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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho versa sobre educação, tempo livre e lazer nas associações docentes de 

Pernambuco na segunda metade do século XX. Esse recorte histórico compreende, 

justamente, o período que se segue entre o início da organização dos professores 

pernambucanos, em 1951, e a fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

de Pernambuco (SINTEPE), em 1990. Portanto, trata da história das associações 

docentes do estado durante a segunda metade do século XX. Inicialmente, essas 

entidades se organizavam através do cooperativismo e funcionavam como espaços 

recreativos e culturais. Além disso, não gozavam do estatuto de sindicato, uma vez que 

os servidores públicos estavam proibidos de fazer greve até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Por isso, considera-se como objeto de estudo relevante na 

história dessas entidades tanto a categoria trabalho como a categoria lazer. Assim, o 

principal objetivo desta pesquisa é compreender como as atividades recreativas e 

culturais contribuíram para que os professores pernambucanos tivessem uma 

participação social ativa na luta pelos seus direitos e como influenciaram na organização 

do SINTEPE. Para atingir os objetivos aqui propostos, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica em que foram analisados aspectos relacionados ao campo educacional e 

aos conceitos de tempo livre e lazer, com o intuito de elucidar a relação entre esses 

conceitos e a ação pedagógica exercida pelas entidades pesquisadas. Também foram 

consultados nos arquivos do SINTEPE e do Centro dos Professores de Pernambuco 

(CPP): livros de atas e estatutos; recortes de jornal, boletins informativos, panfletos de 

eleições e publicações diversas; relatórios e resoluções de congressos e encontros. Além 

disso, foram realizadas entrevistas com quatro professoras ligadas ao CPP. Enfim, 

durante a segunda metade do século XX, as associações docentes de Pernambuco 

realizavam tanto uma ação pedagógica explícita, através de atividades voltadas para a 

formação dos professores, como contribuíam, direta ou indiretamente, com o 

aprendizado desses profissionais para os usos do tempo livre. Na prática, realizavam 

tanto uma educação para o lazer como uma educação pelo lazer. Nesse sentido, no 

primeiro momento, as suas ações assumiam um papel educativo em que o lazer figurava 

como veiculo e como objeto de educação. Buscavam, assim, garantir o incremento tanto 

do capital social como do capital cultural dos professores, através de uma ação 

pedagógica, que possibilitava a internalização de um habitus. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work deals about education, free time and leisure on the teachers associations of 

Pernambuco, in the second half of the 20th century. This historical clipping includes, 

just, the period that following between the beginning of the organization of the teachers 

of Pernambuco, in 1951, and the foundation of the Union of Education Workers of 

Pernambuco (SINTEPE), in 1990. Wherefore, deals of the history of the teachers 

associations of the State, during the second half of the 20th century. Initially, these 

entities are organized across the cooperatives, and functioned as cultural spaces for 

recreation and leisure. Moreover, didn’t enjoy the status of trade union, since the civil 

servants were prohibited from striking until the promulgation of the Federal 

Constitution of 1988. There for, it’s considered as an object of study relevant in the 

history of these entities both the work category as the leisure category. Thus, the main 

objective of this research is to understand how the recreational and cultural activities 

that contributed to teachers had an active social participation in the fight for their rights 

and how to influence in the organization of SINTEPE. To achieve the goals proposed 

here, a literature search was performed that analyzed aspects related to the educational 

field and the concepts of free time and leisure; with the order to elucidate the 

relationship between these concepts and the pedagogical action exercised by the entities 

surveyed. Were also consulted in the archives of SINTEPE and the Teachers Center of 

Pernambuco (CPP): books minutes and statutes; newspapers clippings, informative 

bulletins, election pamphlets and various publications; reports and resolutions of 

congress and meetings. In addition, interviews were conducted with four teachers linked 

to the CPP. Finally, during the second half of the twentieth century, associations of 

teachers Pernambuco performed both an explicit pedagogical action through activities 

aimed at training teachers, and contributed directly or indirectly, by learning these 

professionals in the uses of free time. In practice, performed both education for leisure 

as an education by leisure. Accordingly, in the first moment their actions assumed on an 

educative role in which the leisure figured as vehicle and object of education. Sought, 

thus, to ensure the increment both of the social capital as of the cultural capital  the 

teachers, through a pedagogic action, that allowed the internalization of a habitus.       

 

 

 

Keywords: Education. Free time. Leisure. Teacher Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

 

Foto 01 – Professora Maria Elisa Viegas de Medeiros ................................................. 36 

 

Foto 02 – Maria Elisa Viegas Medeiros – Diretora da Campanha da Educação de  

Adultos ........................................................................................................................... 37  

 

Foto 03 – Deputada Maria Elisa Viegas de Medeiros ................................................... 39 

 

Foto 04 – Professora Armiragi Breckenfeld ................................................................. 51 

 

Foto 05 – XII Assembleia Internacional de Professores ............................................... 62 

 

Foto 06 – XI Conferência Estadual de Educação do SINTEPE .................................... 69 

 

Imagem 01 – Carteira de Sócio da APENOPE ............................................................. 76 

 

Foto 07 – 29ª Reunião Anual da SBPC ......................................................................... 80 

 

Foto 08 – Cerimônia de inauguração da sede do Centro dos Professores de  

Pernambuco (CPP) ........................................................................................................ 86 

 

Foto 09 – Sede do Centro dos Professores de Pernambuco (CPP) ............................... 86 

 

Foto 10 – Congresso Nacional de Unificação dos Trabalhadores em  

Educação ........................................................................................................................ 96 

 

Foto 11 – Congresso de Unificação dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco ................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AOEPE – Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco 

 

APEMOP – Associação dos Professores do Ensino Médio de Pernambuco 

 

APENOPE – Associação dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco 

 

APEOESP – Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

 

ASSOEPE – Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco 

 

ASSUEPE – Associação dos Supervisores Educacionais de Pernambuco 

 

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

 

CPA – Casa do Professor Aposentado de Pernambuco 

 

CPB – Confederação dos Professores do Brasil 

 

CPPB – Confederação dos Professores Primários do Brasil 

 

CPP – Centro dos Professores de Pernambuco 

 

CPPP – Centro do Professorado Primários de Pernambuco 

 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

 

DERE – Departamento Regional de Educação 

 

IEP – Instituto Educacional de Pernambuco 

 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

PCdoB – Partido Comunista do Brasil 

 

PDC – Partido Democrata Cristão 

 

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

 

PT – Partido dos Trabalhadores 

 

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

 

SINPRO – Sindicato dos Professores 

 

SINTEPE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco 

 



SUMÁRIO 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................   12 

 

CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO, TEMPO LIVRE E LAZER ..................................   17 

1.2 DOS CONCEITOS DE TEMPO LIVRE E LAZER .............................................   21 

1.3 DAS ATIVIDADES DE TEMPO LIVRE E A AÇÃO 

PEDAGÓGICA ...........................................................................................................   28 

CAPÍTULO 2 – O INÍCIO DA ORGANIZAÇÃO DOCENTE EM  

PERNAMBUCO ........................................................................................................   33 

2.1 FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CPPP ..........................................................   35 

2.2 A PARTICIPAÇÃO DO CPPP NAS ATIVIDADES DE TEMPO  

LIVRE E LAZER DOS PROFESSORES ...................................................................   52 

CAPÍTULO 3 – TRANSIÇÃO DO MODELO CORPORATIVISTA  

PARA O SINDICALISMO  ......................................................................................   69 

3.1 UMA NOVA POSTURA ......................................................................................   70 

3.2 A FUNDAÇÃO DO SINTEPE .............................................................................   97 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 102 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

 

Como as atividades recreativas e culturais, próprias do tipo de organização das 

primeiras associações docentes de Pernambuco, contribuíram para a participação social 

dos profissionais da educação do estado e como influenciaram no tipo de sindicalismo 

adotado posteriormente por esses profissionais? 

A partir desta questão, o presente trabalho, apresentado no Núcleo de Teoria e 

História da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco, pretende discutir a relação entre educação, tempo livre e lazer 

nas associações docentes de Pernambuco, entre o início da década de 1950 e o final da 

década de 1980.  

Esse recorte histórico compreende, justamente, o período que se segue entre o 

início da organização dos professores pernambucanos e a construção do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE). Portanto, trata da história das 

associações docentes do estado durante a segunda metade do século XX. 

Interessa, inicialmente, o fato dessas entidades, quando surgiram, terem se 

organizado através do cooperativismo e funcionado como espaços recreativos e 

culturais. Na prática, elas seguiram um percurso comum à maioria das associações 

docentes brasileiras, que começaram a surgir ainda na década de 1930, junto com a 

organização das redes públicas de ensino.  

No primeiro momento, embora subordinadas ao corporativismo sindical, criado 

por Getúlio Vargas, e reconhecidas como associações de classe, essas entidades não 

gozavam do estatuto de sindicato, uma vez que os servidores públicos não podiam fazer 

greve. Essa situação perdurou durante quase toda a segunda metade do século XX, até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

O principal objetivo deste trabalho é, portanto, compreender como as atividades 

recreativas e culturais, próprias das associações docentes, contribuíram para que os 

professores pernambucanos tivessem uma participação social mais ativa na luta pelos 

seus direitos e como influenciaram na organização do SINTEPE. 

Hoje, o SINTEPE é um dos maiores sindicatos do setor público em Pernambuco 

e conta com representação em praticamente todos os municípios do estado. Por isso, 



13 

  

considerando a sua gênese nas associações de caráter recreativo e cultural, esta pesquisa 

procura também analisar a sua história através das entidades que lhe deram origem. 

Essas entidades funcionavam, seja através de uma educação para o trabalho ou 

de uma educação para lazer, como espaços de formação da categoria. Por isso, procura-

se considerar como objeto de estudo relevante tanto a categoria trabalho como a 

categoria lazer. Desta maneira, este trabalho pode contribuir para a preservação de uma 

parte da história da organização docente em Pernambuco e apresentar um novo enfoque 

às discussões sobre sindicalismo e associativismo docente. 

Nesse sentido, para atingir os objetivos aqui propostos, realizou-se, no primeiro 

momento, uma pesquisa bibliográfica, em que foram analisados aspectos relacionados 

ao campo educacional e aos conceitos de tempo livre e lazer, com o intuito de elucidar a 

relação entre esses conceitos e a ação pedagógica exercida pelas entidades pesquisadas. 

No segundo momento, foram consultados, nos arquivos do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco e do Centro dos Professores de 

Pernambuco, documentos referentes ao período pesquisado. 

