como ocorreu no Município de 

Canindé: 

A espôsa de Luís Gonzaga [vereador], professôra da 4ª Entrância no distrito de 
Caridade, seria transferida para o Grupo Escolar de Canindé em caráter 
efetivo, preterindo professôras diplomadas, filhas da terra e que já vinham 
servindo como substitutas efetivas182. 

 

                                                 
181 “Em Massapê, como todo o Ceará, escabrosa situação do ensino”. Fortaleza, O Estado, 02 de outubro de 
1949, p.14.   
182 “Moralidade administrativa... do Sr. Secretário de educação – Preteridas, em Canindé, professôras 
diplomadas”. Fortaleza, jornal O Estado, em 12 de abril de 1949, p.03.  
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As cidades de médio e grande porte reuniam os melhores quadros de professores 

não só porque estavam instaladas ali as melhores escolas de formação docente, mas, 

sobretudo, porque os centros urbanos eram cada vez mais privilegiados com investimentos 

públicos e privados no setor da educação. Para quem almejava se dedicar em tempo 

integral ao ensino e lecionava apenas um expediente, a zona rural e as pequenas cidades 

ofereciam poucas chances de trabalho em outro estabelecimento de ensino, seja na rede 

pública ou privada.  

As trajetórias de trabalho das duas professoras primárias, entrevistadas por nós, 

ilustram bem esta perspectiva. A professora do Grupo Escolar Professor Arruda, em 

Sobral, ao longo de sua carreira docente, chegou a trabalhar em outros estabelecimentos 

de ensino públicos e particulares, como o Colégio Diocesano Sobralense, o Colégio 

Sant’Ana, a Escola Técnica de Comércio, o Ginásio São José, o Colégio Estadual de 

Sobral e a Faculdade de Filosofia de Sobral. Já a professora primária da Escola Isolada da 

rede estadual, localizada no então Distrito de Forquilha, permaneceu quase toda sua vida 

de magistério neste estabelecimento de ensino, tendo ministrado apenas algumas aulas 

particulares na fazenda de seu pai e substituído uma professora durante três meses no 

Patronato, em Sobral183.  

Em relação à atualização pedagógica das professoras primárias, os “cursos de 

férias” se destacavam como alternativa aos cursos regulares oferecidos nas escolas 

normais. A Capital do Estado, como local de maior difusão e expressão dos ideais 

modernos, sobressaía-se entre os municípios cearenses com oferta deste tipo de formação 

pedagógica.    

                                                 
183 Embora não possamos estender estas experiências para todo o sistema de ensino cearense, as trajetórias de 
trabalho das professoras fornecem pistas importantes que nos ajudam a compreender melhor a história do 
trabalho docente no Brasil e, particularmente, no Ceará. Ajudam, sobretudo, a analisar os percursos profissionais 
do trabalho docente, em meados do século XX.    
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Criados inicialmente durante a Reforma Educacional de 1922, no Ceará, com o 

propósito de iniciar as docentes nos preceitos da pedagogia moderna184, os “cursos de 

férias”, das décadas 1940 e 1950, eram destinados ao professorado da rede pública do 

município de Fortaleza que lecionava nas escolas primárias, nos jardins de infância e nas 

classes de alfabetização. 

 Em julho de 1948, por exemplo, a Secretaria de Educação e Negócios Internos da 

Prefeitura de Fortaleza promoveu o primeiro curso intensivo para as professoras 

primárias. Nos moldes daquele realizado na década de 1920, este curso teria abordado, 

entre outros aspectos da pedagogia nova, as metodologias de ensino e a higiene escolar e 

dentária, como podemos observar na sua programação: 

Sob a direção do dr. Hugo Catunda, ilustre Secretário de Educação e Negócios 
Internos da Prefeitura Municipal, encerrou, ontem, o curso de férias para as 
professoras municipais, confiado a professores dos mais competentes do nosso 
meio intelectual.  
O Curso 
1º dia – Abertura com discursos das autoridades educacionais 
2º dia – Alfabetização com a professora Olívia Fonteles; Jardim de Infância 
com a professora Alba Frota. 
3º dia – Metodologia do Ensino e Aritmética com o professor Ari de Sá 
Cavalcante. 
4º dia – Instituições Escolares com o professor João Climaco Bezerra. 
5º dia – Metodologia do Ensino do Ensino de Geografia com o professor 
Juarez Brasil. 
6º dia – Socialização da Criança com o professor Mozart Soriano Aderaldo; 
Recreação Escolar com a professora Taís Ribeiro. 
7º dia – Administração Escolar com a professora Cândida Galeno; Trabalhos 
Manuais com Lireda Faço. 
8º dia – Metodologia do Ensino de Linguagem com a professora Teresa 
Bezerra Eugênio; Higiene Dentária Escolar com o dr. Cândido Meireles. 
9º dia – Higiene Escolar com o dr. Aderbal de Paula Sales; Biblioteca Infantil 
com a professora Maria da Conceição Souza. 

                                                 
184 De acordo com o jornal A Tribuna, do dia 1º de dezembro de 1922, “será realizado de 26/12 a 15/01 proximo, 
um “Curso de Férias”, gratuito e facultativo aos professores desta capital e do interior do Estado, aos quaes o 
governo dará passagens em estradas de ferro, bem como assegurará, durante o tempo do curso, os vencimentos 
integraes”. (Apud CAVALCANTE, 2000, p.117-118).  No Rio de Janeiro, o Diretor Geral de Instrução Pública, 
Carneiro Leão, durante o governo de Arthur Bernardes, também teria criado, em 1924, cursos de férias para as 
professoras primárias semelhantes àqueles ministrados no Ceará durante a Reforma de 1922/23 (MÜLLER, 
1999). 
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Estão de parabéns destarte as professoras do Município de Fortaleza por mais 
uma oportunidade com que aperfeiçoam os seus conhecimentos185. 
 

Tendo o salão nobre do Palácio do Comércio como local de realização dos cursos e 

contando com professores considerados “os mais competentes do nosso meio 

intelectual”186, tais cursos, conforme declarou o então Secretário de Educação, serviam de 

“estímulos novos e salutares ao professorado municipal”. Para o Secretário, esse tipo de 

curso estimulava as docentes porque se constituía em “uma semana de interessantes aulas 

sôbre as diversas disciplinas do programa escolar ministradas pelas figuras de maior 

expressão do magistério cearense”187.  

Supõe-se que, pela sua brevidade e pelo seu caráter esporádico188, os cursos de 

férias pouco contribuíram para atualizar a formação docente. Esse tipo de qualificação em 

serviço, porém, tornou-se cada vez mais recorrente em nosso sistema de ensino, na 

segunda metade do século XX, como alternativa à formação de professores da rede 

pública em cursos regulares189. 

 

 

 

 

 

                                                 
185 “Curso de férias para as professoras municipais”. Fortaleza, jornal O Estado, em 11 de julho de 1948, p.02.  
186 Ao segundo curso de férias, realizado em julho de 1949, “compareceram professores de destaque como 
Filgueiras Lima, José Stênio Lopes, Pio Saraiva, e Marcelo Pinto; e as professoras Alba Frota e Maria Estela, 
Maria Luiza Mendonça, Sulamita Bezerra e Lireda Facó” (Jornal O Estado, 12 de julho de 1949, p.03).  
187 “O panorama da instrução pública na administração municipal de Fortaleza”. Fortaleza, jornal O Estado, 1º 
de janeiro de 1949, p.04.  
188 No jornal O Estado, encontramos registro sobre cursos de férias promovidos pela Prefeitura Fortaleza, nos 
anos de 1948 e 1949, para as professoras primárias, e, no ano de 1959, para as que lecionavam nos jardins de 
infância e nas classes de alfabetização. 
189 Grosso modo, os cursos intensivos oferecidos a docentes da rede pública, em período de férias escolares, tem 
sido recorrentes nas últimas décadas, especialmente porque são pouco onerosos para os cofres públicos: não há 
necessidade de liberar o professorado das atividades de ensino nem necessita de grandes investimentos para 
custeá-los. Na última década, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em vigor 
desde 1996, cresceram enormemente as modalidades de cursos para formar professores nos períodos de férias 
escolares, inclusive nos cursos de graduação e de pós-graduação. (cf. SOUSA, 2002).  
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2.3.2 – A política salarial e o poder aquisitivo do professorado da rede primária 

  

Apesar das disparidades entre os sistemas de ensino primário e secundário do 

Ceará, em meados do século XX, seja na estrutura física das escolas, na remuneração de 

seus professores ou, ainda, nos contratos de trabalho, podemos identificar algumas 

semelhanças na profissionalização do trabalho docente entre estes dois níveis de ensino, a 

exemplo da política salarial. Neste aspecto, constatamos que a perda do poder aquisitivo 

entre os professores da rede pública primária e secundária foi mais ou menos equivalente, 

da década de 1940 para a década de 1950. 

 Ao examinar os valores referentes à remuneração das professoras primárias da rede 

estadual de ensino, percebemos que os reajustes salariais dessas docentes tinham variação 

bem próxima dos percentuais encontrados junto aos professores catedráticos da rede 

estadual. Isto significa que a perda do poder aquisitivo destes também se estendeu para as 

demais categorias do magistério. 

 Ao se aplicar os mesmos procedimentos utilizados para analisar o poder aquisitivo 

dos professores catedráticos190, constatamos que a deterioração dos salários docentes da 

rede primária, nas décadas 1940 e 1950, foi semelhante à que ocorreu no ensino 

secundário.  

De 1946 a 1958, o salário de uma professora primária diplomada da escola estadual 

foi reduzido para menos de um terço (⅓) do seu valor real. Em dezembro de 1946, a 

remuneração de uma professora primária de letra “F” era de 500,00 cruzeiros e as de letra 

“H” 750,00 cruzeiros191. Considerando o salário mínimo cearense de, aproximadamente, 

                                                 
190 A base de cálculo foi a mesma utilizada para analisar a perda do poder aquisitivo dos professores do ensino 
secundário cearense, no referido período. 
191 “O reajuste dos vencimentos do funcionalismo”. Fortaleza, jornal O Estado, 21 de dezembro de 1946, p.01.  
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236 cruzeiros no período de 1944 a 1951, as professora de letras “F” e “H” recebiam, 

respectivamente, cerca de 1.596,00 reais e de 2.395,00 reais nos valores de hoje. Doze 

anos depois, com a Lei estadual nº 4.206, de 27 de setembro de 1958, os vencimentos das 

professoras primárias do Estado foram elevados para 2.500,00 cruzeiros. Como o salário 

mínimo cearense havia aumentado cerca de 15 vezes, entre 1944 e 1958, atingindo o 

percentual de 3.700,00 cruzeiros, as professoras, mesmo com esse aumento, passaram a 

receber valores equivalentes a 751,00 reais, se aplicarmos os cálculos do Dieese referentes 

ao ano de 2005. 

Assim, a redução real na remuneração das professoras primárias, entre as décadas 

1940 e 1950, acompanhou igualmente a perda do poder aquisitivo do professorado do 

ensino secundário, como podemos verificar nas análises sobre a remuneração dos 

professores catedráticos neste mesmo período.  

O fato de determinados professores apresentarem um status social e econômico 

diferenciado, seja no ensino primário, seja no secundário, diz respeito, além de outros 

fatores, à sua própria origem social, escolarização e/ou formação profissional, dedicação 

ao ensino em tempo integral ou parcial, ter ou não outra ocupação remunerada, a situação 

de trabalho estável ou temporária e o rendimento da docência.  

Desse modo, a análise destes fatores em seu conjunto implica uma compreensão do 

trabalho docente para além de uma abordagem formal ou simplificada da profissão 

professor. Há que, neste caso, levar em conta outras dimensões da vida profissional dos 

sujeitos, que geralmente escapam às análises mais conservadoras da Sociologia das 

Profissões.  

Com a intenção de ampliar a compreensão e análise sobre o trabalho docente, 

abordaremos, no próximo capítulo, questões relacionadas às trajetórias profissionais 
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coletivas e pessoais do professorado cearense. Para tanto, procuraremos analisar os 

projetos individuais e coletivos de profissionalização dos professores, dando maior 

destaque para os vínculos entre vida pessoal e vida profissional. 
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3. O PÚBLICO E O PRIVADO COMO ESPAÇOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

DO TRABALHO DOCENTE 

 

 O trabalho docente percorreu, em meados do século passado, caminhos que 

perpassavam as esferas da vida pública e da vida privada, as quais deram forma e 

visibilidade social a essa ocupação profissional.  

 Como construção, ao mesmo tempo, individual e coletiva, a atividade docente, 

regulamentada pela legislação educacional, tendia padronizar perfis profissionais para o 

magistério primário e secundário, o que, de certo modo, congregava o professorado e o 

tornava partícipe de projetos coletivos de profissionalização192. Podemos, nesse sentido, 

mencionar aqui, como exemplo, os cursos de formação docente, as formas de ingresso no 

sistema de ensino, os contratos de trabalho com as agências contratantes (públicas e 

particulares) e remuneração no magistério primário e secundário. Essa regulamentação do 

trabalho docente, em tese, nos remete à idéia de “um corpo de professores recrutados 

pelas autoridades estatais” (THERRIEN, 1998, 40).  

 Todavia, tal padronização do trabalho docente, como observamos nos capítulos 

anteriores, era reinterpretada e recriada no processo de objetivação das políticas 

                                                 
192 A esse respeito, Nóvoa (1995, p.20-21) elaborou um modelo de compreensão e análise do processo de 
profissionalização do trabalho docente dividido em quatro etapas, duas dimensões e um eixo estruturante. A 
primeira dessas etapas procura verificar se a atividade docente é exercida em tempo integral ou, pelo menos, 
como atividade principal do professor; a segunda etapa busca saber se os professores “são detentores de uma 
licença oficial, que confirma a sua condição de ‘profissionais do ensino’ e que funciona como instrumento de 
controlo e de defesa do corpo docente”; a terceira se ocupa em saber se os docentes adquiriram uma formação 
especializada e, de certo modo, longa em instituições credenciadas pelo Estado; a quarta e última etapa procura 
analisar o nível de envolvimento e/ou participação do professorado em associações profissionais, como, por 
exemplo, os sindicatos docentes. As duas dimensões do processo de profissionalização da atividade docente, 
nesse sentido, indagam, de um lado, sobre o domínio por parte dos professores de “conhecimentos e técnicas  
necessários ao exercíco qualificado da actividade docente”; e, de outro, se os docentes “aderem a valores éticos e 
a normas deontológicas”, uma vez que “a identidade profissional não pode ser dissociada da adesão dos 
professores ao projeto histórico da escolarização”. Nessa perspectiva, a profissionalização do trabalho docente 
não deve ser concebida apenas “nos limites internos da sua actividade”. Por fim, na análise do trabalho docente 
devemos considerar como eixo estruturante dessa ocupação o seu status socioeconômico.    
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educacionais, por conta das condições díspares do professorado que, em seu conjunto, 

fazia-se mais presente entre aqueles que trabalhavam no magistério primário cearense. 

 Assim, na medida em que os sujeitos construíam suas trajetórias de trabalho e de 

profissionalização individual e coletiva, no sistema de ensino cearense, desenvolviam 

estratégias de proteger e, ao mesmo tempo, reafirmar a importância social do trabalho 

docente na construção das sociedades modernas193. Para tanto, o professorado contava, 

não raras vezes, com apoio de lideranças político-partidárias e da imprensa jornalística 

local, com grande influência no meio educacional, para reivindicar benefícios individuais 

e coletivos. As conquistas do magistério, nesse sentido, tiveram participação direta 

daquelas lideranças e da imprensa jornalística. Esta, com seus discursos “intrépidos” e 

filiada a facções político-partidárias, não hesitava em criticar a política situacionista ao 

denunciar, por exemplo, irregularidades e/ou favoritismo nas políticas de contratação de 

professores (ao defender a lisura nos processos de seleção e/ou escolha de docentes para 

instituições públicas), tendo em vista tirar proveitos eleitorais futuros, como observamos 

anteriormente. 

 Não muito diferente do que ocorria no Estado do Ceará, no eixo Rio - São Paulo a 

grande imprensa jornalística também desempenhou papel relevante no processo de 

profissionalização do professorado. Em editoriais, como lembra Vicentini (2002, p.03), os 

jornais paulistas chegaram “a exigir a exoneração dos professores reprovados (no 

concurso de 1954) e que continuavam atuando nas escolas oficiais”.   

 Porém, de modo mais efetivo e representativo, tivemos a participação dos 

sindicatos, das associações e das congregações de professores nas lutas do corpo docente 

em prol de sua profissionalização.  

                                                 
193 Para Nóvoa (1995), os professores desenvolvem um trabalho que é considerado da mais alta relevância social 
para a constituição das sociedades modernas.  
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 A participação do Sindicato dos Professores Primários e Secundários de 

Fortaleza194 na defesa dos interesses do professorado da rede de ensino particular195 foi, 

particularmente, significativa. Embora agregassem poucos docentes196, o referido 

Sindicato mediou negociações salariais com diretores de escolas197 e, nos casos insolúveis, 

levava o professorado ao dissídio coletivo198, como ocorreu no ano de 1951.    

 Naquele ano, o Sindicato dos Professores de Fortaleza apresentou uma pauta de 

reivindicações aos diretores de escolas particulares da capital cearense exigindo, entre 

outras coisas, aumento e reposição salarial no período inflacionário (1948 a 1950) e 

algumas garantias e vantagens profissionais, como, por exemplo, o registro no Ministério 

da Educação ou o curso nas faculdades de filosofia para os professores que atuavam no 

ensino secundário, pagamento do salário-aula sem atraso, matrícula dos filhos de 

professores na rede de ensino particular de Fortaleza com valor reduzido, ou mesmo 

gratuita.  

 Vejamos, então, algumas dessas reivindicações:  

 

                                                 
194 O Sindicato dos Professores de Ensino Primário e Secundário de Fortaleza foi criado em 11 de maio de 1942. 
Durante vinte e seis anos (de 1942 a 1968), o referido Sindicato tinha permissão para atuar apenas na capital 
cearense. Daí em diante, de 1968 a 1975, quando teve seu último período de funcionamento, passou a representar 
o professorado de todo o Estado do Ceará, denominando-se, agora, de Sindicato dos Professores do Estado do 
Ceará (SINPRO - Ceará) (MOREIRA, 1990, p.58-59).  
195 Conforme determinava o Artigo 566, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, “Não podem 
sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais”. 
196 No ano de 1953, o Sindicato dos Professores Primários e Secundários de Fortaleza contava com 53 docentes 
sindicalizados, número pequeno se consideramos o total de professores em atividade nas redes de ensino 
primária e secundária particular da capital cearense, naquela época. Para o professor João Hipólito Campos de 
Oliveira, presidente do Sindicato no período de 1953 a 1955, “o Sindicato era constituído por um grupo reduzido 
de professores, por um grupo de amigos” (MOREIRA, 1990, p.59, grifo da autora). 
197 Na gestão do professor João Hipólito, “as reivindicações salariais (...) eram feitas num diálogo do presidente 
do sindicato com o diretor-proprietário do estabelecimento de ensino e os professores. Não havia dissídio 
coletivo” (MOREIRA, idem, p.59).  
198 Os dissídios eram apreciados pela Justiça do Trabalho – Junta de Conciliação e Julgamento do Estado. Dois 
ex-presidentes do SINPRO – Ceará, Mozart Sólon da Costa e Silva (presidente do SINPRO de 1942 a 1951) e 
João Hipólito Campos de Oliveira (presidente do SINPRO de 1953 a 1955), assumiram o cargo de vogal dos 
empregados no Conselho Regional da Justiça do Trabalho e na Junta de Conciliação e Julgamento do Estado. 
Segundo o próprio João Hipólito, exerceu esse cargo, no período de 1954 a 1966, por ter sido “escolhido nas 
listas sindicais pelo Juiz Presidente do Tribunal Dr. Autran Nunes, meu colega do Colégio Nogueira, do Liceu 
do Ceará e da Faculdade de Direito” (CAMPOS DE OLIVEIRA, 1986, p.21, apud MOREIRA, 1990, p.83-84). 
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- Aumento proporcional (do salário) ao tempo de serviço; 
- Aumento para as aulas noturnas, pois, nos cursos que funcionam à noite, há 
diminuição de aulas e dispensa das aulas de Educação Física e Canto Orfeônico; 
- Matrícula gratuita para o primeiro filho; metade para o segundo; ¾ para o 
terceiro filho nos colégios em que ensina, e de 50% nos demais 
estabelecimentos; 
- Pagamento (do salário) até o 5º dia útil de cada mês; 
- Exigência de registro no Ministério da Educação ou do curso da Faculdade de 
Filosofia para os professores do curso secundário; 
- Gratificação por participação em exames de admissão e vestibular199 

 

 Em relação ao ensino secundário, o Sindicato dos Professores de Fortaleza 

justificava o aumento do salário-aula levando em conta o que determinava a Portaria 204, 

do governo Federal, que estabelecia como critério de remuneração docente o valor da 

anuidade e o número de alunos matriculados por série. Com base nesses critérios, o 

Sindicato cearense organizou a seguinte tabela definindo os valores da hora-aula nos 

cursos de Ginásio, Normal e Colegial, para o ano letivo de 1951: 

 
Nos Cursos Ginásio e Normal 

 
- Até 20 alunos, 13,10 (13 cruzeiros e 10 centavos), com repouso (semanal 
remunerado), 15,30 (15 cruzeiros e 30 centavos). 
- De 21 a 35 alunos, 14,40 (14 cruzeiros e 40 centavos), com repouso (semanal 
remunerado), 16,80 (16 cruzeiros e 80 centavos). 
- De 36 a 50 alunos, 15,70 (15 cruzeiros e 70 centavos), com repouso (semanal 
remunerado), 18,30 (18 cruzeiros e 30 centavos). 
 
No Curso Colegial 

 
- Até 20 alunos, 15,90 (15 cruzeiros e 90 centavos), com repouso (semanal 
remunerado), 18,60 (18 cruzeiros e 60 centavos). 
- De 21 a 35 alunos, 17,50 (17 cruzeiros e 50 centavos), com repouso (semanal 
remunerado), 20,00 (20 cruzeiros). 
- De 36 a 50 alunos, 19,30 (19 cruzeiros e 30 centavos), com repouso (semanal 
remunerado), 22,50 (22 cruzeiros e 50 centavos)200. 

 
 
 A diretoria do Sindicato dos Professores de Fortaleza, uma semana após apresentar 

essa tabela reivindicatória, provava, através de simulação, as possibilidades reais de os 

                                                 
199“Importante reunião no Sindicato dos Professores”. Fortaleza, jornal O Povo, 26 de fevereiro de 1951, p.02.  
200 Jornal O Povo, idem. 
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colégios particulares atenderem suas reivindicações que, segundo o jornal O Povo201, 

eram “bem modestas e bastante acessíveis”: 

 
Se os diretores pagarem no Curso Ginasial a remuneração máxima por aula, que 
é, segundo tabela que organizamos, de Cr$ 18,30 com repouso semanal 
remunerado, teremos o seguinte: há, no máximo, 5 aulas diárias; logo, por dia, 
êles despenderão Cr$ 91,50 com o pagamento dos professores. Para esse efeito, 
são contadas 4 ½ semanas no mês, ou seja, 27 dias. Multiplicando-se Cr$ 91,50 
por 27, obteremos 2.470,50 (cruzeiros), que é, pois, quanto gasta um diretor com 
o pagamento de cada turma durante um mês. Este, tendo 40 alunos, quando a 
regra é 50, e sendo de Cr$ 100,00 a mensalidade do aluno (anuidade Cr$ 
1.200,00), rende Cr$ 4.000,00 por mês. Dos Cr$ 1.529,50 restantes, uma vez 
que a despesa máxima é com o professorado, reservemos Cr$ 529,50 para os 
demais gastos, como pagamento de aluguel, funcionários etc..., ficando destarte 
um lucro de Cr$ 1.000,00 em cada turma. Isso, sem falar na cobrança que fazem 
os diretores aos alunos de jóias anuais e de taxas para exames, as quais não são 
incluídas na remuneração do professor.     

  

 Essa postura do Sindicato cearense também era verificada, nas décadas 1940 e 

1950, em outras associações docentes202, a exemplo do Sindicato dos Professores do 

Ensino Secundário do Rio de Janeiro, que procurava intervir na “regulamentação dos 

contratos de trabalho firmados com os proprietários de escolas”. De modo semelhante ao 

Sindicato de Fortaleza, reivindicava reposição salarial com base nas anuidades pagas 

pelos alunos (VICENTINI, 2002, p.3).   

 O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, no ano de 1956, para além dos 

dissídios coletivos, teria adotado práticas reivindicatórias mais agressivas. Em outubro 

daquele ano, o referido Sindicato levou o professorado a deflagrar a primeira greve no 

magistério, registrada pela imprensa jornalística no eixo Rio - São Paulo.  Essa greve teria 

                                                 
201 “À luz dos algarismos: o Sindicato dos professores e as reivindicações da classe”. Fortaleza, jornal O Povo, 
1º de março de 1951, p.01.  
202 Na década 1940 foram criadas, no Brasil, entidades para representar o professorado em todo o Território 
Nacional, a exemplo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Cultura 
(CNTEEC) e a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (FITEE). Os 
professores cearenses João Hipólito Campos de Oliveira e Sebastião Praciano de Souza - que foram também 
presidentes do SINPRO – Ceará, no período de 1953 a 1955 e de 1963 a 1967, respectivamente – participaram 
por dez anos da direção da FITEE (MOREIRA, op. cit.). 
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sido provocada pelo conflito gerado em torno de nova Portaria do governo Federal que 

“determinava a fórmula para o cálculo do salário dos professores do ensino particular”.  

 A repercussão dessa greve, na imprensa jornalística, levantou questões 

estruturantes da profissionalização do trabalho docente, notadamente no ensino particular, 

como o direito à greve no magistério e os lucros considerados exorbitantes da chamada 

“indústria do ensino” (VICENTINI, idem, p.04). 

 Essas e outras reivindicações docentes procuravam unificar o professorado em 

torno de questões comuns à categoria daqueles que trabalhavam, principalmente, nos 

grandes centros urbanos do País, independentemente do professor estar ou não filiado a 

sindicatos ou a associações. 

 Nas escolas públicas secundárias, como era o caso do Liceu e da Escola Normal, 

no Ceará, os professores catedráticos organizavam-se em congregações nas próprias 

instituições de ensino em que trabalhavam. Era uma espécie de conselho ou colegiado dos 

professores em que decidiam o funcionamento da instituição e questões mais particulares, 

pertinentes aos seus membros. Obedeciam a normas internas que versavam sobre assuntos 

diversos, como aprovar ou reprovar os candidatos a professor da instituição203, indicar 

professores para compor a lista tríplice dos candidatos à direção do estabelecimento, a ser 

enviada ao governador do Estado, dentre outras decisões internas.  

 A congregação, em alguns casos, também tomava posições mais radicais quando se 

tratava de defender os direitos dos professores catedráticos. A esse respeito, registramos 

duas situações em que a congregação dos professores do Liceu do Ceará confrontou-se 

com o governador do Estado para tratar de questões salariais. A primeira delas relaciona-

                                                 
203 A nomeação de professores filiados ao Partido Socialista Brasileiro (PTB) pelo governador do Estado, 
Parsifal Barroso (1959-1963), sem considerar o posicionamento da Congregação de Professores do Liceu do 
Ceará, teria sido um dos motivos que levou o diretor do colégio estadual a pedir exoneração do cargo, como 
veremos mais adiante.  
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se ao fato do governador do Estado, Faustino de Albuquerque (1947-1950), alterar o dia 

de pagamento do salário dos professores. Essa atitude do governador levou a congregação 

dos professores do Liceu a decretar uma “greve branca” de três dias, obrigando, assim, 

Faustino de Albuquerque a recuar na sua tomada de decisão quanto ao dia de pagamento 

do pessoal do Liceu: 

Realmente nós ganhávamos bem no Liceu. Agora houve uma greve interna 
chefiada por mim. Nós recebíamos o pagamento no segundo dia útil e o 
governador Faustino de Albuquerque pegou a polícia, que recebia no quarto dia 
útil, e trocou com o pessoal do Liceu. Aí os professores catedráticos não 
gostaram. Então, nós fizemos uma greve branca. A gente não faltava. A gente ia, 
chegava lá, e, para não prejudicar os alunos, fazia a chamada e assinava o ponto. 
A greve durou três dias - depois nós recuperamos essas aulas -, depois de três 
dias o governador voltou atrás. Quem era que ia mexer com o Liceu? (Ex-
professor de Geografia e ex-diretor do Liceu do Ceará). 

 

 No segundo caso, ocorrido na administração de Raul Barbosa (1951-1954), os 

professores catedráticos, em comissão, foram negociar e/ou reivindicar diretamente com o 

governador do Estado aumento de salário, como noticiou O Povo204: 

Os vencimentos de um professor catedrático do Estado não ultrapassam de três 
mil cruzeiros. A sacrificada classe, como é justo, desde o ano passado que se 
vem batendo por salários mais condignos com a profissão do magistério, visto 
não ser possível viver com o que ganha atualmente. Dirigindo-se os 
professores, em comissão, ao governador do Estado, expuseram-lhe a situação 
em que se debatem, esperando que o sr. Raul Barbosa se prontificasse a 
satisfazer, imediatamente, a reivindicação submetida ao seu julgamento. Mas o 
governador, que não está mesmo ligando para essa história de funcionário 
passando fome, limitou-se, ao que sabemos, a condicionar o pretendido 
aumento do magistério à solução dos problemas que o Estado tem a resolver, 
convidando a comissão que o visitou a indicar ao governo os meios 
necessários para isso. Ora, as questões atinentes à administração devem ser 
resolvidas pelo Executivo e não por professores, que não têm a ver com as 
atribuições do governador. O magistério estadual, como todo o funcionalismo, 
está vivendo dias negros, em matéria de finanças, cabendo ao sr. Raul Barbosa 
encontrar por si mesmo os meios indispensáveis à melhoria dos vencimentos 
que a classe está pleiteando.   