Durante a pesquisa foram localizados, nos arquivos do SINTEPE, os livros de 

atas, ofícios e estatutos da Associação dos Professores do Ensino Oficial de 

Pernambuco (APENOPE), da Associação dos Orientadores Educacionais de 

Pernambuco (AOEPE) e da Associação dos Supervisores Educacionais de Pernambuco 

(ASSUEPE); recortes de jornal, boletins informativos, panfletos de eleições e 

publicações diversas; relatórios e resoluções de congressos e encontros; além de 

fotografias e vídeos produzidos por essas entidades.  

Além disso, foram transcritos os depoimentos dos professores José Semente, 

Paulo Valença e Paulo Rubem Santigo Ferreira sobre as suas atuações na APENOPE, 

nas décadas 1970 e 1980. Esses depoimentos foram gravados durante a XI Conferência 

Estadual de Educação do SINTEPE, realizada no período de 18 a 21 de novembro de 

2009, em Itamaracá-PE. 

Também foram localizados, nos arquivos do Centro dos Professores de 

Pernambuco (CPP), os primeiros estatutos, aprovados na Assembleia de Instalação, em 

1955, exemplares do Jornal do Professor, publicados a partir de 1955; e o livro de atas 

da entidade com registros das reuniões e assembleias realizadas entre os anos de 1955 e 

1963.  
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Além disso, também foram realizadas entrevistas com quatro professoras ligadas 

ao CPP. Para a realização dessas entrevistas utilizou-se como critério a participação de 

cada uma dessas professoras em diferentes momentos da história da entidade.  

Assim, foram entrevistadas: a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, que 

foi por duas vezes presidente do CPP, nas décadas de 1970 e 1980, e atualmente é 

presidente da Casa do Professor Aposentado de Pernambuco (CPA); a professora Maria 

Joaquina Silva Mendes, que foi presidente da Casa do Professor Aposentado e, 

atualmente, faz parte do Conselho Fiscal da entidade; a professora Luzia de 

Albuquerque Miranda, que foi diretora do Centro dos Professores de Pernambuco e, 

atualmente, é vice-presidente da Casa do Professor Aposentado; e a professora Maria 

Antonieta Trindade Gomes Galvão, que foi presidente do Centro dos Professores de 

Pernambuco, na década de 1980, durante o processo de transição das associações para o 

sindicato, e, atualmente, é vice-presidente do SINTEPE. 

A história oral como metodologia histórica contribuiu para alcançar parte dos 

objetivos aqui propostos. O seu diferencial está na capacidade que tem de criar seus 

próprios documentos, ou seja, as entrevistas, mais que isso, construí-los tomando como 

base a memória dos entrevistados. 

Nesse sentido, o principal desafio da história oral é transformar a história em um 

processo criativo e cooperativo, na medida em que proporciona a sua democratização. 

No entanto, a história oral não é por si só um instrumento de mudança, mas pode ser um 

meio de transformar o conteúdo e a finalidade da história, podendo, inclusive, revelar 

novos campos de investigação. Por isso, ela permite que se recrie uma multiplicidade de 

pontos de vista do passado complexo e multifacetado e trabalha com a memória dos 

sujeitos que efetivamente fizeram parte da história (THOMPSON, Paul, 1992). 

Nesse sentido, um dos aspectos da história oral, pode ser a possibilidade de se 

apreender as atitudes da vida cotidiana essenciais para a trama da vida social, mas 

alguns grupos políticos e movimentos sociais têm usado a história oral como forma de 

construir histórias particulares, vinculadas aos desejos e às expectativas da comunidade. 

Por isso, neste trabalho, as fontes orais são consideradas como necessárias, mas não 

como o único meio para responder as questões levantadas. 

Também foram utilizadas fotografias extraídas da internet, do livreto 50 anos em 

defesa da educação brasileira, publicado pelo Centro dos Professores de Pernambuco, 

em função das comemorações do seu aniversário de 50 anos, e do acervo do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Este tipo de fonte permite uma maior 
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aproximação com a história. Mas, não se pode perder de vista que “a imagem 

fotográfica é um meio de conhecimento pelo qual visualizamos microcenários do 

passado; contudo, ela não reúne em si o conhecimento do passado” (KOSSOY, 2001, p. 

78). 

Durante a realização da pesquisa, considerou-se que as interpretações históricas 

são relativas à resposta que cada autor dá a questões análogas no presente. Ou seja, que 

qualquer leitura do passado, mesmo que controlada pela análise dos documentos, é 

também dirigida por uma leitura do presente. Desta forma, tanto uma quanto a outra se 

organizam em função de problemáticas impostas por uma situação (CERTEAU, 2010). 

Ou seja, encarar a história como uma operação é compreendê-la, mesmo que de 

forma limitada, como a relação entre o lugar, os procedimentos de análise e a 

construção do texto. Nesse sentido, entende-se também que a história faz parte da 

“realidade” da qual trata, podendo ser apropriada enquanto “atividade humana”, ou seja, 

enquanto “prática”. 

Nessa perspectiva, a pesquisa começou com o gesto de separar, de reunir, de 

transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Ao fazer 

uma nova distribuição cultural destes objetos, visava “produzir tais documentos pelo 

simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo 

tempo o seu lugar e o seu estatuto” (CERTEAU, 2010, p. 81. Grifo do autor). 

Os historiadores estão lidando constantemente com os fatos sempre em grupos e 

em séries. Mas, esses fatos não revelarão nada por si mesmos, o historiador terá que 

trabalhar arduamente para permitir que eles encontrem “suas próprias vozes”. Dessa 

forma, os fatos não podem “falar” enquanto não tiverem sido interrogados. Além disso, 

o historiador examina vidas e escolhas individuais, e não apenas acontecimentos 

históricos (processos) (THOMPSON, Edward P., 1981). 

Assim, partindo da ideia de história interpretativa e do entendimento de “fato 

histórico” como uma construção do historiador e de suas perguntas, a análise dos 

documentos se inicia por uma conjunção de fatores presentes e passados aliado a uma 

concepção ampla de fonte histórica. 

De acordo com essa concepção, sem deixar de lado a crítica documental, as 

fontes permitiram conhecer sua origem e sua ligação com a sociedade que a produziu. 

Desse modo, a noção de documento é empregada neste trabalho na forma de “registro” 

ou “vestígio”. Ou seja, marcas perceptíveis aos sentidos, deixadas por fenômenos em si 

mesmo possíveis de captar (BLOCH, 2002). 
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Para Bloch (2002), a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita, 

uma vez que, tudo o que o homem diz, escreve, fabrica ou toca pode e deve informar 

sobre ele. Por isso, não existe para cada problema histórico um tipo único de 

documento. De qualquer modo, o passado é por definição um dado que não mais se 

modificará. Mas o conhecimento do passado incessantemente se transforma e se 

aperfeiçoa. 

Para uma melhor compreensão do texto, o trabalho está dividido em três 

capítulos. O primeiro, Educação, tempo livre e lazer, discute os conceitos de tempo 

livre e lazer e as suas relações com a ação pedagógica desenvolvida nas associações 

docentes de Pernambuco. 

O segundo, Início da organização docente em Pernambuco, discute os primeiros 

anos da organização docente em Pernambuco e o projeto político em torno da 

organização do Centro dos Professores de Pernambuco (CPP), primeira associação 

docente do estado. Discute também a estrutura organizativa desta entidade à luz do 

espectro do tempo livre. Para tanto, utiliza-se do quadro de classificação das atividades 

de tempo livre desenvolvido pelos sociólogos Norbert Elias e Eric Dunning (1992) para 

analisar o caráter recreativo e cultural destas associações. 

O terceiro, Transição do modelo corporativista para o sindicalismo, discute a 

história dessas associações e o processo de transição do modelo corporativista para uma 

forma de organização típica das entidades sindicais. Também discute os conflitos que 

passaram a existir entre o CPP e a APENOPE, depois da reforma educacional de 1971, 

quando essas entidades passaram a disputar a hegemonia do movimento docente 

pernambucano, e a fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco (SINTEPE), em 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

  

CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO, TEMPO LIVRE E LAZER. 

 
 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os conceitos de tempo livre e lazer e 

elucidar a relação entre eles e a ação pedagógica exercida pelas entidades pesquisadas, 

sobretudo, em sua forma de educação difusa. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, em que foram consultados autores do campo educacional ou que discutem 

em suas obras os conceitos de tempo livre, lazer e recreação.   

 Para Brandão (2007, p. 09), “não há uma forma única nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 

ensino escolar não é a sua única prática e o professor não é o seu único praticante”. 

Nesse sentido, a educação existe por toda parte, em qualquer lugar onde existam redes e 

estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra. Desta maneira, da 

família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais e entre as 

incontáveis práticas sociais. 

Assim, a educação existe sob tantas formas e é praticada em situações tão 

diferentes, que algumas vezes parece ser invisível. As iniciativas de aprendizagem e 

treinamento existem misturadas com a vida em momentos de trabalho, de lazer ou de 

camaradagem. Quase sempre não são impostas e não é raro que sejam os aprendizes os 

que tomam a seu cargo procurar situações de troca que lhes possam trazer algum 

aprendizado. 

De acordo com Jaeger (2003, p. 03), os antigos já “estavam convencidos de que 

a educação e a cultura não constituem uma arte formal ou uma teoria abstrata, distintas 

da estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação”. Nesse sentido, mesmo 

sendo uma propriedade individual, a educação, por essência, pertence à comunidade.  

É através da educação que o caráter da comunidade imprime-se em cada um dos 

seus membros e é no homem, muito mais que nos animais, fonte de toda ação e de todo 

comportamento. Além disso, o influxo da comunidade nos seus membros atinge maior 

força por meio do esforço constante de educar as novas gerações.  

Dessa maneira, toda educação é “o resultado da consciência viva de uma norma 

que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe ou de uma 

profissão, quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou um 

Estado” (JAEGER, 2003, p. 04).  
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A educação participa, tanto no seu destino exterior como na sua estruturação 

interna e no seu desenvolvimento espiritual, na vida e no crescimento da sociedade. 

Assim, se o desenvolvimento social depende da consciência e dos valores que regem a 

vida humana, a história da educação é, segundo o autor, a história da transformação dos 

valores válidos para cada sociedade. Por isso, é preciso que se tenha em mente que a 

educação representa o sentido de todo o esforço humano. Ou seja, que a essência da 

educação consiste na modelagem dos indivíduos pela norma da comunidade. 

Deste modo, a educação institucionalizada é apenas uma das formas de 

realização do trabalho pedagógico. Junto com a educação familiar, a educação difusa 

está presente em todas as esferas e dimensões da vida de cada agente singular. A prática 

pedagógica, nessa perspectiva, realiza-se na escola, em casa, no trabalho, no tempo 

dedicado as obrigações comunitárias, políticas, sociais, religiosas, ou seja, não apenas 

no tempo dedicado ás formas institucionalizadas de educação, mas também no tempo 

de trabalho e no tempo livre (seja este dedicado ou não ao lazer) dos indivíduos. 