 

                                                 
204 “O governo e os professores”. Fortaleza, jornal O Povo, 15 de maio de 1952, p.03. Essas informações 
também foram utilizadas no segundo capítulo deste trabalho.   
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 A organização dos professores catedráticos em congregações nas escolas 

secundárias distinguia-os dos demais docentes da rede pública, inclusive dos próprios 

professores substitutos do estabelecimento, que eram excluídos das congregações. Além 

disso, os professores catedráticos procuravam manter certo distanciamento daqueles que 

lecionavam “aulas suplementares”, como lembra o ex-professor de Geografia e ex-diretor 

do Liceu do Ceará: 

Aí eu consegui (ingressar no Liceu e) dar aulas suplementares, como eles 
chamavam, aquelas das sobras. Olha, o negócio era tão importante que os 
catedráticos nem falavam com a gente, não davam nem bola. Lá tinha a sala dos 
professores e, quando eles chegavam, a gente saia. Os catedráticos era 
inamovíveis, irremovíveis, vitalícios, não podiam mexer com eles para trabalhar 
em outro lugar, de jeito nenhum. E eles eram realmente poucos porque o Liceu 
era pequeno, tinha no máximo 400 alunos. 
 

 As congregações de professores catedráticos, que reuniam profissionais com 

interesses comuns em determinados estabelecimento de ensino, diferenciavam-se 

substancialmente dos sindicatos e associações docentes, pelo seu caráter elitista.  

 Os sindicatos e as associações de professores, com raio de atuação mais abrangente 

por agregar professores de um município, de um estado ou mesmo do país, representavam 

segmentos variados do professorado. Contudo, havia organizações de docentes mais 

especificas representando categorias de trabalhadores do magistério particular e do 

magistério público; do ensino primário e do ensino secundário etc.  

 Além do SINPRO – Ceará, representando o professorado da rede particular, a 

partir de 1942, foram criadas, nas décadas seguintes, outras entidades representativas do 

professorado cearense.  

 Em 1955, tivemos a fundação do Centro de Estudo e Recreação do Magistério 

Primário do Ceará (CERMAPCE), representando docentes da rede pública primária até o 

ano de 1965. A CERMAPCE, que “funcionava em um prédio alugado pela Secretaria de 
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Educação do Estado”, teve como primeira presidenta a diretora do Grupo Escolar Clóvis 

Beviláqua, Margarida Almeida, e, posteriormente, a diretora do Departamento de Ensino 

Primário da Secretaria de Educação do Estado, Maria Edelvita de Carvalho (Moreira, 

1990, p.84-85).  

 Por estar, de certo modo, vinculada à administração estadual, essa entidade 

apresentava como característica a parceira com a Secretaria de Educação do Estado, com a 

promoção de cursos para as professoras primárias205, o que indica um perfil mais 

colaborativo do que, propriamente, reivindicatório. Isto faz sentido quando o jornal 

Unitário206, em forma de poesia (uma espécie de quarteto), traz-nos uma idéia da sua 

atuação como representante das professoras primárias: “Oh! CERMAPCE em que mundo 

ou estrela te escondes, deve ser o grito do professorado primário que precisa reagir ao 

marasmo de sua sociedade de classe”. 

 Em 1962, foram criadas mais duas entidades para representar os professores 

cearenses: a Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Ceará 

(APEOC), entidade esta que passou a representar politicamente os professores da rede 

pública e a Associação dos Professores Licenciados do Estado do Ceará (APLEC), 

agregando “professores que concluíram o curso de licenciatura plena de formação para o 

magistério” (MOREIRA, idem, p.62). Esta, em particular, caracterizava-se como 

“associação profissional em que a formação dos futuros professores devia ficar a cargo 

dos que possuíam habilitação legal para o magistério (rejeitando o recrutamento de 

professores com habilitações académicas mais elevadas)”. Desse modo, a reivindicação de 

maior controle sobre o trabalho docente por profissionais da educação habilitados 

                                                 
205 Os cursos promovidos pela CERMAPCE versavam sobre “A arte de contar histórias”, “problemas humanos 
na escola primária”, “currículo e supervisão” e de “português”, na primeira metade da década 1960 (MOREIRA, 
1990). 
206 Fortaleza, jornal Unitário, 10 de fevereiro de 1965 (apud MOREIRA, op. cit. p.85). 
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“encerrava os professores num universo sociologicamente fechado, limitando assim as 

suas estratégias de ‘promoção social’ e de afirmação da profissão docente do ponto de 

vista cultural e científico”. (NÓVOA, 1989, apud LOUREIRO, 2001, p.42). 

 Para se posicionar contra o projeto de profissionalização docente encaminhado pela 

APLEC, “os professores que cursaram Faculdades diversas e obtiveram o registro de 

professor fornecido pelo MEC” fundaram, em 1966, a Associação dos Professores 

Registrados do Estado do Ceará (APREC) (MOREIRA, op. cit.). 

 Politicamente, o poder das associações, dos sindicatos, das congregações e demais 

entidades representativas do corpo docente no Ceará, em meados do século XX, 

apresentava-se de forma limitada - e muitas vezes impotente - frente às decisões 

governamentais e dos proprietários de escolas; pelo menos é o que podemos concluir com 

base nas fontes a que tivemos acesso durante a elaboração deste trabalho.  

 Os documentos legislativos, as fontes jornalísticas e os depoimentos de docentes 

que lecionaram naquele período, utilizados aqui, demonstram que os processos de 

profissionalização do trabalho docente (regulamentação e reestruturação) apresentavam 

fortes influências do mundo privado. 

 As trajetórias de trabalho dos professores aqui entrevistados, como veremos em 

seguida, dão-nos indícios de que o reconhecimento social no magistério dependia, 

sobretudo, das grandes influências de amigos, parentes próximos e políticos. Além disso, 

a condição socioeconômica e o nível de escolarização do candidato ao magistério 

contavam muito quando do ingresso no sistema de ensino cearense. 

 Para explicitar estes elementos mais próximos da vida privada dos docentes, e 

melhor compreender os percursos de trabalho e formação no magistério público e 
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particular, tomaremos para o debate alguns elementos das histórias de vida do 

professorado cearense.  

 Esclarecemos, de antemão, que a nossa pretensão não era realizar um estudo 

aprofundado sobre as histórias de vida dos professores tal como sugere a literatura a 

respeito deste assunto. A idéia aqui é utilizar, na medida do possível, das histórias de 

escolarização, formação profissional e percursos de trabalho dos professores dentro e fora 

do magistério, como subsídios às nossas análises do processo de profissionalização do 

trabalho docente no Estado do Ceará, no período por nós estudado. 

 

3.1 Trajetórias de professores cearenses: os vínculos entre a vida pessoal e a vida 

profissional 

  

 O desafio teórico-metodológico que se impõe aqui busca superar, nos limites da 

nossa investigação, a tradicional oposição entre as análises macro e micro das políticas 

educacionais, e, particularmente, àquelas relacionadas à profissionalização do trabalho 

docente.  

 Tendo como eixo norteador a história cultural207, buscamos as narrativas históricas 

relacionadas com a vida pública e a vida privada do professorado, trazendo para o debate 

sobre o processo de profissionalização do magistério questões mais íntimas do trabalho 

                                                 
207 A história cultural tem se afirmado nas últimas três décadas com a perda de hegemonia dos antigos 
paradigmas interpretativos e a vinculação da História com a Antropologia e a Lingüística. Dentre os antigos 
paradigmas interpretativos da História, destaca-se, a partir de meados do século XX, “uma tendência, que pouco 
a pouco predominaria (ao menos em certos países), a despersonalizar a ação transformadora e a cadenciar mais 
lentamente os ritmos de mudanças, como forma de superar as limitações da velha história política e abrir-se para 
as contribuições da Sociologia, da Antropologia e da Economia e para a influência do marxismo. Povos, nações, 
estados, cederam um pouco o lugar no palco da História para agentes mais amplos, transnacionais, quase 
impessoais. Daí passaram a predominar, na escrita dos historiadores, as grandes estruturas sociais e econômicas, 
com seu próprio dinamismo e suas próprias determinações. O tempo e a forma da ação tornaram-se distintos: 
passaram às grandes ações coletivas, por vezes conscientes, mas quase sempre determinadas pelas próprias 
estruturas, com suas leis de transformação, que passaram para o primeiro plano da narrativa e tornaram-se os 
grandes agentes da história”. (GUARINELLO, 2004, p.19).  
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docente, inclusive aquelas vinculadas à vida pessoal desses sujeitos. Nesse sentido, as 

análises dessas narrativas nos possibilitaram tecer diálogos sobre o trabalho docente a 

partir do “chão da sala de aula” sem desconsiderar as “estruturas do cotidiano”208, que 

davam certa estabilidade às ações dos docentes.  

 Em alguns casos, as nossas reflexões sobre o processo de profissionalização do 

trabalho docente chegaram a conclusões próximas do que construímos nos dois capítulos 

anteriores. Há que se atentar, contudo, para o fato de que as narrativas acerca das histórias 

pessoais dos professores abordadas aqui permitem elaborar outro ponto de vista sobre a 

profissionalização do trabalho docente. De certo modo, elas nos oferece elementos 

importantes (e necessários) para a compreensão das trajetórias de trabalho e, ao mesmo 

tempo, das relações público/privado no magistério cearense em meados do século 

passado. 

  Assim, a nossa abordagem historiográfica procurou analisar, concomitantemente, 

questões relacionadas ao trabalho docente de caráter universal e particular e vice-versa. 

Esse diálogo universal/particular e particular/universal adquire maior significado quando 

nos damos conta de que o universal em si mesmo não tem conteúdo, é vazio, e que seu 

conteúdo emerge do particular (LACLAU, 1996, apud SOUZA, 2004). 

 Para tal propósito, retomaremos questões centrais das políticas de 

profissionalização do trabalho docente, abordadas nos capítulos anteriores, a exemplo das 

influências interpessoais (de parentes próximos, políticos e amigos) quando do ingresso na 

docência, dos critérios de ingresso no magistério público e particular, do processo de 

formação profissional do professorado em instituições credenciadas ou não pelo Estado e 

das condições reais de trabalho do corpo docente na rede primária e secundária do Ceará. 

                                                 
208 Para Braudel, as estruturas mais gerais do cotidiano possibilitam “condições concretas de sociabilidade, de 
ação social individual e coletiva”. (apud GUARINELLO, 2004, 24.). 
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Desse modo, trataremos aqui das inter-relações vida pessoal/vida profissional dos 

professores. Para essa reflexão, tomaremos casos exemplares de docentes com 

experiências profissionais na rede de ensino pública e particular cearense209.  

 Nosso interesse em estudar esses elementos da vida pessoal e profissional dos 

professores foi uma tentativa de descortinar uma das dimensões do trabalho docente que 

consideramos importante para a sua compreensão e análise. E quando abordamos numa 

investigação a inter-relação público/privado, como é o nosso caso aqui, não podemos 

ignorar as influências pessoais nos percursos profissionais, pois negar a importância das 

relações pessoais na vida profissional do professorado é correr o risco de não apreender 

este ofício na sua globalidade. Com isto, queremos dar maior relevância social e política 

às questões referentes à vida privada dos professores, muitas vezes determinantes nas suas 

ambições profissionais no magistério.       

 

3.1.2 As influências interpessoais como elemento estruturador do trabalho docente 

 

Embora o reconhecimento social no magistério dependesse muito do empenho 

individual de cada profissional da educação (como o investimento em cursos de 

qualificação, em demonstrar competência e aptidões no fazer pedagógico etc.), as 

condições socioeconômicas e a história de vida, peculiar a cada sujeito, muitas vezes 

determinavam os percursos profissionais dos professores. Isso adquire maior relevância e 

visibilidade social quando nos damos conta de que os professores cearenses, em medos do 

                                                 
209 Dos seis docentes que participaram da nossa pesquisa, escolhemos para essa reflexão três deles que 
trabalharam em algumas das principais instituições de ensino do Estado do Ceará: uma professora com maior 
inserção na escola pública primária e secundária, um professor com experiência de trabalho na escola secundária 
(Normal, Ginásio e Científico) e superior (faculdade de Filosofia e seminário católico) vinculado à rede 
particular confessional, e outro professor com larga experiência de trabalho no Liceu do Ceará, como professor e 
diretor dessa Instituição. Conferir, em anexo, quadro indicando algumas características dos seis docentes 
entrevistados pela nossa pesquisa.    
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século passado, estavam inseridos numa sociedade em que apenas um número muito 

reduzido de pessoas tinha acesso ao ensino secundário e superior.   

 Independentemente de ser outro tempo ou o tempo presente, essas interconexões de 

longa duração entre a vida profissional e a vida pessoal no campo educacional sempre 

estiveram presentes nas trajetórias de trabalho no magistério, seja em instituição de ensino 

pública ou particular. Os estreitos círculos de amizades e de familiares no interior das 

escolas têm sido terreno fértil que (re) produzia, de uma maneira viva, o desenho de um 

projeto de profissionalização docente fundado numa cultura política fortemente marcada 

pelo personalismo210. Quem de nós docentes não se envolveu, pelo menos uma vez, com 

uma situação de trabalho em que foi beneficiado ou beneficiou alguém por meio de troca 

de favores, de uma recomendação, de uma indicação etc.? Ora, essa prática tem sido 

compartilhada entre nós professores, quase sempre “confidencialmente”211, uma vez que 

ela tem provocado um sentimento não-ético, uma conduta de certo modo reprovável no 

meio educacional.  