Para Bourdieu e Passeron (1975, p. 20), educação difusa é o tipo de educação 

que se diferencia tanto da educação familiar como da educação institucionalizada. Ou 

seja, pode ser definida como a ação pedagógica exercida “por todos os membros 

educados de uma formação social ou de um grupo”.  E, como toda ação pedagógica – 

isto é, toda imposição, através de um poder arbitrário, de um arbitrário cultural –, a 

educação difusa também exerce o efeito de uma violência simbólica. Isto porque as 

relações de força entre os grupos ou as classes constitutivas da sociedade estão na base 

de todo poder arbitrário.  

Nesse sentido, a ação pedagógica realizada pelas associações docentes de 

Pernambuco apresentava um efeito propriamente simbólico e se exercia pela relação de 

comunicação estabelecida por seus sócios. Além disso, o seu efeito propriamente 

pedagógico só se produzia, em cada momento da história dessas entidades, em função 

das condições sociais de imposição ou da inculcação. 

De acordo com Bourdieu e Passeron (1975), toda ação pedagógica implica no 

trabalho pedagógico como trabalho de inculcação, que deve durar o bastante para 

produzir uma formação durável, traduzida na forma de um habitus. Constituído como 

produto da interiorização dos princípios de um arbitrário cultural, o habitus é capaz de 

perpetuar-se mesmo após a cessação da ação pedagógica. Por isso, ele é capaz de 

perpetuar nas práticas de cada indivíduo os princípios do arbitrário interiorizado. 
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O conceito de habitus permite compreender a estrutura das práticas sociais não 

como um processo que se faz de maneira mecânica, de fora para dentro, de acordo com 

as condições objetivas presentes em determinado espaço ou situação social. Ao 

contrário, as práticas sociais são estruturadas e apresentam propriedades típicas da 

posição social dos sujeitos que as produzem e das suas formas de perceber e apreciar o 

mundo, suas preferências, seus gostos, suas aspirações, previamente estruturadas em 

relação ao momento da ação (BOURDIEU, 2007a). 

Assim, as relações estabelecidas pelos profissionais do magistério, durante a 

trajetória das associações docentes, podem ser entendidas como os resultados de 

experiências comuns que articularam a identidade de seus interesses contra interesses 

opostos. Por isso, quando se discute a construção da identidade coletiva dos 

trabalhadores em educação, a partir do modelo corporativista, o seu caráter recreativo e 

cultural não pode ser negligenciado.  

A trajetória do movimento docente, através do associativismo e das relações que 

ele proporcionou, é o fenômeno histórico que permitiu aos professores dá um salto na 

sua organização coletiva. Nesse sentido, tanto na escola como fora dela, os professores 

estabelecem ligações que podem ser fundadas em trocas materiais ou simbólicas. Para 

Bourdieu (1998), a instauração e perpetuação desse tipo de ligações supõem o 

reconhecimento de proximidade, seja no espaço físico (geográfico), econômico ou 

simbólico. 

A existência dessas relações não se dá de forma natural, ou mesmo social, mas é 

o produto de estratégias de investimento social, consciente ou inconsciente, orientadas 

para a instituição ou a reprodução de relações diretamente utilizáveis a curto ou longo 

prazo. Em outras palavras, são orientadas para transformar as relações eventuais em 

relações necessárias e eletivas, ou seja, em obrigações duráveis e subjetivamente 

sentidas ou institucionalmente garantidas (direitos). 

De uma maneira geral, o conjunto de relações que cada indivíduo estabelece 

pode representar “a posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de interconhecimento e de interreconhecimento ou, em outros 

termos, à vinculação a um grupo”. Rede constituída pelo conjunto de agentes, dotados 

de propriedades comuns, e unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 1998, 

p. 67, grifos do autor). 

Bourdieu (1998) define essa rede de relações como capital social e admite que a 

sua reprodução seja tributária de todas as instituições, produzindo ocasiões, lugares, ou 
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práticas que reúnem indivíduos tão homogêneos quanto possíveis, sob todos os aspectos 

pertinentes do ponto de vista da existência e da persistência do grupo. 

Segundo Bourdieu (1998, p. 45), “o privilégio cultural torna-se patente quando 

se trata da familiaridade com obras de arte, a qual só pode advir da frequência regular 

ao teatro, ao museu ou a concertos”. Para o autor, os conhecimentos são tão mais ricos e 

extensos, em relação aos domínios da cultura, como teatro, música, jazz, cinema, quanto 

mais elevada é a origem social do indivíduo. 

Um dos privilégios dos indivíduos de origem social elevada, ou mesmo dos 

indivíduos das camadas médias da sociedade, é o de receber, desde cedo, como herança 

familiar, uma cultura “livre”. Ou seja, as crianças oriundas dos meios mais favorecidos 

herdam saberes, gostos e um “bom gosto” (em matéria de arte, lazer, decoração, 

vestuário, esportes, paladar, etc.). 

Essa herança cultural se transmite, segundo o autor, de maneira osmótica e 

contribui para reforçar, entre os membros da classe culta, a convicção de que esses 

conhecimentos, essas aptidões e essas atitudes são frutos do dom e não parecem resultar 

de uma aprendizagem. Mas, essa herança representa “o mais oculto e determinante 

socialmente dos investimentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital 

cultural” (BOURDIEU, 1998, p. 73, grifos do autor). 

Assim, o que seria “aptidão” ou “dom” é, na verdade, produto de um 

investimento em tempo e em capital cultural. Em última análise, pode-se dizer então 

que a apropriação desse tipo de capital se daria, em particular, através do investimento 

familiar. Ou seja, depende principalmente do conjunto de bens culturais que fazem parte 

do meio ambiente natal do indivíduo, uma vez que, a simples existência desses exerce 

um efeito educativo. 

Porém, essa não é a única forma de apropriação desse tipo de capital. Nesse 

sentido, o capital cultural também pode ser adquirido através da experiência escolar, ou 

mesmo, através do contato pessoal com os amigos. Neste último caso, o capital social 

acumulado pelo indivíduo funcionaria como meio auxiliar para a acumulação do capital 

cultural. 

Por isso, considerando que uma das principais características das associações 

docentes de Pernambuco era o seu caráter recreativo e cultural, para que se possa 

explicitar o tipo de ação pedagógica desenvolvida nessas entidades, durante o período 

pesquisado, torna-se necessário, em primeiro lugar, que se faça uma distinção clara das 

relações entre tempo livre e lazer. 
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1.1 DOS CONCEITOS DE TEMPO LIVRE E LAZER 

 

 

A noção de que as atividades de lazer podem ser explicadas como 

complementares do trabalho é que contribui para a utilização dos termos “tempo livre” e 

“lazer” quase como sinônimos. Além disso, é muito comum se expressar os valores do 

lazer em oposição aos do trabalho. Nesse caso, ocorre, segundo Marcelino (1998, p. 22), 

uma “mitificação do trabalho, gerando, quase sempre, uma atitude de desconhecimento 

de outras dimensões do humano, sobretudo as possibilitadas pela vivência do tempo 

livre”. 

Também é comum, de acordo com o autor, que o fascínio pelo progresso 

tecnológico e pelas possibilidades que ele carrega de liberação do tempo dedicado às 

obrigações profissionais, leve a um tipo de elogio do lazer, numa atitude radicalmente 

oposta àquela da “mitificação” do trabalho. No entanto, os dois tipos de análise 

consideram apenas uma esfera da atividade humana e, desta forma, entende o homem de 

maneira parcial. 

Já na visão de Requixa (1980, p. 35), o lazer pode ser entendido como uma 

“ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vive, e cujos valores 

propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e 

social”. Nesse sentido, a ideia de lazer, só se apresenta mais nitidamente na civilização 

industrial, desenvolvendo-se historicamente através da interdependência dos elementos 

envolvidos no binômio trabalho-lazer. No entanto, essa pode ser considerada uma 

concepção utilitarista do lazer, pois reduz seu conceito à mera função de recuperação da 

força de trabalho e justifica a atenção dada, por parte dos empregadores, para o campo 

do lazer (MARCELINO, 1998). 

O lazer também pode ser considerado como um conjunto de atividades que, 

dentro de certos limites, proporcionam oportunidades para experiências emocionais 

excluídas dos setores altamente rotineiros da vida das pessoas. Dentro dessa ótica, é 

entendido como uma categoria de atividades em que “a restrição rotineira de emoções 

pode, até certo ponto, ser publicamente reduzida e com aprovação social, mais do que 

qualquer outra”. São atividades em que a prioridade se concentra na consideração do 
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indivíduo e da sua satisfação sob uma forma mais ou menos pública e socialmente 

aprovada (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 150). 

Mas, segundo Elias e Dunning (1992, p. 34), considerando que parte 

considerável do tempo livre das pessoas não é dedicada ao lazer, este é um problema 

que só pode ser abordado adequadamente quando se levar em conta que as suas 

características e funções específicas só podem ser compreendidas “se forem 

consideradas em relação não só com a ocupação profissional, mas também, com as 

rotinas do tempo livre”. 

Para os autores, os conceitos de trabalho e lazer foram distorcidos por uma 

herança de juízos de valor. Assim, de acordo com a tradição, trabalho e lazer são 

colocados em lados opostos. O trabalho, que se classifica a um nível superior, é 

compreendido como um dever moral e um fim em si mesmo. Já o lazer, que se classifica 

a um nível inferior, é compreendido como uma forma de preguiça e indulgência. 

O termo lazer, nesse sentido, é frequentemente associado às experiências 

individuais vivenciadas, o que muitas vezes implica na redução do conceito a visões 

parciais, restritas aos conteúdos de determinadas atividades. Isso ocorre porque a 

incorporação do termo ao vocabulário comum é relativamente recente e marcada por 

diferenças acentuadas quanto ao seu significado (MARCELINO, 1998). 

Por isso, para Marcelino (1998), o lazer pode ser entendido como a cultura 

vivenciada no “tempo disponível”, não em contraposição, mas em estreita ligação com o 

trabalho e as demais esferas de obrigação da vida social, combinando aspectos como 

tempo e atitude.   

Bourdieu (1978) considera o lazer oferecido aos agentes sociais, em particular 

uma gama de atividades desportivas, como um fornecimento destinado a atender a uma 

demanda social. Nesse sentido, entende que há uma área de produção, dotada com sua 

própria lógica e sua própria história, na qual são gerados “produtos” de esportes ou 

lazeres, ou seja, um universo de atividades desportivas e de lazer que é socialmente 

aceito e realizado em um determinado momento. 