Devemos reconhecer, porém, que nem todas as indicações e/ou recomendações no 

preenchimento de vagas no magistério público e particular fossem concessão de 

privilégios. Em alguns casos, o fato de recomendar ou escolher alguém conhecido, um 

parente ou amigo, para exercer determinado ofício nem sempre pode ser considerado uma 

forma de conceder privilégios a alguém. Em certas ocasiões, o conhecimento prévio sobre 

as qualidades pessoais e profissionais de um docente, por exemplo, podia contar 

                                                 
210 A esse respeito, DaMatta (op. cit., p.76) compreende “o ‘individualismo’ (ou ‘personalismo’; ou, ainda, 
‘caudilhismo’) brasileiro e latino-americano como uma modalidade de reação às leis do Estado colonizador, em 
oposição ao individualismo norte-americano (e anglo-saxão), que é criador de leis”.   
211 Contar certas confidências poderia provocar confusão e mágoa, conseqüências que desestabilizariam as 
relações de confiança e, assim, destruiriam os laços afetivos dos círculos de amizades entre os professores. Além 
disso, tais relações têm sido fundamentais para a manutenção do corporativismo no magistério, relações nas 
quais se produz e reproduz uma cultura política com características próprias daqueles que compartilham de uma 
profissão e um modo de estar no mundo do trabalho. Este modo de vida é que garante, de certa forma, a coesão 
do grupo, assim como fortalece e unifica os interesses corporativos de seus pares.   
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positivamente na hora de selecionar uma pessoa para ocupar uma função ou um cargo na 

instituição escolar. Isto faz sentido, especialmente naquela época, porque a legislação 

educacional exigia, além das habilidades técnicas, a idoneidade moral do corpo docente e 

dos seus diretores escolares212.  

Em se tratando das escolas católicas, como veremos posteriormente, os modelos de 

virtude e de comportamento cristãos, semelhantes aos dos sacerdotes, eram tão 

importantes na vida de um mestre quanto o domínio dos saberes pedagógicos213. Por sua 

vez, o conhecimento antecipado a respeito da vida moral dos sujeitos se fazia tão 

necessário para o ingresso e a permanência nas instituições de ensino católicas quanto à 

formação técnica e pedagógica. Essa rigidez moral católica contribuiu para reforçar o 

personalismo em nossa cultura política, personalismo esse que, quase sempre, estava 

presente no trato dos “negócios públicos” cujas situações exigiram impessoalidade. 

 Seja como for, as trajetórias profissionais do professorado carregam consigo as 

marcas das suas histórias de vida, uma vez que as histórias pessoais atravessam e, ao 

mesmo tempo, formam os alicerces da vida profissional: não se pode falar de percursos 

profissionais no magistério sem mencionar as trajetórias de cada sujeito dentro e fora do 

ambiente escolar.  

De modo geral, as relações pessoais e/ou familiares exercem não só influências na 

formação e nas escolhas ocupacionais, como é o caso dos professores, mas, por vezes, 

interferem e auxiliam politicamente nas suas conquistas profissionais. O setor da 

educação, como se trata de um campo de trabalho que agregava, em meados do século 

                                                 
212 A Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946, exigia que o corpo docente 
do ensino normal, municipal ou particular, apresentasse “idoneidade moral e técnica” (Art. 42, c). De modo 
semelhante, a LBD nº 4.024/61 também exigia, entre as condições para o reconhecimento dos estabelecimentos 
de ensino primário e médio não pertencente à União, “a idoneidade moral e profissional do diretor e do corpo 
docente”. (Art. 16, a).   
213 De acordo com Julia (apud NÓVOA, 1995, p.15), “o modelo do professor continua muito próximo do modelo 
do padre”. 
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passado, diversas vias de qualificação profissional e múltiplas situações de trabalho, 

especialmente no sistema de ensino secundário (LÜDKE & BOING, 2004), as 

interferências políticas e pessoais tendiam a ganhar proporções bem maiores se 

compararmos o trabalho docente com as profissões liberais, por exemplo. 

É, portanto, com base nessa imersão da dimensão pessoal na profissional, ou vice-

versa, que procuraremos explicitar algumas das formas de interconexão do público com o 

privado no trabalho docente.  

Estas reflexões introdutórias, sem a pretensão de maior aprofundamento em torno 

dessa temática, procuram aqui suscitar o debate214 sobre os caminhos percorridos por 

alguns professores do magistério público e particular cearense, em meados do século 

passado.  

Na seqüência, abordaremos os percursos de formação escolar/pedagógica, os 

ingressos na docência e a ascensão profissional no magistério, procurando compreender e 

analisar como as relações pessoais estimularam o desenvolvimento profissional do 

professorado cearense. 

 

3.1.3 Os percursos de formação e de trabalho dos professores: as reciprocidades entre a 

vida pessoal e a vida profissional 

 

Trajetórias de formação e de trabalho da ex-professora primária 

 

Para boa parte dos professores que exerceram a atividade docente nas principais 

escolas do Estado do Ceará, em meados do século passado, o magistério, inicialmente, 

sequer era visto como possibilidade profissional a ser perseguida ou ambicionada. No 

                                                 
214 Há de se considerar que a cultura política personalista no setor da educação tem sido raramente objeto de 
debate público no Brasil.  
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caso da ex-professora primária, do grupo escolar Professor Arruda215, não foi diferente. 

Sonhava em cursar Direito e fazer carreira profissional na área jurídica. Porém, deixar de 

morar com os pais para cursar a faculdade pretendida em outra cidade seria um dos 

principais motivos que a impedia de concretizar os seus sonhos profissionais.  

A esse respeito, a ex-professora lembra que cursou o Normal porque não lhe restou 

outra opção depois de sua mãe proibi-la de prestar exame vestibular para a Faculdade de 

Direito, em São Luís/MA: 

Eu tinha que me deslocar e tudo mais e, naquele tempo, as moças eram mais 
presas. Ainda comecei a estudar para fazer o vestibular em São Luís, mas ela 
não deixou e eu tive de fazer o Normal, em Caxias.    

 

Para a ex-professora, bem como para as mulheres de um modo geral, com menor 

poder de decisão sobre o seu futuro profissional, os pais acabavam, muitas vezes, 

convencendo-as a optarem por um curso que consideravam mais conveniente ao sexo 

feminino, e o magistério quase sempre aparecia como o caminho mais indicado e/ou mais 

oportuno para elas. Os obstáculos para ingressar numa faculdade e fazer carreira em 

profissão diferente da atividade docente eram quase intransponíveis.  

O fato da ex-professora ter “optado” pelo curso Normal, entretanto, não significava 

a garantia de seguir futuramente a carreira docente. Assim como ela, a maioria das 

normalistas daquela época não aspirava a profissão professor. Grosso modo, as escolas 

normais do País atraíam cada vez mais “uma clientela desinteressada pelo magistério”. 

(WEREBE, 1963, p.213). 

                                                 
215 A ex-professora, natural de Caxias-MA, como veremos a seguir, iniciou sua carreira profissional na rede de 
ensino pública estadual do Maranhão. Chegando em Sobral - CE, passou a lecionar no Grupo Escolar Professor 
Arruda, primeiramente como professora substituta, e, posteriormente, como efetiva. Trabalhou ainda como 
professora e diretora no Colégio Estadual Dom José, nessa mesma cidade. Concomitantemente, exerceu a 
docência em alguns estabelecimentos de ensino particular de Sobral, a exemplo do Ginásio São José, da Escola 
Técnica de Comércio, dos Colégios Sant’Ana e Sobralense e da Faculdade de Filosofia Dom José. 
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No Estado do Ceará, por exemplo, segundo pesquisa realizada por Moreira de 

Sousa, das 182 alunas de cursos normais, apenas 79 pretendiam exercer futuramente a 

função de professora primária: 

Apesar de o ensino normal ter a finalidade de preparar professôres primários, 
somente 79 moças entre as referidas 182 declararam-se dispostas a seguir o 
magistério, isto é, a assumir a profissão de professôra primária, como 
definitiva e própria216. 

 

No caso da ex-professora primária, mencionada anteriormente, o seu ingresso no 

magistério, após concluir o Curso Normal, em 1938, sucedeu, principalmente, por ter 

apresentado excelente rendimento escolar durante o curso Normal, destacando-se como 

aluna primeira colocada de sua sala217. O seu ingresso como professora primária da rede 

pública do Estado do Maranhão, por volta de 1938218, estava vinculado à excelência 

demonstrada durante o curso Normal. A concessão da cadeira de professora na rede 

pública, desse modo, era uma espécie de prêmio oferecido pelo Estado às alunas com 

maior destaque nos cursos de formação docente. Essa forma de ingresso da ex-professora 

no sistema de ensino maranhense indica, igualmente, um dos critérios adotado pelo Poder 

público, àquela época, na contratação de docentes para as escolas primárias. 

A habilitação para o magistério nos cursos normais não era, por assim dizer, o 

elemento fundamental que isoladamente determinava ou não o ingresso das normalistas na 

atividade docente. Neste sentido, as trajetórias pessoais, bem como as circunstâncias 

socioeconômicas nas quais elas estavam inseridas, podiam determinar muito mais a 

atividade ocupacional de uma pessoa do que propriamente a sua qualificação profissional 

em uma agência de formação, como era o caso da escola normal.  

                                                 
216 No Estado do Ceará, Joaquim Moreira de Sousa consultou, na década 1950, 182 alunas do Instituto de 
Educação Justiniano de Serpa e das Escolas Normais Santana, Sagrado Coração e Santa Maria (SOUSA, s/d, 
p.171/172).  
217 Por este mérito, a ex-professora também teria sido escolhida pela turma para ser a oradora na festa de colação 
de grau.  
218 A ex-professora foi diplomada pela Escola Normal de Caxias-MA em 10 de março de 1938. 
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Enquanto havia, por um lado, muitas professoras diplomadas em cursos normais 

sem exercer o magistério, por outro, o sistema de ensino primário apresentava um 

percentual elevado de docentes trabalhando sem habilitação pedagógica ou consideradas 

“não qualificadas” para exercer a docência na rede primária. Na década 1950,  

Na maioria das unidades da Federação, sobretudo na zona rural, o ensino 
primário está entregue, em grande parte, a professôres não qualificados. 
Sòmente nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Guanabara, e São Paulo, o número de normalistas, no magistério primário, é, 
de fato, superior ao de leigos. (WEREBE, 1963, p.116). 
 

No Ceará, de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria de Educação e 

Saúde, referentes ao ano de 1949, a rede primária contava com cerca de 1.640 professoras, 

das quais 841 eram “diplomadas” e 799 consideradas “leigas” (BARREIRA, 1949, p.56). 

Oito anos depois, por volta de 1957, as professoras “normalistas” somavam 2.252 

docentes, enquanto o número das “não normalistas” já totalizava 5.850 professoras no 

Estado (SOUSA, s/d, p.322). Isto, porém, não significa dizer que fosse insuficiente o 

número das docentes qualificadas em escolas de formação, na década de 1950, conforme 

demonstra Wereber (op. cit., p.216-217): 

A multiplicação das Escolas Normais não se deu em virtude de ter aumentado 
o interêsse pelo magistério primário, mas por ter-se difundido a procura da 
Escola Normal mercê das múltiplas funções que ela passou a desempenhar em 
nosso meio. As transformações operadas no País determinaram mudança no 
status social da mulher, ampliando as suas reivindicações no campo da 
instrução. A Escola Normal foi o curso que parece ter satisfeito mais as 
aspirações educacionais das jovens brasileiras, oriundas não apenas das classes 
médias inferiores e superiores, mas também das famílias mais abastadas. 
Tanto assim, que vimos instalarem-se cursos normais nos colégios mais 
tradicionais, freqüentados por môças das famílias mais ricas.  
 
Não encontramos relação direta entre o número de normalistas diplomadas, 
anualmente, no Brasil, e o dos que ingressam no magistério. O aumento anual 
de professôres no ensino primário, de 1950 a 1956, só ultrapassou dez mil em 
1954 e em 1955, tendo sido inferior a oito mil nos outros anos. Nesse período, 
o magistério primário recebeu cêrca de 50 mil novos mestres, dos quais 25.224 
normalistas e 24.449 não normalistas. Ora, de 1950 a 1955 concluíram os 
cursos normais de 1º e 2º ciclo (excluímos os diplomados em 1956, os quais só 
poderiam ingressar no ano seguinte) cêrca de 120 mil alunos. 
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Para boa parte das professoras diplomadas nas escolas normais, como 

demonstramos no capítulo anterior, o exercício do magistério dependia, além do fator 

econômico, da inserção em escolas na própria comunidade onde residiam, uma vez que o 

deslocamento para trabalhar em outra cidade, no caso das mulheres, seria bastante 

dispendioso. Para as que contraíam matrimônio, a situação era ainda mais difícil porque o 

exercício da docência ficava, por vezes, na dependência e/ou interesse do cônjuge.  

Além deste, outros fatores igualmente determinavam a continuidade ou não da 

professora no magistério, após o casamento: ter algum parente já trabalhando no sistema 

escolar, contar com as influências políticas locais e as amizades para conseguir uma 

colocação na rede de ensino e a insuficiência de professoras qualificadas na região para 

atender a demanda escolar.  

Nesse sentido, a ex-professora primária, ao se casar com um cearense e passar a 

residir em Sobral, por volta do ano de 1944, conseguiu imediatamente sua admissão, 

como professora “substituta efetiva”, ao Grupo Escolar Professor Arruda, graças aos 

contatos e influências políticas da família de seu marido junto às autoridades locais:  

Fiquei lá no Maranhão até 44. Quando eu fui nomeada aqui, eu pedi demissão 
lá. [...] Aqui em Sobral eu era desconhecida, mas a família do meu marido era 
muito conhecida. Então, através dele eu entrei no magistério; a família do meu 
marido foi que se encarregou de me apresentar e conseguir a vaga. A minha 
cunhada, que era professora na Escola, havia sido nomeada para aquela escola 
de nutricionista, lá em Fortaleza. Ela fez concurso e passou a trabalhar lá. 
Então, ficou a vaga dela e aí eu fui nomeada substituta na vaga dela. Depois, 
então, para eu me efetivar, eu fiz o concurso no tempo do governador Faustino 
de Albuquerque219. 

  

Quanto ao segundo ingresso220 da ex-professora primária no sistema de ensino 

público, há que se atentar para o fato de que outros elementos, além da sua experiência 

                                                 
219 O juiz Faustino de Albuquerque e Sousa, da UDN, governou o Estado do Ceará de 1947 a 1950. 
220 O primeiro ingresso na docência, porém, raramente será o último ou o definitivo. Esta é uma das 
características comum ao magistério. Isto se deve, na maioria das vezes, às precárias condições de trabalho a que 
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docente e de sua excelência demonstrada durante o curso Normal221, contribuíram 

diretamente para conseguir esse emprego. Neste caso especificamente, as amizades 

pessoais (de familiares, de amigos e de políticos) facilitaram o seu novo ingresso no 

magistério público. 

A ascensão profissional no magistério também dependia de outros fatores, como, 

por exemplo, a capacidade do professor trabalhar em tempo integral nas principais 

instituições de ensino pública e particular e, ao mesmo tempo, investir em outras 

habilitações docentes. 

 Para a ex-professora primária, o curso da CADES lhe proporcionou novas 

oportunidades de trabalho e crescimento profissional no magistério. Após obter o registro 

de professora do ensino secundário no Ministério da Educação, por volta de 1958222, ela 

foi imediatamente transferida do curso primário para o curso secundário da rede pública 

estadual, no governo de Paulo Sarasate (1955-1958): 

A minha cadeira primária foi transferida, eu fui para a secundária. Aí depois 
consegui a outra cadeira secundária, fiquei com duas cadeiras secundárias. 
Numa eu me aposentei, mas fui nomeada noutra. Me aposentei e aí fiquei lá 
como diretora do colégio Estadual.  

 
  Na rede particular, a partir de então, ela também passou a lecionar nos dois 

principais colégios da Diocese de Sobral, no Sant’Ana e no Sobralense, embora já tivesse 

experiência como docente no Ginásio São José e na Escola Técnica de Comércio: 

                                                                                                                                                         
os professores se submetem no início da carreira. Assim, novos ingressos no magistério são realizados na medida 
em que o sistema escolar oferece melhores oportunidades de trabalho, quando os docentes procuram ampliar a 
carga horária de trabalho na rede escolar ou, ainda, quando o professor passa a residir em outra cidade ou estado, 
como foi o caso aqui da ex-professora primária.  
221 Durante a entrevista, a ex-professora primária nos mostrava, com orgulho, o seu Diploma de normalista, no 
qual demonstrava o seu excelente desempenho escolar.  
222 Os cursos da CADES eram realizados sempre nos períodos de férias para que o professorado não solicitasse o 
afastamento do trabalho. Para realizar tal intento, a ex-professora primária passou a se deslocar para Fortaleza, 
nos meses de janeiro e fevereiro, no período de 1956 a 1958. “Era um curso de dois ou três anos”. No seu caso, o 
Curso se prolongou por um período de três anos.  
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No Ginásio São José, que depois foi extinto, eu ensinei durante muitos anos; 
na Escola de Comércio eu ensinei 17 anos. Depois eu passei a ensinar no 
Colégio Sant’Ana e no Sobralense.  

 
 Além do curso da CADES, a ex-professora primária fez ainda cursos de 

especialização no Recife e em Belo Horizonte. Tais habilitações lhe proporcionaram 

outras oportunidades de trabalho, inclusive no ensino superior. Na época, teve a primeira 

experiência como professora de Geografia e Antropologia, substituindo o cunhado na 

Faculdade de Filosofia Dom José, instituição recém-criada pela Diocese de Sobral223: 

Quando foi criada a Faculdade de Filosofia no colégio Sant’Ana, à noite, eu 
também passei a ensinar lá. Da Faculdade de Filosofia é que foi criada a UVA, 
a Universidade. Eu ensinava, então, Geografia e Antropologia. O meu 
cunhado, José Euclides, que era pai do Cid224, era professor titular. Mas ele 
morava em São Paulo, ele morava em São Paulo e não podia vir pra cá nessa 
época, aí eu dava aula por ele.   

 

Obter êxito profissional, neste caso, não dependia apenas das influências políticas e 

de parentes próximos, mas igualmente de um conjunto de qualidades, como, por exemplo, 

apresentar uma formação profissional condizente com as exigências da função e/ou do 

cargo pretendido. Sem o curso da CADES e as especializações realizadas teria sido 

praticamente impossível ingressar como professora na Faculdade de Filosofia Dom José e 

transferir sua cadeira primária para o ensino secundário na rede pública estadual.  

Não queremos, contudo, negar aqui as intervenções políticas que conduziram a ex-

professora ao ensino público secundário e, posteriormente, à direção do Colégio Estadual 

Dom José, especialmente por se tratar de um cargo de confiança cobiçado (SOUSA, s/d), 

o qual dependia muito das influências políticas junto ao governador cearense.  

                                                 
223 A Faculdade de Filosofia de Sobral foi fundada por Dom José Bezerra Coutinho (1956 – 1961), quando era 
bispo auxiliar da Diocese de Sobral. A partir da Faculdade de Filosofia foi criada a Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), em 23 de outubro de 1968 (TARELHO, 1999).  
224 Cid Ferreira Gomes foi eleito nas últimas eleições (2006) para governar o Estado do Ceará, no período de 
2007 a 2010. 
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Em seus depoimentos, a ex-professora não deixa transparecer a idéia de que outras 

pessoas estavam interessadas em assumir a direção do Colégio, talvez porque os demais 

professores do Estabelecimento não tivessem o mesmo poder de influência política junto 

ao governador. O fato de ter sido nomeada para este cargo parecia algo mais do que 

natural, uma questão de tempo ou uma conseqüência da sua situação de trabalho, 

conforme seu relato a seguir:  

Eu ensinava no Colégio Estadual e, quando o vice-diretor morreu, eu fiquei 
como vice-diretora. Depois que o diretor adoeceu, aí eu fiquei como diretora e 
permaneci como diretora por 13 anos225.  

 
Nesse sentido, a sua ascensão profissional em curto espaço de tempo, da condição 

de professora primária para a de docente do ensino superior e de professora e diretora do 

Colégio Estadual, mostra quanto o poder das influências pessoais era decisivo para obter 

êxito no magistério.   

 

Percursos de formação e de trabalho do ex-professor do Liceu do Ceará 

 

Natural de Crateús-CE, o ex-professor de Geografia do Liceu do Ceará passou a 

residir na casa de seu tio, em Fortaleza, a partir de 1928, onde deu continuidade a seus 

estudos no Instituto São Luís com o curso “Seriado”226. Nessa Instituição, de propriedade 

de Francisco Meneses Pimentel227, seu tio exercia a função de professor e ocupava, 

concomitantemente, o cargo de vice-diretor, e, paralelamente a essas ocupações, 

trabalhava como professor catedrático no Liceu do Ceará. 

                                                 
225 Mesmo exercendo a função de diretora do colégio Estadual e tendo se aposentado como professora da rede 
pública estadual, a ex-professora continuava trabalhando na rede de ensino privada: “Eu estive no Sant’Ana até o 
ano passado. Eu era professora lá, me aposentei, mas fiquei trabalhando com a mestra Anísia na secretaria do 
Colégio, pra não envelhecer”.    
226 Segundo o ex-professor, o Seriado era um curso semelhante ao ensino secundário: “Naquela época eram 
cinco séries, era o Seriado: 1º ano, 2º, 3º, 4º e 5º. Daí você ia fazer o vestibular lá na Faculdade”.  O curso 
Seriado a que se refere o ex-professor do Liceu parece ser, de fato, o Ensino Secundário Fundamental, de cinco 
anos, instituído pela Reforma Francisco Campos, em 1931 (NUNES, 2000). 
227 Francisco Meneses Pimentel governou o Estado do Ceará, no período de 1935 a 1945.  
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Em 1934, o ex-professor do Liceu ingressou na Faculdade de Direito. Porém, 

desde 1932, já ensinava no curso primário do Instituto São Luís: “Eu comecei a ensinar lá 

em 1932, eu era bem novinho, tinha 19 anos” 228. 

Em 1935, quando ainda cursava a Faculdade de Direito, teve a primeira 

experiência como professor de Geografia do Liceu do Ceará, contratado temporariamente 

para “dar as aulas que sobravam dos catedráticos”. No primeiro ano do governo Meneses 

Pimentel, seu tio foi nomeado diretor do Liceu.  

A contratação de professores para ministrar aulas suplementares no Liceu, a partir 

de 1935, fazia-se necessária para atender a crescente demanda de professores no 

estabelecimento, com a criação do turno da noite. Na época, o número de professores 

admitidos precariamente, sem concurso público, superou o percentual de professores 

catedráticos efetivados no Liceu. Enquanto estes eram em número de 12, aqueles 

totalizavam 14 professores (SABÓIA, 1995).  

Naquela época, os professores de outros estabelecimentos de ensino que 

pretendessem ingressar no Liceu sem concurso bastavam apresentar atestado fornecido 

pela polícia, de bons antecedentes, para ter seu pedido aprovado pela Congregação dos 

professores catedráticos do Colégio. Assim, a sua experiência como professor do ensino 

primário no Instituto São Luís não redundou em dificuldades para ser admitido como 

professor do ensino secundário; no entanto, fora necessário contar com a influência 

política do governador Meneses Pimentel229 para ingressar no Liceu, conforme sugere o 

                                                 
228 O ex-professor do Liceu lecionou em diversas escolas particulares. Por uma ordem cronológica, destacam-se 
o Instituto São Luís, de 1932 a 1945; o Colégio Rio Branco, em 1934; o Instituto São Luís, Ginásio Americano e 
Colégio 7 de Setembro com Turmas Suplementares de Português (preparação para Exame de Admissão), de 
1935 a 1941; o Ginásio Americano, de 1939 a 1945; o Colégio São João, de 1957 a 1966; e o Colégio 
Tiradentes, de 1969 a 1973.  
229 Durante o governo de Meneses Pimentel, o ex-professor do Liceu exerceu ainda outras funções remuneradas 
na administração estadual, como, por exemplo, a de Membro do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do 
Ceará (IPEC), cargo comissionado em que permaneceu por seis anos, de 1940 a 1946.    
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nosso entrevistado: “o Dr. Pimentel foi até meu compadre, ele era concunhado de meu tio, 

aí eu consegui entrar no Liceu através disso. Eu ensinava no São Luís, que ele era o 

dono”. 

A partir de então, permaneceu como professor temporário do Liceu até o ano de 

1942, quando ingressou definitivamente, via concurso público, como professor catedrático 

da cadeira de Geografia: 

Eu já ensinava Geografia, mas não tinha segurança nenhuma. Era um contrato 
temporário e você não recebia o salário nas férias dos meses de julho, 
dezembro e janeiro. Mas você ganhava bem e dava para você se manter. A 
gente ganhava por aula, uma aula custava 20.000 réis. Isto até 1942, porque 
em 42 eu fiz concurso e passei em primeiro para a cadeira de Geografia, com 
ordenado. 

  
A seu ingresso como professor do Liceu, a partir de 1935, abriu novos horizontes 

de trabalho no campo educacional cearense. Nesse sentido, o ex-professor de Geografia 

recebia, não raras vezes, convites para trabalhar nas escolas particulares de Fortaleza, seja 

dos amigos da Faculdade de Direito, seja dos colegas de trabalho do Liceu. A sua entrada 

como professor do Ginásio Americano, em 1939, só foi possível, segundo ele, “porque o 

diretor era muito meu amigo, era um bacharel também”. De modo similar, ingressou nos 

Ginásios São João e Tiradentes, respectivamente nos anos de 1957 e 1969, por intermédio 

dos professores do Liceu do Ceará, Odilon Gonzaga Braveza e José Maria Bandeira 

Barbosa230. Braveza, na época, ocupava ainda os cargos da direção no Liceu e do Ginásio 

São João.  

Todavia, o fato de ter iniciado a carreira docente no Instituto São Luís, em 1932, e 

no Liceu do Ceará, em 1935, deveu-se muito ao seu tio e ao ex-governador Meneses 

Pimentel231, conforme já comentamos a esse respeito. Esta colaboração inicial na carreira 

                                                 
230 José Maria Bandeira era um dos proprietários do ginásio Tiradentes, a partir da década 1960. 
231 Fazer parte de uma elite intelectual, política e de status econômico diferenciado era condição basilar para 
ampliar os contatos sociais e obter maior êxito profissional no sistema escolar.   
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docente foi fundamental para percorrer uma trajetória profissional de modo semelhante à 

do tio232. Tal como ele, além de se tornar professor catedrático do Liceu, permaneceu por 

cerca de dez anos na direção do Estabelecimento233.  

Em 1951, foi indicado pela Congregação do Liceu para compor a lista tríplice dos 

candidatos à direção da Instituição, tendo sido nomeado diretor pelo governador Raul 

Barbosa (1951-1955)234. Este fato, por si, já demonstrava o prestígio e as amizades que o 

ex-professor de Geografia conservava junto à Congregação de professores do Liceu e ao 

Governo do Estado. Isso, porém, não é tudo. Com a posse de Paulo Sarasate, em 1956, o 

ex-professor assumiu a vice-diretoria do Liceu, porém, em função da renúncia do diretor, 

professor Odilon Gonzaga Braveza, ele retornou à direção do Colégio e permaneceu no 

cargo, mesmo com a renúncia do governador Paulo Sarasate235.  

No governo de Parsifal Barroso (1959-1963), sucessor de Flávio Marcílio na 

administração estadual, foi nomeado pela terceira vez para a direção do Colégio Estadual. 

Esta nomeação era “justificável” porque Parsifal, além de ser seu amigo particular, fora 

seu professor de Química, no Instituto São Luís.  

Certamente teria permanecido por mais tempo no cargo de diretor se não tivesse 

solicitado a sua exoneração e deixado de ensinar no Liceu, em março de 1962, em função 

das circunstâncias políticas daquele período. Na época, foi transferido para outra escola do 

Estado, embora continuasse oficialmente como professor do Liceu: 

                                                 
232 As pesquisas mostram que as atividades de parentes próximos na área da educação influenciam diretamente 
na opção profissional pelo magistério (TARDIF e RAYMOND, 2000).   
233 Seu tio ocupou o cargo de diretor do Liceu durante o governo de Meneses Pimentel, de 1935 a 1945. No seu 
caso, exceto nos anos 1956 e 1957, quando foi vice-diretor do Colégio, ocupou este cargo por um período 
semelhante, de 1951 a 1962.  
234 Nesse tempo, a nomeação dos diretores do Liceu constituía-se de duas etapas: primeiramente havia uma pré-
seleção em que a Congregação organizava uma lista tríplice composta por professores catedráticos e enviava ao 
governador; este, por sua vez, nomeava um dos três professores indicado para o cargo de diretor. Segundo o ex-
professor de Geografia, o cargo de diretor “geralmente coincidia com o mandato do governador, pois era um 
cargo de confiança”.   
235 Paulo Sarasate se afastou do poder Executivo Estadual, durante o ano de 1958, para assumir a cadeira de 
Senador, e o Estado do Ceará passou a ser administrado pelo vice-governador, Flávio Portela Marcílio. 
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Então, no dia 9 de março de 1962, eu deixei o Liceu. Quando eu deixei o 
Liceu, eu mesmo pedi para ir pra outra parte. Então, eu fui para o Joaquim 
Nogueira. Aí fiquei lá dando aulas e tal, mas continuando a receber como 
professor do Liceu.  

 
Dois acontecimentos concorreram para a sua saída do Liceu: o mal-estar entre ele e 

o Governador; e a campanha contra a sua administração, liderada pelo representante do 

Centro Liceal de Educação e Cultura (CLEC), de idéias socialistas e revolucionárias.  

A sua divergência com o governador do Estado decorria do fato de não admitir a 

nomeação de adeptos do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no quadro de professores do 

Liceu, sem considerar as normas internas do Colégio, o que levou certamente à demissão 

alguns de seus colegas de trabalho: “Ele queria colocar três pessoas lá dentro sem critério 

nenhum”. Lembra ainda hoje desse episódio com certa indignação.  