De acordo com o autor, o sistema de instituições e agentes cujos interesses estão 

ligados ao lazer tende a funcionar como um campo e, no interior deste campo, os 

fenômenos que são produzidos num dado momento e em um determinado ambiente 

social estão diretamente relacionados com as condições econômicas e sociais das 

sociedades correspondentes. 
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De acordo com essa concepção, o lazer também é um objeto nas lutas entre as 

frações da classe dominante e também entre as classes sociais. De uma forma cada vez 

mais disfarçada, com o aumento de reconhecimento e subsídios do Estado e com a 

neutralidade aparente das organizações de lazer, este também é um objeto de luta 

política. 

Além disso, as organizações de lazer, em determinadas circunstâncias, são quase 

sempre o resultado do trabalho da pequena-burguesia ou da burguesia, que encontra 

nelas uma oportunidade para impor seus serviços de organização e liderança política e 

para acumular ou manter um capital político que sempre é potencialmente reconvertido 

em poder político (BOURDIEU, 1978). 

Naturalmente, em cada momento cada novo operador deve ter em conta um 

estado determinante da divisão de atividades de lazer e sua distribuição entre as classes 

sociais, um estado que não é possível alterar e que é o resultado de toda história anterior 

das lutas e da concorrência entre os agentes e instituições envolvidas neste campo. 

O campo de produção do lazer ajuda a produzir a necessidade de seus próprios 

produtos, no entanto, a lógica segundo a qual a inclinação de agentes para esta ou 

aquela atividade não pode ser entendida a menos que suas disposições sejam reinseridas 

na unidade do sistema de disposições, ou seja, no habitus, que é a base de quais estilos 

de vida são gerados. 

Segundo Bourdieu (1978), um modelo explicativo capaz de contabilizar a 

distribuição das práticas desportivas e de lazer entre as classes e frações de classe tem 

de levar em conta aspectos positivos ou negativos e alguns fatores determinantes, entre 

os quais os mais importantes são: o tempo livre, uma forma transformada de capital 

econômico; o capital econômico, mais ou menos indispensável dependendo da 

atividade; e o capital cultural, também mais ou menos necessário dependendo do tipo 

de atividade. 

Nesse sentido, a probabilidade de praticar atividades diferentes depende, em um 

grau diferente para cada atividade, principalmente, do capital econômico e, 

secundariamente, do capital cultural e do tempo livre, também depende da afinidade 

entre as disposições éticas e estéticas característica de cada classe ou fração de classe e 

as potencialidades objetivas de realização ética ou estética que parecem estar contidas 

em cada uma dessas atividades. 

De qualquer modo, a história do campo de produção do lazer é uma história 

relativamente autônoma que, mesmo quando marcada por grandes acontecimentos da 
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história econômica e social, tem seu próprio ritmo, suas próprias leis evolutivas, suas 

próprias crises, enfim, sua cronologia específica (BOURDIEU, 1978). 

Segundo Dumazedier (2008), a reflexão sobre o que fazer com o tempo fora do 

trabalho tem antecedentes longínquos e, provavelmente, é tão antigo quanto o próprio 

trabalho. Contudo, é a partir do século XIX, quando surgem os primeiros reflexos das 

reivindicações pela redução da jornada de trabalho, que esta passa a ser uma 

preocupação cada vez mais presente no dia-a-dia das pessoas. 

Para o autor, tempo livre é todo o tempo liberado de um duplo trabalho, quer este 

permita ou não o florescimento da personalidade, quer o tempo liberado seja ou não 

limitado pelo condicionamento social. Este tempo seria outorgado ao indivíduo pela 

sociedade quando este se desempenhou de suas obrigações profissionais, familiais, 

sócio-espirituais e sócio-políticas. 

Ele defende que é no tempo livre que as pessoas se libertam “a seu gosto da 

fadiga descansando, do tédio divertindo-se, da especialização funcional desenvolvendo 

de maneira interessada as capacidades de seu corpo ou de seu espírito” etc. Para o autor, 

os conceitos de tempo livre e lazer se confundem e este último possui traços específicos, 

característicos da civilização nascida da Revolução Industrial. 

Este tempo disponível não seria objetivamente o resultado de uma decisão 

individual, pelo contrário, seria, antes de tudo, o resultado de um tipo específico de 

evolução da economia e da sociedade. Em outras palavras, seria um novo valor social 

do indivíduo que se traduz por meio de um direito social, ou seja, do direito de dispor de 

um tempo que tem como única finalidade a autossatisfação (DUMAZEDIER, 2008). 

Uma das justificativas para esta visão pode ser o fato de que na segunda metade 

do século XVIII, auge da Revolução Industrial, o tempo de lazer dos trabalhadores 

ainda não estava na lógica de racionalização do tempo instituída pelo capitalismo. 

Naquele momento, as longas jornadas de trabalho deixavam aos trabalhadores tempo 

apenas para o sono. Os operários trabalhavam em média 16 horas por dia, de segunda a 

domingo, quase todos os dias do ano. O trabalho nas fábricas se iniciava mais ou menos 

aos dez anos de idade e trabalhava-se até a morte, geralmente prematura (CAMARGO, 

2008). 

Nesse período, Paul Lafargue (1999), militante socialista francês e genro de Karl 

Marx, escreveu o manifesto O direito à preguiça, denunciando o trabalho como a causa 

de toda degeneração intelectual e de toda deformação orgânica da época. Em sua 
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concepção, a máquina, que deveria ser um instrumento libertador, findou contribuindo 

para a sujeição dos homens livres. 

Por isso, ele defendia o uso racional das máquinas e a redução da jornada de 

trabalho, pois acreditava que desta maneira os trabalhadores poderiam gozar dos 

prazeres da vida, tais como: comer bem, morar bem, vestir-se bem, ir às festas, dançar, 

ouvir música, fazer sexo, ocupar-se com a família etc. 

Para Gomes (2008), a ideia de lazer como um complemento do trabalho, mesmo 

que aparentemente o tempo de trabalho e o tempo livre pareçam esferas opostas – já que 

um estaria no reino da necessidade e o outro na esfera da liberdade, da gratuidade e da 

desobrigação –, considera que, no interior do sistema capitalista, o tempo livre seria 

uma extensão do tempo de trabalho e estaria de acordo com a lógica da produtividade.  

Dessa maneira, a implantação do modo de produção capitalista teria conferido 

novos contornos ao lazer. Contornos delineados, sobretudo, em função de um tempo de 

não trabalho e estabelecido em contraponto ao trabalho produtivo. Ou seja, o trabalho 

capitalista, alienado em sua essência, seria concebido pelos trabalhadores como um 

esforço cansativo e rotineiro que teria a sobrevivência como único objetivo. 

Essa seria, então, a origem da noção de lazer enquanto direito, usufruído por 

todos e concretizado, principalmente, por meio do estabelecimento de leis que 

garantiriam a limitação da jornada de trabalho, as férias e os fins de semana 

remunerados (GOMES, 2008). 

Mas, o lazer também pode ser definido como uma atividade de escolha 

individual, praticada no tempo disponível, que proporciona determinados efeitos, tais 

como o descanso físico ou mental, o divertimento e o desenvolvimento da personalidade 

e da sociabilidade. Uma atividade que não abrange apenas a prática e que pode ser 

entendida como atitude ativa, independente da prática. 

Mesmo que ao longo dos tempos o lazer tenha sido configurado como sinônimo 

de tempo livre ou como o tipo de ocupação que viria depois de cessadas às obrigações 

ordinárias, atualmente, cresce a compreensão do lazer como uma dimensão da cultura. 

Nesse caso, o lazer seria reconhecido como um campo da vida humana que decorre de 

construções/interações culturais, sociais, políticas, etc. 

O lazer se inscreve no seio das relações estabelecidas com as diversas dimensões 

da nossa vida cultural, ou seja, o trabalho, a economia, a política, a educação, etc., 

sendo institucionalizado como um campo dotado de características próprias. Porém, não 

é considerado como um fenômeno isolado e está em franco diálogo com o contexto. Por 
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isso, pode tanto contribuir para mascarar contradições sociais como pode representar 

uma possibilidade de questionamento e resistência à ordem social vigente. 

Concretiza-se em um tempo qualificado, redimensionado e ressignificado pelos 

sujeitos que o vivenciam. Ainda que vinculado ao aspecto tempo, ultrapassa e expande 

as delimitações colocadas pelos momentos instituídos para esse fim, uma vez que é 

fruto de tudo o que a humanidade vem produzindo social e culturalmente (GOMES, 

2008). 

Segundo Gomes (1998), em nosso contexto, a associação entre a recreação e o 

lazer gera dúvidas sobre os significados e as abrangências desses termos. Talvez por 

isso, no Brasil, ao longo da primeira metade do século XX, as discussões e as práticas 

nesse campo de produção se concentravam na recreação. 

De acordo com a autora, no primeiro momento, a valorização das atividades de 

lazer e das questões do tempo livre baseava-se nos princípios do movimento de 

recreação. Uma vez que, a recreação se revestia de uma finalidade social e era vista 

como parte da religião, da educação e do próprio trabalho, e não apenas como um 

conjunto de atividades. Enfim, a recreação havia se tornado um movimento de 

“altíssimo valor social” (GOMES, 2008, p. 89). 

Nesse sentido, a recreação havia se tornado a voz de comando para todos 

aqueles que pretendiam formar uma personalidade fecunda e cooperante. Assim, o 

indivíduo não era impelido “naturalmente” para a recreação, pelo contrário, ela fazia 

parte do projeto político e social vigente naquele contexto histórico, um projeto que 

visava à disciplina, à formação da nacionalidade, à incorporação à vida em sociedade. 

De acordo com Gomes (2008), o lazer, até então, era visto como algo vazio, 

como uma lacuna que deveria ser preenchida. A recreação, por outro lado, era vista 

como uma estratégia de educação e de controle social. Dessa maneira, a recreação era 

utilizada para organizar o “tempo de lazer” de indivíduos de diferentes faixas etárias, 

especialmente das massas trabalhadoras, preenchendo a lacuna do lazer e contribuindo 

para minimizar os perigos que poderiam advir do tempo ocioso. 

Segundo a autora, a universalização das leis que regulavam a limitação do tempo 

de trabalho fez surgir uma nova questão social, que teria imbricado o tempo de lazer e a 

recreação. A recreação seria, nesse sentido, a organização racional desse tempo através 

de determinadas atividades. 

Mas, nesse caso, a recreação visava fins que iam muito além do mero 

divertimento, tinha mesmo como finalidade questões educacionais. A organização 
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racional da recreação deveria proporcionar o adequado aproveitamento das horas de 

lazer conquistadas pelos trabalhadores. Engendrada principalmente pelo Estado, essa 

medida teria sido imposta para preservar tanto o trabalho da escola quanto as energias 

físicas e morais dos trabalhadores. 

Assim, após 1945, ocorreu um aumento na incidência de entidades voltadas às 

atividades recreativas no Brasil. Nesse período, foi oficializado o Serviço de Recreação 

Pública de Porto Alegre, empreendimento pioneiro de recreação para os segmentos 

populares brasileiros; foram criados o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço 

Social da Indústria (SESI); e multiplicaram-se as entidades profissionais de caráter 

recreativo e cultural como, por exemplo, as associações de professores das redes 

públicas de ensino (GOMES, 2008). 

Uma das formas encontradas para difundir os princípios do movimento de 

recreação foi, justamente, permitir às categorias profissionais, que estavam legalmente 

proibidas de se organizar em sindicatos, até o final de década de 1980, como era o caso 

dos servidores públicos, organizarem-se em associações recreativas e culturais. Isso 

significa que a recreação deveria exercer uma ação pedagógica capaz de produzir uma 

formação durável, ou seja, um habitus, e perpetuar nas práticas sociais a incorporação 

dos valores morais vigentes. 

Guardadas as devidas proporções, é possível dizer que ocorreu no Brasil 

mudanças semelhantes às que ocorreram na França no pós II Guerra Mundial. Naquele 

período, segundo Dumazedier (2008, p. 82), todas as organizações da vida social 

francesa se transformaram ou aceleraram a sua transformação. Isso contribuiu para o 

aumento dos centros sociais, das Casas da Juventude e da Cultura e dos centros de 

jovens trabalhadores. Entidades que, de acordo com o autor, “consagraram uma parte 

crescente de sua atividade às atividades recreativas e informativas”. 

As primeiras associações docentes brasileiras, que surgiram a partir da década de 

1930, também funcionavam como espaços recreativos e culturais e atuavam orientadas 

pelos princípios do cooperativismo e do recreacionismo.  

Nesse sentido, o Centro do Professado Primário de Pernambuco (CPPP), por 

exemplo, criou uma cooperativa de consumo e instituiu em seu primeiro estatuto uma 

Secção de Recreação, Excussões, Férias e Elegância com a atribuição de promover 

“recreações sadias, [...] em época letiva ou de férias, através de jogos, desportos, 
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cinema, teatro, música, saraus, excursões, colônia de férias e serviços de elegância 

pessoal
1
”. 

Em linhas gerais, os princípios do recreacionismo eram completamente 

compatíveis com as finalidades de promover e incentivar a união, a integração e o 

entrosamento dos profissionais do magistério expressa no início da organização docente 

em Pernambuco. Além disso, através da recreação e das atividades culturais, estas 

entidades poderiam contribuir para o aprimoramento e o aperfeiçoamento dos 

professores ou, em outras palavras, cuidar do incremento da sua “cultura intelectual, 

profissional, moral e cívica
2
”.   

  

 

1.2 DAS ATIVIDADES DE TEMPO LIVRE E A AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Atualmente, ainda se perpetua nos usos linguísticos a ideia de tempo livre como 

todo o tempo liberado das ocupações do trabalho. Isso porque, habitualmente, o termo 

“trabalho” refere-se a uma única forma específica de trabalho: aquele executado como 

modo de as pessoas ganharem à vida. 

Porém, nas sociedades mais diferenciadas e urbanizadas, este é, na maior parte 

das vezes, um tipo de trabalho altamente especializado e o seu tempo rigidamente 

regulado. Por isso, os membros destas sociedades têm em geral de fazer, no seu tempo 

livre, uma boa parte do trabalho sem remuneração. Assim, nestes tipos de sociedade, só 

uma parte do tempo livre das pessoas é voltada às atividades de lazer (ELIAS; 

DUNNING, 1992). 

Segundo Elias e Dunning (1992, p. 145), “todas as atividades de lazer são 

atividades de tempo livre, mas nem todas as de tempo livre são de lazer”. Neste caso, as 

características e as funções específicas das atividades de lazer só podem ser 

compreendidas se forem consideradas em relação não só com a ocupação profissional, 

mas também com as rotinas do tempo livre. 

No esforço de uma classificação preliminar das atividades de tempo livre, os 

autores distinguem cinco esferas diferentes no tempo livre das pessoas, a saber: 1) 

trabalho privado e administração da família; 2) repouso; 3) provimento das 

                                                 
1
 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 14. 

2
 Ibid., Art. 2º, Alínea C. 
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necessidades biológicas; 4) sociabilidade; e, 5) atividades miméticas ou jogo.  

Essas esferas “se confundem e se sobrepõem de várias maneiras, mas que, 

todavia, representam categorias diferentes de atividades, que, até certo ponto, levantam 

problemas diferentes” (ELIAS; DUNNING, pp. 107-108). 

Por isso, rejeitam como inadequada a polarização tradicional entre lazer e 

trabalho, já que esta sugere que todo o tempo livre, ou seja, todo o tempo que não é 

despendido com uma ocupação de trabalho remunerado pode ser dedicado a atividades 

de lazer. 

Elias e Dunning (1992, p. 115) entendem que “não é suficiente estudar o 

trabalho profissional isolado, enquanto polo oposto do lazer, ou tentar explicar as 

características e as funções das atividades de lazer das pessoas fazendo referências 

apenas às características e funções do trabalho profissional”.  

A própria rotina, entendida como o controle social e individual dos sentimentos, 

abrange todas as esferas da vida, inclusive as de maior intimidade. Como a destruição 

da rotina está intimamente ligada ao descontrole das restrições sobre as emoções, ela 

acontece mais rapidamente nas atividades de lazer, mas, mesmo aí, não deixa de ser 

uma questão de equilíbrio. 

Por outro lado, uma característica decisiva das atividades de lazer é o fato de o 

próprio descontrole das restrições sobre as emoções ser controlado social e 

individualmente. Além disso, a maneira como as decisões humanas são tomadas no 

trabalho profissional é diferente da maneira com elas são tomadas nas atividades de 

tempo livre. Do mesmo modo que, mesmo nas atividades de tempo livre, é diferente nas 

atividades que são ou não dedicadas ao lazer. 

Comparando os vários tipos de atividades de tempo livre – que se confundem 

entre si, sobrepõem-se e se fundem com frequência – ao espectro das cores, os autores 

elaboraram um quadro de classificação das principais atividades do tempo livre.  

Elias e Dunning (1992) ordenaram o espectro do tempo livre da seguinte forma: 

1) rotinas do tempo livre; 2) atividades intermediárias de tempo voltadas para as 

necessidades de formação, autossatisfação e autodesenvolvimento; e, 3) atividades de 

lazer. No caso das rotinas do tempo livre, eles as dividem, por um lado, pela provisão 

rotineira das necessidades biológicas e os cuidados com o próprio corpo, como, por 

exemplo, comer, beber, descansar, dormir, fazer amor, fazer exercícios, tomar banho, 

resolver questões relativas a alimentos e a doenças etc. 

Além disso, também faz parte das rotinas do tempo livre o governo da casa e as 
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rotinas familiares, tais como: limpar e organizar a casa, organizar as rotinas, lavar 

roupas, comprar roupas e mantimentos, organizar festas, resolver questões relativas à 

administração da casa e de impostos e outras formas de trabalho não profissional 

privado para si e para a família. Além das tensões e fadigas familiares, as obrigações de 

alimentar, educar e cuidar das crianças, tratar dos animais etc. 

No caso das atividades intermediárias de tempo voltadas para a formação, a 

autossatisfação e o autodesenvolvimento, os autores agrupam algumas formas de 

trabalho particular, ou seja, não profissional, na seguinte ordem: a) trabalho voluntário 

para os outros, tais como a participação em questões locais, eleições, igreja e atividades 

de caridade; b) trabalho para si próprio, de natureza relativamente séria e com 

frequência impessoal, ou seja, estudo privado com vista a progressos profissionais, 

passatempos técnicos sem valor óbvio, mas que exigem perseverança, estudo 

especializado e competência; c) trabalho para si próprio de um tipo mais ligeiro e 

menos exigente, como por exemplo: os passatempos, as coleções e os trabalhos 

manuais; d) atividades religiosas; e) atividades de formação de caráter voluntário, 

socialmente menos controladas e com frequência acidental (ELIAS; DUNNING, 1992).  

Estas últimas atividades são definidas como sendo “ordenadas a partir de formas 

de conhecimento mais sérias, menos divertidas, para forma menos sérias e mais 

interessantes de adquirir conhecimentos, com muitas tonalidades intermédias”. Ou seja, 

são atividades que vão desde a leitura de jornais e revistas, passando pela participação 

em debates políticos e conferências, até assistir programas informativos de televisão 

etc. (ELIAS; DUNNING, p. 148). 

As atividades de lazer estão divididas da seguinte maneira: atividades pura ou 

simplesmente sociáveis, atividades de jogo ou “miméticas” e uma miscelânea de 

atividades de lazer menos especializadas, com o caráter vincado de agradável destruição 

da rotina e com frequência multifuncional, como viajar nos feriados, comer fora para 

variar, relações de amor destruindo a rotina, cuidados não rotineiros com o corpo, tais 

como banho de sol, dar um passeio a pé, etc. 

Ainda que possam se distinguir do trabalho profissional, algumas atividades de 

tempo livre têm o caráter de trabalho. Do mesmo que, não todas, mas algumas dessas 

atividades são voluntárias. Nesse sentido, algumas são altamente rotineiras e nem todas 

são agradáveis (ELIAS; DUNNING, 1992).  

De qualquer modo, tenham ou não o caráter de trabalho, sejam voluntárias ou 

obrigatórias, mais ou menos rotineiras, agradáveis ou desagradáveis, as atividades 
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desenvolvidas no tempo livre possuem, direta ou indiretamente, um caráter educacional 

e pressupõem uma ação pedagógica. Neste quadro de classificação, a ação pedagógica 

se torna mais explícita nas atividades intermediárias, uma vez que dizem respeito às 

atividades ligadas à formação, autossatisfação e autodesenvolvimento. 

No entanto, como quaisquer outras atividades, as rotinas do tempo livre e as 

atividades de lazer também precisam ser aprendidas e são transmitidas de acordo com 

os valores culturais das sociedades em que estão inseridas. Por isso, não se pode ignorar 

o caráter educacional e a ação pedagógica implícitas nestas atividades. 

Qualquer estudo que se proponha a discutir problemas relacionados à educação 

deve levar em conta o quadro cultural mais amplo. Para tanto, é fundamental que se 

considere as relações pedagógicas que são estabelecidas fora da escola. Nesse sentido, 

toda a ação pedagógica, considerando-se o plano cultural, deve atuar como um canal 

possível para mudanças de repercussão, inclusive no plano social. 

Segundo Marcelino (1998, p. 57), “o tempo disponível já é em grande parte 

ocupado, naturalmente, por atividades culturais”. Nesta perspectiva, o lazer, por 

exemplo, é um veículo privilegiado de educação.  