A concessão de cargos na administração estadual ao PTB, inclusive no Liceu, era 

resultado da coligação partidária no pleito eleitoral de 1958, cujos acordos políticos 

previam àquelas nomeações (SABÓIA, 1995). Na óptica do próprio Parsifal, a aliança 

política com o PTB foi fundamental para torná-lo vitorioso nas eleições de 1958, já que o 

mesmo PTB ajudara a UDN a eleger Paulo Sarasate, em 1955: 

Embora o Presidente Getúlio Vargas tenha desejado e constituído a aliança 
PTB-UDN, no Ceará, derrotada somente nas eleições de 1950 – eis que no 
pleito de 1955 elegeu para o Governo do nosso Estado o saudoso Paulo 
Sarasate – foi ela desfeita em 1958, quando me elegi seu sucessor, através da 
aliança PSD, PTB, PRP236. 

 

Tais interesses de correligionários políticos no âmbito do Estado, vinculados às 

facções partidárias da situação, ou mesmo da oposição, subjugavam, por vezes, os atos 

administrativos governamentais aos acordos eleitorais.  

A esse tempo iniciava, no Ceará, um período em que os concursos públicos para a 

contratação de professores da rede pública estadual foram extintos. Na prática, 
                                                 
236 BARROSO, José Parsifal. Vivências políticas. Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará, 1987, p.94. 
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parlamentares e pessoas vinculadas à administração do Estado passaram a interferir 

diretamente no recrutamento do professorado, ao indicarem parentes e amigos para ocupar 

as vagas docentes nas escolas públicas:  

[...] a geração que desenvolve o trabalho docente nos cursos de formação para 
o magistério em Fortaleza, desde o final dos anos 50, embora reivindicasse a 
necessidade de concursos, não passou por essa experiência. As relações 
familiares com parlamentares, assim como a inserção de parentes e amigos na 
burocracia estatal, eram condições básicas para obter um posto de trabalho nas 
escolas. Os concursos públicos para o magistério de 1º e 2º graus só 
começaram a existir, para a nova geração de docentes do Ceará, a partir de 
1986. (THERRIEN, 1998, p.150).  

 
Para os docentes já incorporados à rede pública de ensino e que mantinham 

amizades influentes na burocracia estadual, as chances de ocupar cargos de confiança na 

administração pública eram as melhores possíveis, mesmo nas situações mais adversas. 

Exemplo ilustrativo desse fato foi a nomeação do ex-professor de Geografia para a 

direção do Arquivo Público, ainda no ano de 1962237, imediatamente após romper relações 

com o governador Parsifal Barroso. Por intermédio de seu amigo Fernando Benevides, ex-

diretor do Arquivo, o Governador o nomeou para o cargo sem sequer lhe fazer qualquer 

contato ou comunicado, o que causou certa surpresa ao ex-professor do Liceu: 

O Parsifal queria que o Fernando voltasse para o Arquivo Público, mas o 
Fernando não quis voltar e ele, então, me chamou: “Colega, eu queria que 
você fosse para o Arquivo Público porque eu não quero voltar ao Arquivo 
Público”238. Eu disse, “Eu não quero por duas razões: primeiro porque eu 
estou rompido com o Parsifal, ele não vai me nomear; em segundo lugar 
porque eu não entendo nada desse negócio de arquivo” – depois eu passei a 
entender. Aí, um dia de sábado, ele me chamou e eu disse: “Colega, eu desisti, 
eu não vou pro Arquivo, Parsifal não vai me nomear”. Aí ele abriu a gaveta e 
disse: “Está aqui a sua nomeação”. 

 

 Além deste, o ex-professor de Geografia ocupou outros cargos comissionados na 

administração estadual, após o governo de Parsifal Barroso. Quando Virgílio Távora 

                                                 
237 O ex-professor exerceu o cargo de diretor do Arquivo Público de 1962 a 1966. 
238 Fernando Benevides, na época, havia sido transferido da direção do Arquivo Público para a Presidência do 
Instituto de Previdência do Ceará (IPEC). 
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substituiu Parsifal no comando do Estado, o Secretário de Educação, Figueiredo Correia, 

o convidou para trabalhar na Secretaria de Educação. Daí em diante, permaneceu nessa 

Secretaria, inclusive durante todo o regime militar (1964-1985): 

Nesse ínterim, aí entra no governo o Virgílio Távora e eu fui chamado para a 
Secretaria de Educação do Estado. Na Secretaria de Educação ocupei todos os 
cargos: fui Diretor da Divisão do Ensino Secundário, fiz parte do Conselho 
Estadual de Educação, fui Presidente dos Exames Supletivos, fui Presidente da 
Comissão que fez o anteprojeto do Estatuto do Magistério. [...] Eu fiquei na 
Secretaria de Educação até o primeiro governo do Tasso Jereissati.  

 

Neste sentido, não podemos ignorar as atividades ocupacionais exercidas pelo 

professorado, paralelamente ao trabalho docente, as quais, em alguns casos, se mostravam 

relevantes na composição do status socioeconômico dos professores catedráticos das 

escolas públicas, como era caso dos que trabalhavam no Liceu do Ceará. Os vínculos 

empregatícios, neste caso, indicam pistas relevantes para se averiguar as diversas fontes 

dos rendimentos que proporcionavam um padrão de vida diferenciado aos docentes, 

inclusive após requerer o(s) benefício(s) de aposentadoria.  

Para quem exerceu a função docente na rede de ensino pública e particular e 

ocupou cargos de confiança na administração pública, dentro e fora do sistema escolar, 

como é caso do ex-professor de Geografia, que recebe atualmente mais de uma 

aposentadoria239 – a soma desses rendimentos é muitas vezes providencial para garantir as 

necessidades básicas do professorado aposentado, já que o valor pago hoje aos benefícios 

de aposentadoria não tem o mesmo poder aquisitivo de antes. O caso do ex-professor de 

inglês do Liceu e da Escola Normal, entrevistado por nós, sugere essa compreensão: 

                                                 
239 O ex-professor, ao final de sua trajetória profissional, acumulou três benefícios de aposentadoria: um como 
professor do Liceu, outro pelos cargos comissionados na administração estadual e um terceiro pelo INSS, como 
professor da rede de ensino particular.  
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Pra você ter uma idéia, preste atenção no meu caso. Eu, concursado, com 35 
anos de magistério em colégio, ganho menos do que um trocador de ônibus. O 
que você quer mais? Não é carreira, o magistério no Brasil é loucura!240   

 

A ampliação da carga horária de trabalho do professor, originando vínculos 

empregatícios diversificados, era uma forma de melhorar as suas condições financeiras, 

galgar novas posições no sistema escolar e recuperar o poder aquisitivo dos seus 

rendimentos, o qual teve redução significativa entre as décadas 1940 e 1950, conforme 

demonstramos no capítulo anterior.  

 

Trajetórias de formação e de trabalho do ex-professor das instituições de ensino católicas 

 

 O ex-professor de línguas das instituições de ensino católicas, da Diocese de 

Sobral, embora tivesse se ordenado padre, jamais exerceu a função de vigário: “Eu nunca 

fui vigário, eu nunca tive disposição para ser vigário”. “Eu me ordenei no final de 1951, e, 

em fevereiro de 1952, Dom José [Tupinambá da Frota] me colocou para ensinar no 

Seminário e no Colégio Sobralense”. 

 Nessas instituições, como expressa o ex-professor de línguas nesse e noutros 

exemplos241, a escolha do corpo docente ficava sob a responsabilidade das autoridades 

religiosas, geralmente bispo, pároco ou mesmo o diretor de estabelecimento escolar, o 

qual quase sempre pertencia à cúpula da Igreja Católica.  

Na Diocese de Sobral, a escolha dos professores, a cargo do bispo Dom José 

Tupinambá da Frota, privilegiava pessoas de sua convivência, especialmente as que 

estudaram no Seminário de Sobral ou que ele as conhecia alhures. “Eram pessoas que a 
                                                 
240 Essa indignação do ex-professor de inglês faz sentido na medida em que se constata, a partir dos anos 1960, 
aviltamento mais intenso da remuneração dos professores ativos e inativos do Ceará, que atuam na educação 
básica.  
241 Nas Paróquias da Diocese de Sobral em que lecionou os estabelecimentos de ensino pertencentes à Igreja 
Católica eram, geralmente, administrados pelos padres locais. 
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gente já conhecia, tinha formado”, enfatiza o ex-professor de línguas, que lembra do 

Bispo como se fosse para ele uma espécie de pai-educador: “Ele era como um pai, eu fui 

criado com ele, formado debaixo da vista dele”. 

Outros fatores também orientavam a composição do corpo docente nas escolas 

católicas, da região de Sobral. A formação moral e religiosa, de acordo com os princípios 

cristãos, o gosto pela leitura e o bom desempenho escolar eram alguns dos elementos que 

o Bispo julgava indispensável na vida de um mestre, como relata, a seguir, o ex-professor 

de línguas: 

Dom José escolhia padres para trabalhar no Seminário e no Colégio 
Sobralense. Ele escolhia padres estudiosos, dados às letras, a estudo. De modo 
que sempre gostei de estudar. Ele sabia que a gente gostava de livros. Não era 
a habilidade cartorial, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nada disso. Ele 
queria saber se era capaz de dar aula todo dia, cumprir com as obrigações de 
professor, isto era o que interessava para Dom José. Não queria saber se a vaca 
era malhada ou lisa, queria saber se dava leite. E ele sabia, desde seminarista, 
que eu gostava de livro.  
Teve um episódio aí a respeito de Balzac. Eu fazia o segundo ano ginasial, que 
equivale ao sexto ano, e Dom José perguntou o que a gente tinha lido nas 
férias. Eu disse que tinha lido uma grande obra – eu nunca tinha lido um autor 
estrangeiro: “Eu li Balzac, Eugenia Grandet”. Ele perguntou: “Gostou?” Eu 
disse: “gostei muito”. Ele ficou insistindo. Eu disse: “sobretudo na visão de 
mundo que ele dá a gente, a alma da personagem é viva”. Para coroar a minha 
crítica, eu disse: “Como escritor, eu achei Balzac divino”. E ele: “Ah, então eu 
vou lhe mostrar aqui como é o seu divino”. Ele pegou um Index Librorum 
Prohibitorum, que a igreja tinha um catálogo de livros condenados pela 
inquisição242; quem lesse aquele livro, ou então ficasse com aquele livro 30 
dias, à meia noite do trigésimo dia estava excomungado, embora não lesse. 
“Eu vou mostrar aqui o seu divino. Está aqui, Honoré de Balzac”. Todos os 
romances condenados. “Está vendo aí, você não incorreu em excomunhão 
porque não sabia”. Excomunhão reservada ao bispo. Quando eu me ordenei, 
isto quase dez anos depois, ele abraçava cada novo padre e quando falou 
comigo disse: “Eu espero que de hoje por diante o seu divino seja outro”. Ele 
ainda se lembrava.  
Ele me emprestava livros da biblioteca dele para eu ler. Eu li obras de 
Alexandre Herculano, como O Monge de Cister e Eurico, O Presbítero. 
Lendas e narrativas nós tínhamos na biblioteca do Seminário, mas não 
podíamos ler, senão quarta-feira. Quarta e domingo eram os únicos dias que a 

                                                 
242 A lista dos livros proibidos foi adotada no V Concílio de Latrão, em 1515, e confirmada no Concílio do 
Trento, em 1546. A 1ª edição oficial do Index Librorum Prohibitorum foi publicada pelo Papa Paulo IV, no ano 
de 1559. Na sua 32ª edição, de 1948, o Index já incluía cerca de 4.000 títulos censurados. Porém, a partir de 
1966 a Congregação Sagrada para a Doutrina da Fé deixou de publicar o Index 
(www.misteriosantigos.com/librorum.html).    
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gente podia ler obras literárias, porque não tinha aulas nestes dias, era só pra 
isto. Mas os livros emprestados do Bispo, quando eu terminava os deveres 
escolares, eu pegava o livro e ia ler. Qual era o professor de disciplina que ia 
me tomar aquele livro, era emprestado de Dom José? 

 

Desse modo, o Bispo indicava para o magistério aqueles alunos-seminaristas 

considerados mais estudiosos, geralmente com excepcional desempenho escolar na 

disciplina que iriam lecionar. Além disso, seguir uma conduta moral reivindicada pela 

sociedade daquela época, próxima ao modo de vida dos padres, era igualmente 

fundamental para ingressar e se manter na docência:  

Mariano Rocha, o professor Sabóia, o professor Aristides Ribeiro, todos 
tinham sido seminaristas conhecidos de Dom José. E Dom José já sabia que o 
Sabóia era bom em Matemática, sabia que o Aristides era bom em Geografia, 
sabia que Mariano Rocha era bom em Língua Portuguesa, e que eram pessoas 
bem procedidas, que não bebe, que não é zangado, que não é turrão, não anda 
dando porrada em ninguém, bom pai de família, respeitado por todo mundo.  
Tanto para o Colégio Sobralense como para o Seminário, não se compreendia 
um professor escandaloso, mal procedido. Mas não era por causa do 
Seminário nem do Colégio, era a sociedade que não admitia aquilo. Hoje não, 
ninguém pergunta, o professor pode ser o que for, pode ser ladrão, pode ser 
gay, não interessa, dá a sua aula e acabou-se (ex-professor de línguas). 

 

Ao tempo em que trabalhava no colégio Sobralense, o ex-professor de línguas 

recorda de um caso em que um professor de Inglês deixou de ensinar porque “bebia”. Em 

sua opinião, ele teria sido excluído do quadro de professores do Colégio não exatamente 

porque “bebia”, mas “porque ele não teve mais condições de ensinar; ele passava uma 

semana sem dar aulas. Era um rapaz competente, ex-jesuíta que quase se ordenou”. 

Para além da experiência escolar da Diocese de Sobral, o ingresso de padres e ex-

seminaristas como docentes de escolas católicas ou mesmo leigas, no Brasil, era uma 

forma de a Igreja Católica tentar recuperar a sua hegemonia política e religiosa no País, 

enfraquecida desde o advento da República e a separação entre Estado e Igreja243.  

                                                 
243 Com a Encíclica e o Syllabus, de 8 de dezembro de 1864, a Igreja Católica brasileira se tornava mais 
ortodoxa, ao mesmo tempo em que estreitava seus laços com o Vaticano. Esta nova posição da Igreja, 
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Até a década 1960, a “ausência” do Estado no campo da educação secundária 

motivou a criação de colégios católicos agregados aos seminários diocesanos, o que 

difundiu sobremaneira a docência entre padres e ex-seminaristas. Em face do processo de 

“romanização” da Igreja, os seminários católicos constituíram-se locais por excelência de 

formação dos educadores, passando a fornecer docentes, sobretudo, para o ensino 

secundário e superior244. Como fundadores e diretores de escolas católicas245, autores de 

manuais didáticos e pedagógicos (OLIVEIRA, 2002) e professores das mais diversas 

áreas de ensino, os alunos egressos dos seminários, inclusive padres, tinham muitas vezes 

o ensino como atividade principal.  