De acordo com o autor, a prática do lazer exige aprendizado, estímulo e 

iniciação, como requisito para a passagem de níveis menos elaborados e simples para 

níveis mais elaborados e complexos. Este processo, por si só, proporciona o 

enriquecimento do espírito crítico, seja na prática ou na observação. Daí resulta o duplo 

processo educativo do lazer: como veiculo e como objeto de educação. 

Requixa (1980) chama a atenção para o fato de que as atividades de lazer podem 

ser portadoras de um alto potencial educativo. Em sua opinião, o melhor estímulo 

educativo para o lazer é o próprio exercício do lazer. Por isso, considera que se pode 

educar pela prática do lazer e reconhece a importância de se educar para o lazer. 

A educação pelo lazer se daria na perspectiva de “educação permanente”, 

buscando o desenvolvimento cultural, através da animação sociocultural.  Ou seja, seria 

“o esforço de indivíduos de diferentes grupos sociais e do Estado, para organizar uma 

vida social e cultural, cuja ação se deve desenvolver, particularmente, no tempo livre” 

(REQUIXA, 1980, p. 94). 

Já a educação para o lazer diz respeito ao aprendizado para o uso do tempo livre. 

Nesse tipo de educação, o mais importante é demonstrar a importância do lazer e do 

aprendizado como um estímulo para diversificar as atividades praticadas (REQUIXA, 

1980). 



32 

  

As associações docentes de Pernambuco, durante na segunda metade do século 

XX, realizaram uma ação pedagógica explícita, através de atividades conscientemente 

voltadas para a formação dos professores. As quatro associações ligadas aos 

profissionais do magistério da rede pública estadual de ensino, encaravam como 

prioritário, entre as suas atribuições, a realização de congressos, seminários, cursos e 

demais atividades formativas. Portanto, realizavam um trabalho pedagógico que tinha o 

objetivo de auxiliar e complementar a formação profissional dos seus sócios. 

Mas, em maior ou menor grau, também se ocupavam com as mais variadas 

formas de atividades de tempo livre, tivessem ou não o caráter de lazer. Dessa forma, ao 

contribuir, diretamente ou indiretamente, com o aprendizado dos professores para o uso 

do tempo livre, essas entidades lhes proporcionavam, antes de qualquer coisa, uma 

educação para o lazer. 

Enfim, neste capítulo foram discutidas questões relacionadas à educação, tempo 

livre e lazer; a ação pedagógica implícita nas atividades de tempo livre, sobretudo em 

sua forma de educação difusa; e o potencial educativo do lazer, seja na forma de uma 

educação pelo lazer ou de uma educação para o lazer. 

No próximo capítulo será discutido o início da organização docente em 

Pernambuco: a fundação do Centro dos Professores de Pernambuco (CPP); o projeto 

político imbricado com a sua fundação; sua organização inicial, através do modelo 

corporativista; a fundação da Associação dos Professores do Ensino Oficial de 

Pernambuco (APENOPE); e os conflitos iniciais entre o CPP e a APENOPE. 
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CAPÍTULO 2 – O INÍCIO DA ORGANIZAÇÃO DOCENTE EM 

PERNAMBUCO: COOPERATIVISMO E RECREACIONISMO. 

 

 

 

 O objetivo deste capítulo é discutir o início da organização docente em 

Pernambuco e a participação do Centro do Professorado Primário de Pernambuco 

(CPPP), primeira associação docente do estado, no tempo livre e lazer dos seus sócios. 

Assim, aborda a fundação da entidade, levando-se em consideração a influência do 

cooperativismo e do recreacionismo durante a sua instalação e em sua estrutura 

organizativa. 

Para entender o início da organização docente no estado, serão analisadas as 

entrevistas cedidas pelas professoras Ivonete Trindade Gomes Galvão, Luiza de 

Albuquerque Miranda e Maria Joaquina da Silva Mendes. Além das entrevistas, serão 

analisados os primeiros estatutos e o livro de atas, do período de 1955 a 1963, do Centro 

dos Professores de Pernambuco e alguns exemplares do Jornal do Professor, publicados 

a partir de 1955.  

Entende-se, contudo, que para a maioria das realidades históricas, a noção do 

que seria um ponto inicial permanece singularmente fugaz e sem definição. De modo 

que, quando a palavra origem é entendida como causa dá margem às dificuldades 

inerentes às investigações causais. Nesse sentido, toda história centrada sobre os 

nascimentos foi colocada a serviço da apreciação de valores (BLOCH, 2001).  

O passado, segundo Bloch (2001), só foi empregado para explicar o presente no 

desígnio de justificar ou de condenar. Em muitos casos, o estudo das origens foi apenas 

um avatar da mania do julgamento. Para o autor, a qualquer atividade humana que seu 

estudo se associe, a ideia de origem cai no erro de confundir uma filiação com uma 

explicação. Nesse sentido, nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do 

estudo de seu momento. 

Para Certeau (2010, p. 34), “mesmo remontando incessantemente às fontes mais 

primitivas, perscrutando nos sistemas históricos e linguísticos a experiência que 

escondem ao se desenvolverem, o historiador nunca alcança a sua origem, mas apenas 

os estágios sucessivos da sua perda”. Desse modo, as interpretações históricas são 

relativas à resposta que cada autor dá a questões análogas no presente. 
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Nesse sentido, quando se analisa o início da organização docente em 

Pernambuco, sabe-se que esta está dirigida por uma leitura do presente e a sua análise se 

organiza em função de problemáticas impostas por uma situação. Neste caso, o fato de 

as primeiras organizações docentes se organizarem através do corporativismo e como 

entidades de caráter recreativo e cultural. 

Por isso, considera-se que a fundação do Centro do Professorado Primário de 

Pernambuco (CPPP), de certo modo, representou entre os professores pernambucanos a 

materialização de uma mudança que vinha se operando no habitus do povo brasileiro. 

Esse novo habitus foi se construindo através da incorporação das estruturas sociais e da 

internalização das condições históricas criadas no país após 1930.  

A ascensão política de Getúlio Vargas, em 1930, desencadeou uma nova política 

de industrialização que levou o Brasil a uma nova estrutura econômica e social. Além 

disso, o Estado brasileiro, personificado na figura do próprio Vargas, assumiu uma 

postura paternalista baseada em uma estrutura corporativista. 

Isso permitiu, entre outras coisas, que as reivindicações trabalhistas, antes 

consideradas caso de polícia, fossem incorporadas a política social do governo. Assim, 

foram criados institutos especializados para tratar de aposentadorias, pensões e 

assistência médica para os trabalhadores, instituídos os primeiros salários mínimos e 

promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Entre as mudanças nas práticas sociais uma das mais importantes para os 

trabalhadores foi a legalização dos sindicatos. No entanto, a estrutura sindical criada por 

Getúlio Vargas estava atrelada ao aparato estatal. Dessa forma, foi criado um aparelho 

sindical dominado pelo governo, sob o controle do Ministério do Trabalho e que 

funcionava como instrumento de intervenção do Estado na política salarial. O 

financiamento dessa política era garantido pelo imposto sindical, uma taxa compulsória 

de filiação aos sindicatos, no montante de um dia de salário por ano, deduzido da folha 

de pagamento do trabalhador.  

Segundo Skidmore (1989, p. 63, grifo do autor), “à medida que a organização 

sindical aumentava, depois de 1941, sob pressão do governo, o Ministério do Trabalho 

ficava em condições de colocar seus agentes (mais tarde cognominados „pelegos‟) em 

posições de liderança”. O autor afirma que os trabalhadores foram incitados a 

participarem das suas associações de classe e da “modificação de mentalidade” exigida 

pela “rapidez das transformações da vida econômica”. Esta teria sido a maneira 
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encontrada por Vargas para convocar os trabalhadores a assumirem um papel 

proeminente no progresso brasileiro.  

Também contribuiu para a formação desse novo habitus, o crescimento contínuo 

da proporção de brasileiros que viviam nas áreas urbanas e do volume total de pessoas 

alfabetizadas no país.  

 

 

2.1 FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CPPP 

 

 

Quando o Centro do Professorado Primário de Pernambuco foi fundado, em 

1951, o governador do Estado era Agamenon Magalhães. Principal personalidade 

política de Pernambuco desde a instituição do Estado Novo, quando foi interventor, 

mesmo após o fim do regime ele manteve e até mesmo ampliou sua influência política 

no estado.  

Tanto que foi reconduzido ao governo pelo voto direto em 1950. Na eleição em 

que foi eleito, realizou uma campanha com acentuadas características populistas e 

comprometeu-se com um programa de governo que previa, entre outras coisas: a criação 

de uma “legislação social, a luta contra os mocambos, a defesa do cooperativismo, 

preocupação com o homem do interior e ressureição do Sertão” (PANDOLFI, 1986, p. 

95).  

Ao que parece, a fundação do CPPP casava perfeitamente com os objetivos da 

doutrinação política de Agamenon. Desse ponto de vista, poderia, inclusive, ser 

considerada como uma ação do seu governo em defesa do cooperativismo.  

Do mesmo modo que, considerando que na época a rede estadual de ensino era 

formada basicamente por escolas rurais – algumas situadas na capital e outras 

espalhadas pelo interior do estado –, a ação política do Centro também poderia ajudá-lo 

na aproximação com o homem do interior, como pregava o seu programa. Talvez por 

isso, a primeira presidente do Centro tenha sido a responsável, durante o seu governo, 

pela fundação de escolas rurais em algumas cidades do interior. 

Nesse sentido, é muito provável que o Centro do Professorado Primário de 

Pernambuco já tenha surgido como um objeto nas lutas politicas do estado e se 

constituísse como uma oportunidade de se impor aos professores os serviços de 



36 

  

organização e liderança política e como uma forma de acumulação do capital político 

oriundo desse segmento. 

Além disso, como Agamenon havia sido Ministro do Trabalho de Getúlio 

Vargas, também tinha plena consciência de que no modelo corporativista as entidades 

precisavam ser autorizadas ou eram diretamente criadas pelo Estado e era normal que 

houvesse aproximação entre os agentes do Estado e as entidades de classe. Do mesmo 

modo que tinha consciência de que através desta aproximação poderia garantir o 

controle na seleção dos dirigentes e na articulação das demandas da entidade.  

Por isso, na época, não parecia estranho o fato de a maior entusiasta pela 

construção do Centro, a professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, primeira presidente 

da entidade, ter saído do quadro de dirigentes da Secretaria de Educação do Estado. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01 – Professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, presidente do Centro dos Professores de 

Pernambuco da sua fundação em 1951 até 1970. Fonte: 

http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/presencafeminina/MElizaViegas.html 

 

Mas, em agosto de 1952, ou seja, pouco tempo depois da fundação do Centro, 

Agamenon Magalhães morreu repentinamente, aos 58 anos. Como ainda não havia em 

Pernambuco o cargo de vice-governador, novas eleições foram marcadas para 23 de 

outubro do mesmo ano. Do pleito, saiu vitorioso Etelvino Lins, que durante o Estado 

Novo havia sido Chefe de Polícia de Agamenon e já o havia sucedido como Interventor 

do Estado. Desta forma, o controle político do Estado continuou entre as lideranças que 

o haviam assumido desde a ditadura varguista (PANDOLFI, 1986).  