A esse respeito, o ex-professor de línguas, ao rememorar as suas experiências de 

trabalho nas Paróquias de Crateús, Acaraú e São Benedito, no período de 1956 a 1960, 

relata que dedicava mais tempo ao ensino do que, propriamente, às atividades pastorais da 

Igreja, a exemplo da Paróquia de Acaraú que trabalhou, concomitantemente, na escola 

Normal Rural e no Colégio São José: 

Em 1956, depois de quatro anos de Seminário e Colégio Sobralense, eu pedi a 
Dom José [Tupinambá da Frota] uma experiência pastoral. Então, eu passei 
um ano em Crateús. Foi uma experiência muito boa, eu ajudava o vigário na 
Paróquia e era professor na escola Normal Rural, que o vigário era o 
responsável. Trabalhei lá só um ano, aí fui para Acaraú, onde passei dois anos 
com a mesma experiência, também em escola Normal Rural e no colégio São 
José, que era o Colégio da Paróquia de Acaraú. [...] Depois eu tive um ano e 

                                                                                                                                                         
denominada de “romanização”, tornou-se mais intensa após a Proclamação da República e o Decreto de 1889, 
que separou o Estado da Igreja. A partir de 1915, a cúpula da Igreja Católica no Brasil lançou estratégias para 
recuperar a hegemonia político-religiosa no País e tornar mais efetivo o processo de romanização. Na prática, a 
Igreja convocou os intelectuais e as autoridades católicas para atuar no sistema de ensino brasileiro, seja 
instalando escolas católicas de ensino primário e secundário nas paróquias, seja trabalhando em outras 
instituições de ensino da rede pública e particular (MESQUIDA, 2004).   
244 Igreja Católica propagava seus ideais sociais e religiosos por meio da formação das elites brasileiras, 
especialmente nas escolas católicas. Seja nas escolas primárias, com aulas de catecismo, seja na formação das 
professoras nas escolas normais ou das elites masculinas nos colégios, seja ainda nas aulas de filosofia nas 
faculdades, os padres e ex-seminaristas estiveram sempre presentes no magistério brasileiro, notadamente na 
primeira metade do século passado (KULESZA, 2004).  
245 Como mencionamos no primeiro capítulo, Dom José Tupinambá da Frota criou, em Sobral, durante o seu 
bispado (de 1916 a 1959), o Seminário São José, o Ginásio e a Escola Normal Sant’Ana, o Colégio Diocesano 
Sobralense, a Escola Profissional, o Patronato Maria Imaculada, dentre outras instituições. 
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meio em São Benedito. Em Acaraú foi 57 e 58 e em São Benedito em 59 e 
metade de 60. 
Em Acaraú, eu ajudava o padre na Paróquia e era professor na escola Normal 
Rural e no Colégio São José. Até quinta-feira, eu ficava nos colégios. Sexta e 
sábado, eu não tinha aulas para poder trabalhar na Paróquia. 

 

 Uma vida mais dedicada ao magistério do que propriamente às funções 

eclesiásticas, como foi o seu caso, era imprescindível para ampliar as experiências 

pedagógicas, qualificar-se profissionalmente e ter o seu trabalho reconhecido pelos 

diretores das instituições de ensino e/ou autoridade da Igreja.  

 A escassez de professores no Ceará, notadamente nas cidades distantes de 

Fortaleza, com nível de formação escolar mais elaborado, também favorecia o 

desenvolvimento da carreira docente entre os sacerdotes246.  

 A oportunidade de lecionar no ensino superior, com a criação da Faculdade de 

Filosofia Dom José, foi o ápice da carreira no magistério para o ex-professor de línguas. 

Em 1959, com a morte de Dom José, o bispo auxiliar, Dom José Bezerra Coutinho, o 

convocou para trabalhar novamente como professor do Seminário e do Colégio 

Sobralense.  

Ao regressar à cidade de Sobral, em 1960, recebeu uma proposta de trabalho do 

diretor e co-fundador da Faculdade de Filosofia, Padre José Gerardo Ferreira Gomes, para 

ensinar naquela instituição. Este convite, em sua opinião, justificava-se pela escassez de 

professores qualificados para exercer o magistério superior na região de Sobral: “Não 

tendo o cachorro, a gente recorre ao gato. Nós não tínhamos um mestre, um doutor. O 

próprio padre Gerardo não tinha curso nenhum, só o Seminário”.   
                                                 
246 A escassez de professores qualificados para lecionar no Estado do Ceará atraía muitos sacerdotes para o 
magistério, inclusive nas funções docentes do ensino superior. A esse respeito, conforme relata Soares (2000, 
p.87), “sem o bispado não se compreende a Universidade Estadual Vale do Acaraú  - UVA, pois boa parte dos 
professores atuais é de ex-alunos do seu Seminário, que nele hauriram uma cultura clássica, um sentido de 
compromisso social, um caráter e uma fibra de luta, rebeldia e disciplina. [...] nesse caldo de moralidade e visão 
do mundo que o Seminário ofereceu, está a argamassa humana com a qual o Cônego Francisco Sadoc de Araújo 
fundou a Universidade”.    
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Embora tivesse certa experiência como professor do Seminário e de escolas 

secundárias, e participado do curso da CADES247, admitia estar inseguro para assumir a 

função docente no ensino superior:  

A gente não sabia de nada, não tinha experiência de nada, mas já tinha 12 anos 
de colégio. Eu sabia como eu tinha recebido, como eu tinha recebido eu dava. 
Era por assim dizer uma pedagogia intuitiva. Do jeito que deram, eu vou dar 
para os outros. A pedagogia era essa, a prática. 

 

Padre Gerardo, contudo, exigia apenas que ele seguisse o programa curricular do 

Seminário: “Você dá as aulas que você dá no Clássico do Seminário e tal, nós ficamos 

satisfeitos. Dê o que você ensina lá”.  

Nessa época, chegou a lecionar, ao mesmo tempo, em três instituições de ensino 

diferentes: no Seminário Diocesano, no Colégio Sobralense e na Faculdade de Filosofia 

Dom José. 

A dedicação exclusiva ao ensino ou tê-lo como atividade principal, como foi o seu 

caso, era um dos indícios de que o magistério estava, de fato, se definindo como ocupação 

profissional do professor, e não como atividade passageira (Cf. NÓVOA, 1995). O 

investimento em cursos de formação, como, por exemplo, o curso da CADES, e a 

estabilidade no emprego eram outros fatores igualmente determinantes na carreira 

docente, embora a sua permanência ou não no magistério ficasse, muitas vezes, na 

dependência das autoridades religiosas. Desse modo, era fundamental contar com o apoio 

do bispo para se liberar parcialmente dos compromissos religiosos e dedicar a maior parte 

do tempo ao ensino. 

No caso dos três professores, embora tenham percorrido caminhos distintos no 

magistério, suas trajetórias de trabalho indicam que o reconhecimento social da profissão 

                                                 
247 O ex-professor de línguas nos confidenciou que a principal razão dele ter participado do Curso da CADES era 
porque “os colégios exigiam que os professores tivessem um título naquela área”. 
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professor dependia, sobretudo, da colaboração de autoridades, sejam elas vinculadas à 

Igreja Católica ou ao Estado.   

Nesse sentido, o entrelaçamento entre suas trajetórias de vida pessoal e profissional 

indica alguns pontos comuns nos seus percursos de trabalho. Por exemplo, dois dos três 

professores ocuparam, além da função docente, cargos de confiança como diretores do 

Liceu do Ceará, em Fortaleza, e do Colégio Estadual Dom José, em Sobral. Outros 

fatores, comuns a eles, diz respeito à ampliação progressiva da carga horária de trabalho 

nas escolas, chegando a se dedicarem, ao mesmo tempo, a duas ou mais instituições de 

ensino.  

Para quem trabalhava na rede pública secundária e se dedicava exclusivamente ao 

ensino, era comum completar a carga horária lecionando nas escolas particulares, a 

exemplo do ex-professor de Geografia e da ex-professora primária do Grupo Escolar 

Professor Arruda. Neste caso, as estreitas relações de amizades no meio educacional, 

especialmente com proprietários e diretores de escolas, proporcionavam novas 

oportunidades de trabalho248. Assim, a ampliação das oportunidades educacionais nas 

redes de ensino públicas e particulares proporcionou a criação de novos postos de trabalho 

no sistema escolar cearense, abrindo novos horizontes profissionais para esses e outros 

docentes. 

 Essa ampliação das redes escolares evitou, de certo modo, a redução dos salários 

docentes, a qual foi compensada com o aumento do tempo de trabalho na escola, seja 

exercendo a docência em várias escolas públicas e particulares, seja ocupando cargo de 

                                                 
248 Como vimos anteriormente, era comum entre os docentes, principalmente os do ensino secundário, trabalhar 
concomitantemente em várias instituições de ensino da rede pública e particular do Ceará; ou ainda, conciliar a 
atividade docente com outra ocupação remunerada. Esta condição do magistério implicava, por um lado, a 
realização de contratos de trabalho muitas vezes fragilizados, especialmente para quem se dedicava parcialmente 
ao ensino; e, por outro, estimulava o professorado a ampliar as redes de contato entre amigos, parentes e 
políticos, na tentativa de angariar novas colocações no magistério.  
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diretor nos estabelecimentos de ensino ou mesmo atuando no ensino superior, a exemplo 

das faculdades de Filosofia249.  

Nesse sentido, a análise das relações entre as trajetórias de vidas pessoais e 

profissionais no magistério deve considerar, pelo menos, três dimensões das relações de 

trabalho que favoreciam diretamente o desenvolvimento da carreira docente: os círculos 

de amizades pessoais (de familiares, de amigos e de políticos) que facilitavam as 

indicações e/ou recomendações às funções docentes e aos cargos escolares, as condições 

socioeconômicas dos docentes e o tipo de instituição escolar no qual o professor 

desenvolvia suas atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 É importante ressaltar aqui que, para o ex-professor de línguas, a remuneração paga ao professorado do 
Colégio Sobralense, na administração do padre José Aloísio Pinto, estava muito aquém da ideal. Segundo nos 
informou, tal situação levou três professores “leigos”, “pais de famílias”, a reclamar um aumento do salário-aula 
junto ao diretor do Colégio. Na época, ao ser convidado para participar dessa reivindicação, recusou-se porque 
era padre, solteiro, não tinha filhos e o salário que recebia era suficiente para se manter. Portanto, afirmou ele, 
“seria uma incoerência da minha parte andar correndo atrás de dinheiro”. [...] “Dinheiro para mim não 
importava”. No final dos anos 1950 e início da década 1960, todavia, chegou a trabalhar como professor de três 
instituições de ensino, ao mesmo tempo: no Colégio Sobralense, na Faculdade de Filosofia Dom José e no 
Seminário Diocesano de Sobral.  
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Considerações finais 

 

 O propósito deste trabalho era compreender e analisar a constituição do trabalho 

docente no âmbito da esfera pública em face do processo de profissionalização do 

professorado, no Ceará, no período de 1942 a 1962. Para tanto, tomamos o conceito de 

ciclo contínuo de políticas como referência teórico-metodológica para analisar as políticas 

educacionais de regulamentação e estruturação do trabalho docente. Nessa perspectiva, 

abordamos o processo de profissionalização do professorado sob o ângulo das relações 

público/privado construídas ao redor da atividade de ensino.    

 Para estas considerações finais, procuraremos sintetizar as principais idéias (e/ou 

achados) do nosso trabalho investigativo, as quais consideramos relevantes contribuições 

para a (re) construção da história social do trabalho docente no Brasil e, particularmente, 

no Estado do Ceará. 

    No que diz respeito à regulamentação e à estruturação do trabalho docente no 

Estado do Ceará, em meados do século passado, destacamos aqui dois elementos centrais: 

a nacionalização das políticas educacionais e a ampliação do acesso à escolarização, no 

ensino primário e secundário.  

 Tais elementos apresentam indícios das primeiras tentativas de se publicizar a 

docência via regulamentação dessa atividade. Todavia, essa regulamentação por meio de 

decretos, leis, etc., ao ganhar destaque na esfera pública, apresentava, não raras vezes, 

ambigüidades e contradições diversas, as quais tinham origem nas influências do mundo 

privado (de políticos, de parentes e de amigos próximos). Tal configuração das políticas 

educacionais de profissionalização do professorado dificultava a constituição de uma cara 

pública do magistério, seja na rede de ensino pública ou na particular.  
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 Assim, as regras (leis, decretos etc.) que deveriam reger o trabalho docente eram, 

por vezes, capturadas por interesses particularistas, interesses nos quais as influências 

pessoais oriundas da nossa cultura política personalista determinavam os rumos das 

políticas educacionais de profissionalização do trabalho docente.  

 Desse modo, os interesses privados, notadamente econômicos e político-eleitorais, 

com grande participação da Igreja Católica, penetravam a esfera pública. A esse respeito, 

o financiamento público das escolas particulares é um exemplo. Estas, financiadas com 

dinheiro público, caracterizavam-se como um setor “semigovernamental” sob o controle 

da iniciativa privada, que visavam, sobretudo, a obter maiores lucros com a atividade do 

ensino. Os repasses de recursos públicos às escolas particulares eram considerados justos, 

na óptica dos representantes de sindicatos das instituições de ensino privadas, uma vez 

que a rede de ensino particular supria a “ausência” do Estado no campo educacional, 

sobretudo no ensino secundário. Além disso, as instituições de ensino particulares 

beneficiadas com recursos públicos teriam que destinar, pelo menos, cinco por cento (5%) 

da matrícula a alunos economicamente deficitários. 

 Para os representes políticos, era um “bom negócio” conceder auxílios e subsídios 

públicos à iniciativa privada porque, em épocas de eleições, as regiões do Estado 

beneficiadas com repasses de recursos públicos retribuíam generosamente os “favores” 

concedidos, votando em candidatos partidários dos referidos políticos ou reelegendo o 

próprio político que os favoreceu com tais recursos. A destinação de verbas públicas para 

determinadas regiões do Ceará favoreceu, prioritariamente, os redutos eleitorais de 

deputados estaduais e federais, como demonstramos no primeiro capítulo desse trabalho. 

 No caso específico dos repasses através do FNEM, os investimentos públicos nos 

colégios particulares não eram considerados, pelos representantes de escolas da rede 
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privada, empréstimo a fundo perdido, pois tais recursos tinham de ser reembolsados, em 

prazo de dez anos, com a concessão de bolsas de estudos oferecidas “gratuitamente” a 

alunos considerados pobres.  

 Esse panorama da política educacional, pouco a pouco, reestruturou o trabalho 

docente, no País. Nesse contexto, o status socioeconômico do professorado começou a se 

constituir negativamente. Um exemplo disso é que a remuneração docente no ensino 

primário e secundário, tanto na rede pública como na particular, teve redução para cerca 

de um terço no período de uma década, entre os anos de 1947 e 1958.  