É muito provável que esses acontecimentos políticos tenham influenciado na 

organização do CPPP. Tanto que a sua instalação oficial e a aprovação dos seus 

estatutos só aconteceram quatro anos depois da sua fundação, em 24 de janeiro de 

http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/presencafeminina/MElizaViegas.html
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1955
3
. Porém, este período, aparentemente, permitiu aos envolvidos na construção da 

entidade pensar a sua estrutura organizativa, mobilizar os professores em torno de um 

projeto de associativismo e se aproximar de outros segmentos da sociedade. 

O fato de a professora Maria Elisa Viegas de Medeiros – que na foto abaixo 

aparece ao lado do Secretário de Educação, Arruda Marinho, e do governador 

Agamenon Magalhães – ter estado à frente da Diretora Técnica do Ensino Primário 

Rural da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, durante os governos de 

Agamenon Magalhães e Etelvino Lins, também contribuiu decisivamente para a 

mobilização da categoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Foto 02 – Maria Elisa Viegas Medeiros, então diretora da Campanha da Educação de Adultos, 

ao lado do secretário de Educação, Arruda Marinho e do governador Agamenon Magalhães. 

Fonte: http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/presencafeminina/MElizaViegas.html 

 

Além disso, a sua participação na Campanha de Educação de Adultos
4
, que era 

um dos principais programas educacionais do governo, permitiu-lhe percorrer várias 

regiões do estado e ampliar a sua influência entre os professores. Na prática, a 

Campanha de Educação de Adultos permitiu que ela construísse um volume de capital 

social, a partir da extensão da rede de relações que produzia. Esse capital, 

aparentemente, foi mobilizado na construção da entidade. A professora Ivonete 

Trindade Gomes Galvão, que ingressou em 1949 e foi, por duas vezes, presidente do 

CPP, nas décadas de 1970 e 1980, afirma, em entrevista cedida durante a realização 

desta pesquisa, que: 

 

                                                 
3
 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955-1963. 

4
 Em 1947, o Ministério da Educação e Saúde criou o Serviço Nacional de Educação de 

Adultos. Através da estrutura dos estados e municípios passou a realizar anualmente a 

Campanha Nacional de Alfabetização de Adultos. 

http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/presencafeminina/MElizaViegas.html
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Ela, lá [na Secretaria de Educação], teve mais facilidade, porque 

conhecia todas as escolas, conhecia o interior todo, podia se 

movimentar à vontade. 

 

Assim, já na Assembleia de Instalação do CPPP, houve a presença de várias 

delegações de professores de municípios do interior, entre eles: Escada, Serrita, João 

Alfredo, Salgadinho, Bom Conselho
5
, etc. Mas, se, por um lado, essa aproximação dos 

dirigentes do Centro com o Estado ajudou na mobilização da categoria. Por outro lado, 

também criou certa confusão entre os sócios, em particular, sobre o nível de autonomia 

da entidade. Como demonstra a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão no trecho 

abaixo: 

 

Naquela época, quando Dona Maria Elisa era diretora do Departamento 

de Educação, da Secretaria de Educação, quando a gente entrava no 

magistério já recebia a proposta para ser sócia do CPP (risos). [...] É 

tanto que, a princípio, eu pensava que o Centro dos Professores era um 

órgão da Secretaria de Educação. Porque ainda não tinha essa 

informação, pensava que era um órgão de lá. 

 

Nesse sentido, mesmo que essa aproximação possa ter ajudado a minimizar 

alguns dos entraves que por ventura poderiam vir a existir no processo de organização 

da entidade, também era motivo de críticas entre alguns professores. Para esses 

professores, a entidade deveria ter mais autonomia para fazer frente ao Estado em suas 

reinvindicações, principalmente, nas questões salariais. 

Sobre a aproximação do CPPP com o Estado e sobre a insatisfação de alguns 

professores com relação a essa postura da entidade, a professora Ivonete Trindade 

Gomes Galvão também lembra que: 

 

Muita gente, depois, falava que devia ser liberto da Secretaria de 

Educação para poder conseguir muita coisa. 

 

Além disso, nesse período, o Centro do Professorado Primário de Pernambuco 

ainda que delegasse o seu capital social a todos os seus sócios era em graus bastante 

desiguais. O capital coletivo da entidade se individualizava num agente singular, ou 

seja, na professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, que pela influência que adquiriu 

através da Secretaria de Educação, o concentrava desde a fundação do Centro. 

                                                 
5
 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955-1963. 
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Apoiada nessa influência, a professora exercia sobre os centristas um poder que, 

através dos mecanismos de delegação e de representação – mecanismos que para 

Bourdieu (1998, p. 69) funcionam “como o princípio de um desvio do capital” –, 

viabilizou a sua candidatura nas eleições de 1954, quando foi eleita deputada estadual 

pelo Partido Democrata Cristão (PDC). Na foto abaixo, a deputada Maria Elisa Viegas 

de Medeiros aparece em solenidade na Assembleia Legislativa de Pernambuco durante 

o seu mandato. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Foto 03 – Deputada Maria Elisa Viegas de Medeiros em solenidade na Assembleia Legislativa 

de Pernambuco. Fonte: 

http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/presencafeminina/MElizaViegas.html 

 

Ao que parece, a construção do Centro esteve, desde o início, entrelaçada com a 

mobilização de sua candidatura para a Assembleia Legislativa do Estado. Analisando a 

entrevista concedida pela professora Ivonete Trindade Gomes Galvão é possível dizer 

que, durante as eleições, as reuniões da entidade se confundiam com as reuniões de 

campanha e vice-versa: 

 

Então nós íamos àquelas reuniões. [...] Era tudo no Círculo Católico 

[que] era cedido a Dona Maria Elisa e ali a gente fazia às reuniões. 

Quando foi depois, o Centro passou para a Rua da Matriz, ali na Boa 

Vista. Já alugamos uma casa, né. [...] Depois ela passou para a Rua 

Padre João Ribeiro. Foi quando ela foi eleita Deputada, todo mundo 

trabalhou muito, eu trabalhei muito também por ela, para ser eleita e ela 

foi eleita. 

 

A professora Maria Elisa Viegas de Medeiros também contou com a adesão de 

outros setores da sociedade à sua candidatura. Alguns jornalistas, por exemplo, 

http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/presencafeminina/MElizaViegas.html
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utilizavam a imprensa para divulgar a sua campanha. Ulisses Viana, visivelmente 

simpático à sua candidatura, publicou no Jornal do Commércio, durante a campanha 

eleitoral, o seguinte texto: 

 

O povo de Pernambuco não pode deixar de sufragar nas urnas de 3 de 

outubro o nome desse símbolo do magistério Nacional, que não se 

deixou dominar pelas fascinações do efêmero poder. A sua ação, no 

Parlamento, contará até mesmo a posteridade, o valor da mulher 

pernambucana, que traz nas suas artérias o sangue quente e generoso 

das heroínas de Tejucupapo
6
. 

  

Em seu texto, Viana faz abertamente a campanha da professora Maria Elisa 

Viegas de Medeiros. Para convencer os eleitores, valoriza o prestígio da candidata como 

professora primária e a sua condição de mulher e pernambucana, chegando a compará-

la as mulheres de Tejucupapo que, no século XVII, expulsaram de suas terras os 

invasores holandeses. Ao que parece, o jornalista Guerra de Holanda também estava 

engajado na campanha da professora. Durante a campanha, ele publicou um texto na 

Folha da Manhã com o seguinte teor:  

 

...louvamos a conduta de dona Maria Elisa Viegas, ao deslocar de sua 

pessoa para um plano de ideias, a propaganda de sua candidatura. Não 

quis aparecer ao seu eleitorado como simples pessoa humana, mas 

como programa, como princípios, como reivindicações eletivas. [...] 

Que seu exemplo pelo menos, contribua para que se inaugure em 

nossa vida partidária, uma época diferente e dê mais esperanças no 

regime e em nossa medíocre vida partidária...
7
.  

 

Para Holanda, a maior virtude da candidatura da presidente do CPPP era o fato 

de estar pautada por um projeto e representar uma categoria. Além de fazer propaganda 

da candidatura, elogia o seu programa e aproveita para fazer uma crítica ao sistema 

partidário vigente na época. 

Outro exemplo do esforço de eleger a professora Maria Elisa Viegas de 

Medeiros e de como a construção do Centro esteve inserido no projeto da candidatura é 

o discurso proferido por uma das dirigentes do CPPP, no Teatro de Santa Isabel, durante 

uma manifestação que precedeu a sua posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco. 

                                                 
6
 Jornal do Commércio, 21/mar./1954 apud CENTRO DOS PROFESSORES DE 

PERNAMBUCO, 2001, p. 11. 
7
 Folha da Manhã, 10/jul./1954 apud CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO, 

2001, p. 12. 
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Na ocasião, a professora Maria Edite Viera apresenta indícios de como esse projeto 

político esteve imbricado na construção do Centro. 

 

O nosso orgulho, a nossa grande e justificada alegria, a certeza de 

termos você como líder verdadeira, lembram-nos a bandeira que 

desfraldamos naquela memorável tarde, à Rua da União, quando da 

nossa arrancada para a vitória, bandeira que juramos implantar na 

Assembleia um dia e que aí está, como afirmação da vontade poderosa 

de um punhado de mestras cônscias da responsabilidade assumida, de 

uma coesão que é Força e Querer
8
. 

 

O número 87, da Rua da União, citado pela professora, depois passou a abrigar a 

sede provisória do Centro do Professorado Primário de Pernambuco. Mas, antes mesmo 

da instalação do Centro, alguns professores se reuniam naquele endereço, onde 

funcionava o Patrimônio Histórico, visando à construção da entidade e previam que a 

iniciativa podia extrapolar a própria categoria e se constituir em um projeto político 

viável. 

Em seu discurso, a professora Maria Edite Vieira revela que, durante o processo 

de construção do CPPP, havia um grupo de professoras que não só confiava na 

liderança da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, como mobilizou um volume de 

capital social capaz de viabilizar a sua eleição para a Assembleia Legislativa do Estado.  