 Dentre os fatores que contribuíram diretamente para tornar precária as condições 

de trabalho no magistério público e particular, podemos destacar como exemplo o fato de 

que os investimentos no setor educacional, nesse período, não acompanharam, na mesma 

proporção, o aumento das matrículas no ensino primário e secundário. No caso das 

escolas particulares, os “industriais do ensino” ampliaram significativamente o lucro com 

a educação escolar contando, inclusive, com a colaboração direta do Poder público federal 

que, em algumas ocasiões, chegou a reduzir o valor do salário-aula em todo o Território 

Nacional. Na rede pública de ensino, por sua vez, a progressiva perda do poder aquisitivo 

no magistério estava relacionada diretamente à expansão desordenada e pouco planejada 

do aparato escolar, especialmente no ensino primário, o que levou o professorado a 

buscar, principalmente os do ensino secundário, complementação de sua renda, 

ministrando aulas, ao mesmo tempo, em escolas públicas e particulares para manter certo 

padrão de vida. Assim, a falácia de que o professorado da rede oficial recebia, nessa 

época, remuneração equivalente à dos desembargadores expressava, não exatamente o 

valor do salário pago pelo Estado aos docentes, mas a soma de seus rendimentos com 

aulas ministradas, concomitantemente, nas escolas públicas e particulares. Além disso, 
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havia outros fatores que justificavam o fato de boa parte dos docentes apresentarem status 

socioeconômico diferenciado, como, por exemplo, a sua origem social, a escolarização 

e/ou formação profissional, dedicação ao ensino em tempo parcial ou integral, ter ou não 

outra ocupação remunerada e a situação de trabalho estável ou temporária na docência. 

 As difíceis condições de trabalho no magistério estavam, igualmente, vinculadas à 

superutilização do professorado e do aparato escolar já existente, com a criação de turmas 

noturnas, com a contratação de professores temporariamente para suprir a crescente 

demanda pelo ensino e com a criação de novas escolas com padrão inferior àquelas em 

funcionamento, a exemplo dos novos colégios construídos na segunda metade da década 

1950 e a ampliação do número de escolas primárias (isoladas, reunidas e auxiliares) no 

Estado. Estas, particularmente, contavam, muitas vezes, com a colaboração dos próprios 

docentes para garantir o seu funcionamento, os quais forneciam, desde o espaço de suas 

residências até mesas, bancos, cadeiras etc., para garantir condições mínimas de ensino. 

 Desse modo, as condições precárias de trabalho no magistério favoreceram o 

crescimento de políticas clientelistas no setor da educacional que, quase sempre, iam de 

encontro às determinações constitucionais. A debilidade dos critérios de ingresso no 

magistério, por exemplo, puseram à mostra as difíceis condições de trabalho nas quais o 

professorado se submetia. As relações pessoais com o patronato político local passaram a 

determinar, desse modo, a carreira no magistério público, o que nos leva a concluir que a 

atividade docente apresentava, nessa época, uma cara mais privada do que pública, não 

obstante os debates que motivavam as reformas educacionais e produziam e/ou 

projetavam na esfera pública a profissionalização do trabalho docente. 

 Nessas condições, as habilitações para o magistério, nas escolas normais ou nas 

faculdades de Filosofia, não constituíam o elemento fundamental para o ingresso ou a 
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permanência do professorado nas redes de ensino pública e particular. Contribuíam 

diretamente para isso as influências pessoais dos professores, notadamente a político-

partidária, e o número insuficiente de docentes dispostos a exercer a função do ensino em 

determinadas regiões do Estado do Ceará. Sobre isso, a exemplo do que ocorria no ensino 

primário, havia pessoas suficientemente habilitadas nas escolas normais para atender a 

demanda no País, por um lado, e um grande número de professoras consideradas “não 

qualificadas” no exercício da docência na rede primária, por outro. Esta realidade da 

profissão professor era verificada, principalmente, naquelas áreas mais distantes dos 

grandes centros urbanos, como também nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 As trajetórias pessoais e as condições socioeconômicas do professorado, nesse 

caso, determinavam muito mais o reconhecimento ou não profissional no trabalho docente 

do que a qualificação em uma agência de formação de professores credenciada pelas 

inspetorias seccionais ou pelo próprio MEC. A habilitação profissional do professor, desse 

modo, não constituía empecilho para quem pretendia fazer carreira no magistério público 

ou particular. 

 Para quem trabalhava nas escolas particulares, o sucesso na carreira docente 

dependia, sobretudo, das estreitas relações de amizades no meio educacional, 

particularmente com proprietários e diretores de escolas; ao passo que, nas escolas 

públicas, as influências político-partidárias se sobressaíam como promotoras do 

reconhecimento profissional. 

 Há que se atentar, porém, para o fato de que as influências pessoais (de parentes, 

de amigos e de políticos próximos) por si não garantiam o reconhecimento social no 

magistério público ou particular. Nesse caso, o empenho pessoal do professor dava o tom 

no processo de profissionalização do trabalho docente, seja investindo em cursos de 
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formação inicial ou de especialização, ou ainda, tendo disposição para ampliar a carga 

horária de trabalho, aumentando as horas de aulas na escola onde atuava e/ou trabalhando, 

concomitantemente, em outros estabelecimentos de ensino. 

 Dependendo da instituição escolar onde trabalhavam (escola pública ou particular, 

escola primária ou secundária etc.), as influências pessoais dos professores podiam ou não 

ter grande peso na carreira docente.  Para quem atuava em instituição de ensino-padrão, 

como era o caso do Liceu do Ceará, por exemplo, aliada à escassez de professores com 

nível de formação mais elaborado, as oportunidades de lecionar em outro estabelecimento 

de ensino dependiam menos das amizades pessoais ou mesmo das grandes influências 

políticas locais.  

 Assim, as várias dimensões e/ou formas de constituição do trabalho docente, em 

meados do século passado, indicam a existência de grupos diversos de pessoas vinculadas 

a uma ocupação que, embora associadas pelo sentimento de pertença a um corpo 

profissional, distinguiam-se socioeconomicamente no sistema de ensino em face da 

desigualdade na oferta dos serviços educativos de uma região para outra.      

   Grosso modo, não podemos tratar aqui das questões vinculadas ao processo de 

profissionalização do trabalho docente sem considerar as múltiplas faces nas quais a 

profissão professor se apresentava nos debates públicos. A heterogeneidade do corpo 

docente, assim como os seus percursos pessoais de trabalho, porão interrogações sobre o 

processo de profissionalização do trabalho docente que ultrapassam à nossa capacidade de 

compreensão e análise na presente investigação.  

 Fica, portanto, o desafio para que pesquisas futuras averigúem outras dimensões do 

trabalho docente, a exemplo daquelas mais ligadas ao processo de profissionalização 

docente em cada grupo de professores que exerceram o magistério em situações as mais 
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diversas, com a expansão da rede escolar no período de transição políticas em que se 

instituiu o regime autoritário, com o golpe militar de 1964. 
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ANEXO I 

 

Distribuição de auxílios do FNEM no Ceará em 1958 
 

Estabelecimentos Cidades Auxílio em cruzeiros 
Sociedade dos Educadores de Acopiara 

(Ginásio)  
Acopiara 300.000,00 

Ginásio São José Aracati 300.000,00 
Ginásio dos Maristas Aracati 200.000,00 

Ginásio São Benedito, mantido pela Sociedade 
Educacional de Aurora  

Aurora 100.000,00 

Centro de Melhoramento de Barbalha, para o 
Ginásio Nossa Senhora de Fátima 

Barbalha 1.000.000,00 

Ginásio Santo Antônio Barbalha 100.000.00 
Instituto Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora  Baturité 200.000.00 

Ginásio Salesiano Domingos Sávio  Baturité 100.000.00 
Ginásio Padre Anchieta  Camocim 200.000,00 

Associação dos Educadores de Campos Sales Campos Sales 100.000,00 
Ginásio de Canindé, da Sociedade Educacional 
São Francisco  

Canindé 100.000,00 

Ginásio Jarusa Correia Caucaia 200.000,00 
Escola Normal Padre Juvêncio Crateús 100.000,00 
Ginásio Diocesano de Crato Crato 100.000,00 

Ginásio Santa Tereza de Jesus Crato 100.000,00 
Ginásio São João Fortaleza 600.000,00 
Colégio São José Fortaleza 600.000,00 
Colégio São José Fortaleza 400.000,00 

Colégio Castelo Branco Fortaleza 300.000,00 
Ginásio Dom Bosco Fortaleza 100.000,00 

Ginásio Juvenal de Carvalho Fortaleza 100.000,00 
Colégio Lourenço Filho Fortaleza 100.000,00 

Ginásio Nossa Senhora das Graças Fortaleza 100.000,00 
Ginásio Nossa Senhora de Loudes Fortaleza 100.000,00 

Ginásio Rui Barbosa Fortaleza 100.000,00 
Ginásio Santa Cecília Fortaleza 100.000,00 
Ginásio Santa Isabel Fortaleza 100.000,00 

Ginásio Santa Maria Goretti Fortaleza 100.000,00 
Ginásio São José Granja 500.000,00 

Ginásio Guaraciabense Guaraciaba do 
Norte 

100.000,00 

Ginásio Sagrado Coração de Jesus Guaramiranga 100.000,00 
Ginásio Senhor do Bonfim Icó 100.000,00 

Instituto Nossa Senhora da Expectação Icó 100.000,00 
Ginásio de Iguatu, mantido pela Sociedade 
Educadora de Iguatu 

Iguatu 300.000,00 

Ginásio São José Iguatu 100.000,00 
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Estabelecimentos Cidades Auxílio em cruzeiros 
Ginásio Imaculada Conceição de Educação de 
Ipu 

Ipu 300.000,00 

Ginásio Ipuense, mantido pela Sociedade 
Educadora de Ipu 

Ipu 300.000,00 

Ginásio da Escola Normal Rural Joaquim 
Magalhães 

Itapipoca 200.000,00 

Ginásio Clóvis Bevilaqua  Jaguaribe 400.000,00 
Ginásio Carmélia Dutra Jaguaribe 100.000,00 

Escola São Francisco dos Missionários 
Capuchinhos de Juazeiro do Norte 

Juazeiro do Norte 100.000,00 

Ginásio Santa Terezinha Juazeiro do Norte 100.000,00 
Ginásio São João Bôsco Juazeiro do Norte 100.000,00 

Ginásio Diocesano Padre Anchieta Limoeiro do 
Norte 

300.000,00 

Ginásio Diocesano de Limoeiro do Norte Limoeiro do 
Norte 

100.000,00 

Ginásio Municipal Maranguape 200.000,00 
Ginásio Santa Rita Maranguape 100.000,00 

Ginásio Monsenhor Tabosa Novas Russas 100.000,00 
Ginásio Maria Imaculada Pacoti 100.000,00 

Ginásio Dom Quintino, mantido pelo Patronato 
Nossa Senhora de Fátima 

Quixeramobim 200.000,00 

Ginásio Coração Imaculado de Maria Russas 200.000,00 
Ginásio Virgem Poderosa São Benedito 100.000,00 
Ginásio Cristo Redentor Senador Pompeu 100.000,00 

Ginásio Nossa Senhora das Dôres Senador Pompeu 100.000,00 
Colégio Educandário São José (Praça da 
Independência)  

Sobral 200.000,00 

Colégio Diocesano Sobralense Sobral 200.000,00 
Ginásio Diocesano Sobralense Sobral 100.000,00 
Seminário Menor de Sobral Sobral 200.000,00 

Soc. dos Amigos do Progresso de Pedra Branca 
(Ginásio) 

Pedra Branca 300.000,00 

Instituto Sagrado Coração de Jesus (para o 
Ginásio) 

Quixadá 200.000,00 

Associação Senhoras de Caridade para o 
Colégio Nossa Senhora de Fátima 

Ubajara 100.000,00 

Associação Viçoense de leitura popular, para a 
manutenção do Ginásio Viçoense 

Viçosa 100.000,00 

Fonte: Sousa, s/d, op. cit., p. 240-243. 
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ANEXO – II 
 
 

Algumas Características dos Docentes Entrevistados 
Funções/ 
Cargos na 
Escola 

Local de 
Trabalho 

Tipo de Instituição  Formação Ano de 
Ingresso no 
Magistério 

Área de 
Atuação 

Professora 
Primária 

Forquilha 
(Distrito de 

Sobral) 

Escola Pública 
Isolada  

Curso 
Normal 

 
1961/1962 

Alfabetização, 
Ensino 

Primário 
Professora 
dos Cursos 
Primário, 

Secundário 
e Superior; 
Diretora de 

Escola 
Pública 

 
Caxias - MA 

 
Sobral - CE 

Grupos Escolares e 
Colégio da Rede 
Pública; Ginásios, 
Colégios, Escola 
Técnica, Escola 

Normal e Faculdade 
de Filosofia da Rede 

Particular 

Curso 
Normal, 
Curso da 
CADES, 
Cursos de 

Especialização 

 
1938/1939 

 
Ensino 

Primário, 
Geografia e 
Antropologia 

Professor 
do Ensino 
Primário e 
Secundário; 
Diretor de 

Escola 
Pública 

 
Fortaleza 

 
Liceu do Ceará e 
Ginásio da Rede 
Pública; Escola 

Primária, Ginásios e 
Colégios Particulares 

 
Curso de 
Direito 

 
1932 

 
Ensino 

Primário e 
Disciplina de 
Geografia 

Professor 
do Ensino 

Secundário; 
Diretor de 
Escolar 

Particular  

 
Fortaleza 

Liceu do Ceará, 
Escola Normal e 

Ginásio Municipal 
da Rede Pública; 
Escola Técnica, 

Ginásios e Colégios 
Particulares 

 
Curso de 

Odontologia 

 
1938 

 
Inglês e 

História Geral 

Professor 
do Ensino 

Secundário, 
Superior e 
Seminário 
Católico 

Nos 
Municípios 
de Sobral, 
Crateús, 
Acaraú e 

São Benedito 

Instituições 
Católicas: Ginásios, 
Colégios, Escolas 

Normais, Seminário 
e Faculdade de 

Filosofia 

 
Curso de 
Seminário 

(Padre) e da 
CADES 

 
1952 

 
Línguas 

Portuguesa e 
Estrangeira 

Professor 
do Ensino 
Primário e 
Superior; 
Diretor de 

Escola 
Particular 

 
Caucaia e 
Sobral 

 
Instituições 

Católicas: Escola 
Primária, Colégio e 

Faculdade de 
Filosofia 

Curso de 
Seminário 
(Padre), 
Filosofia, 

Teologia e Letras 
(Línguas Vivas e 

Mortas) 

 
1957 

História, 
Geografia, 

Inglês, 
Literatura 
Anglo-

Americana  
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