Ou seja, o grupo havia lhe delegado um poder de representação que ia muito 

além dos interesses centristas. Nesse sentido, a sua eleição representava, mais do que a 

eleição de uma deputada, a consolidação de um projeto político, baseado, entre outras 

coisas, no desvio do capital social concentrado em torno do CPPP, traduzido no 

discurso da professora Maria Edite Vieira da seguinte forma: 

 

Com você, na Assembleia, estaremos todas nós, firmes na defesa dos 

nossos ideais, na certeza de que eles serão respeitados e defendidos, 

prontas a acorrer ao primeiro gesto de arregimentação para as grandes 

batalhas em prol dos interesses do Ensino, cheias de fé e de esperança 

num futuro promissor para a Educação Primária de Pernambuco, que 

não mais será esbulhada, nem menosprezada, tendo na Assembleia uma 

representante legítima, professora primária de coração e de ação...
·.
  

 

                                                 
8
 Discurso proferido no Sta. Izabel, na manifestação do professorado à Dep. Maria Elisa Viegas 

pela representante do CPPP. Maria Edite Vieira. Jornal do Professor, 15/abr./1955, p. 03. 
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Em outro trecho da entrevista da professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, é 

possível identificar outro aspecto do desvio de capital social dos membros da entidade 

em favor da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros. Quando ela diz: 

 

Tínhamos os cursos lá e eu assistia a esses cursos, mas não tinha muita 

convivência com Dona Maria Elisa... 

 

Aqui, chama atenção a importância dada ao nível de convivência que a 

professora tinha com a presidente do Centro. Segundo Bourdieu (1998, p. 69), o 

rendimento do “trabalho de acumulação e manutenção do capital social é tanto maior 

quanto mais importante for esse capital”. Nesse sentido, ao serem procurados por seu 

capital social, os seus detentores, que não têm que “relacionar-se” com todos os seus 

“conhecidos”, pois são conhecidos por mais pessoas do que as que conhecem, têm valor 

porque são “conhecidos” e estão em condições de transformar todas as relações 

circunstanciais em ligações duráveis. 

Assim, durante a entrevista, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão faz 

questão de exaltar a competência e a capacidade dos fundadores do CPPP. 

Principalmente na forma de comparação entre àquela geração de professores, da qual 

também fazia parte, com as gerações posteriores.  

 

Geralmente, aquelas pessoas [que fundaram o CPPP] eram muito 

instruídas. Aquele pessoal. Hoje em dia caiu muito a classe de 

professor, aliás, toda a classe parece... 

 

Essa comparação, entre as diferentes gerações de professores, pode ser entendida 

como um dos reflexos do desvio de capital e de elementos relacionados aos 

instrumentos de conhecimento e reconhecimento no seio do grupo. Do mesmo modo 

que a importância dada à convivência com a professora Maria Elisa Viegas, também 

demonstra a importância do capital social e do capital simbólico acumulado pelos 

fundadores da entidade, em particular por sua presidente, entre os professores da rede 

estadual de ensino. 

A referência à convivência com a professora Maria Elisa Viegas também 

aparece na entrevista da professora Maria Joaquina da Silva Mendes. Falando sobre o 

seu primeiro contato com a entidade, ela faz a seguinte declaração: 
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O meu contato com o Centro dos Professores foi logo que eu exerci o 

magistério, porque eu era muito amiga de Maria Elisa Viegas de 

Medeiros e ela foi a fundadora daqui do Centro dos Professores. A 

professora Maria Elisa foi um modelo de professora em Pernambuco. 

Era pessoa muito capacitada, com „n‟ atribuições, todas positivas. 

 

A memória coletiva, segundo James (2004), se constrói por meio de vários 

dispositivos: mitos públicos, relatos fundadores, acontecimentos transformadores 

cruciais, divisão do passado em um tempo anterior e um tempo posterior a uma “idade 

de ouro”. Mas, a exposição oral, quando contextualizada, alude a um nível de 

experiência muito mais tangível e habitual. Ou seja, o testemunho oral permite abordar 

a questão da agencia e a subjetividade na história. 

Na entrevista da professora Maria Joaquina da Silva Mendes, por exemplo, não 

aparece nenhuma preocupação como os grandes acontecimentos históricos, políticos ou 

sociais que vivenciou em sua trajetória de vida. Ao contrário, seu discurso está 

carregado de subjetividade e se situa no âmbito de sua experiência profissional e da 

dedicação de uma vida inteira ao magistério. 

Além disso, durante o breve relato sobre a sua ligação com o CPPP, empenhou-

se em apresentar o magistério como uma “vocação” que se manifestou em sua vida 

“desde os onze anos”. Falou sobre como as suas brincadeiras infantis, em que sempre 

era professora, inspirou-a em construir uma carreira no campo educacional; da sua 

trajetória como professora, supervisora, educadora de apoio e diretora de colégio por 

catorze anos. 

Em seu discurso, a professora Maria Elisa Viegas de Medeiros sempre aparece 

como modelo de profissional a ser seguida ou como: “uma líder muito forte, muito 

capacitada”. Mas, esse discurso, apesar de ser proferido em nome da primeira presidente 

do Centro dos Professores, refere-se, em última análise, a toda uma geração de 

professoras da rede estadual de ensino, da qual também fazia parte. 

Mesmo que em um trecho anterior da entrevista, ela tenha dito: “eu não vivi o 

período dela no Centro. Ela fazia parte da Secretaria de Educação”. Procurava garantir, 

em seu discurso, através das relações de troca instituídas por um capital social coletivo, 

uma espécie de reconhecimento da sua inserção neste grupo seleto de professoras 

“capacitadas” e com “„n‟ atribuições, todas positivas”. É como se a sua condição de 

“muito amiga” da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros lhe transmitisse 

automaticamente as mesmas qualidades a ela atribuídas. 
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Neste caso, a delegação difusa, correlata do pertencimento ao grupo e que impõe 

a todos os seus membros a caução do capital coletivamente possuído, parece funcionar, 

no depoimento em questão, como um transmissor simbólico da conduta dos “grandes” 

aos membros mais desprovidos do grupo (BOURDIEU, 1998). 

Alguns autores (CARVALHO, 1994; LELIS, 1994) admitem que a construção 

do papel social dos professores pode ser entendida segundo uma lógica de divisão 

sexual do trabalho em educação nos níveis primário e secundário. Segundo Sant‟ana 

(1993), o avanço da industrialização na década de 1950 gerou um déficit de 

profissionais habilitados para atuar na indústria. Por isso, a classe média encontrou na 

educação um caminho para a ascensão social.  

Na época, os homens foram estimulados a seguir uma formação adequada às 

exigências das funções de mando na indústria e nos altos escalões dos órgãos do Estado. 

Enquanto isso, as mulheres, no máximo, podiam seguir as profissões femininas, ou seja, 

aquelas que pudessem complementar a renda familiar e que fossem compatíveis com as 

obrigações do casamento. Nesse sentido, ao assumir funções de mando na Secretaria de 

Educação e, posteriormente, ao ser eleita deputada estadual, a professora Maria Elisa 

Viegas de Medeiros, de certo modo, rompia com essa lógica. 

Isso contribuiu para que se tornasse um exemplo entre as professoras primárias 

de sua geração, como a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, que, como ela 

mesma enfatiza em sua entrevista, tornou-se “professora por acidente”. Desta forma, o 

machismo imperante na sociedade da época frustrou os planos de várias mulheres de 

seguir carreiras que não se enquadrassem nas ditas profissões femininas. No caso da 

professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, ela afirma que: 

 

Gostaria de ter sido engenheira, na época eu queria ser, mas foi uma 

época em que as moças tinham muita dificuldade, os pais achavam 

que elas não deviam cursar as faculdades. Eu já tinha feito até umas 

provas, mas um amigo do meu pai dizia: “olhe, não deixe lá não [na 

Escola de Engenharia do Recife], os rapazes anarquizam muito com as 

moças”. 

 

 Apesar do desprendimento com que fala sobre o assunto, é possível identificar, 

em sua voz, certo desapontamento ou mesmo decepção por não ter seguido a profissão 

que escolheu. No entanto, é possível perceber também que as suas memórias são 

fundamentais para criar um sentimento de identidade e fortalecer, ou recapturar, a sua 

autoconfiança. Dessa forma, ela procura justificar a sua opção pela engenharia como 
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resultado do seu desempenho escolar na área das ciências exatas. Nesse sentido, afirma 

que: 

 

Nesse tempo, a Escola de Engenharia era na Rua do Hospício. E 

então, depois da quinta série do ginásio, eu não pude seguir 

engenharia como eu queria. Porque eu tinha sido boa aluna de 

matemática, tinha participado de um concurso que teve aqui no Brasil, 

em todos os estados. E eu participei, tirei notas boas nesse concurso, 

ainda no ginásio, e não pude seguir a carreira. 

 

Segundo Paul Thompson (1992, p. 303), “não é preciso que a narrativa de uma 

única vida apresente exatamente uma só biografia individual”. Em alguns casos, as 

narrativas individuais podem transmitir a história de toda uma classe ou comunidade. A 

frustração da professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, por exemplo, em não ter 

seguido uma carreira na área de engenharia, transmite, em alguma medida, a história de 

gerações inteiras de mulheres que almejaram seguir uma carreira profissional em outras 

áreas e, impedidas pelos pais ou maridos, acabaram se tornando professoras. 

Tanto que, até o final da década de 1960, quando os militares realizaram uma 

Reforma Universitária, o magistério brasileiro era constituído basicamente por 

mulheres. Segundo Nagle (1985, p. 269), as Escolas Normais eram instituições 

destinadas “à educação das moças burguesas”. Por isso, o autor as chama de “ginásios 

para moças”. Junto com os institutos de educação, essas escolas eram o único meio de 

formação disponível para se ingressar como docente na educação primária. 

Tendo poucas alternativas, o magistério figurava então para essas moças como 

uma forma viável de profissionalização. Corroborava para isso a ideia de que a 

educação das crianças seria atribuição de uma mulher, a professora. Além do que, 

considerava-se como parte das funções maternas a incumbência de socializar as 

crianças. 

Por outro lado, o curso Normal também se apresentava para as jovens como uma 

forma de completar a educação escolar oferecida pelo ginásio. A professora Ivonete 

Trindade Gomes Galvão, por exemplo, sem a autorização do pai para frequentar a 

Escola de Engenharia, foi impelida a se matricular na Escola Normal. Sobre a sua 

decisão de ingressar na Escola Normal, ela faz o seguinte comentário: 

 

Então, quando é um dia, chegou uma prima minha lá em casa e disse 

que ia se matricular na Escola Normal, que hoje em dia é o Instituto 

de Educação. [...] Naquela época, era Escola Normal de Pernambuco. 
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Aí ela disse: “eu vou me matricular lá, para fazer o curso de 

magistério”. Aí eu disse: “então eu vou também”. Quer dizer que eu 

fui ser professora por um acidente (risos). Aí me matriculei, fiz o 

curso normal lá, me formei em 1942. 

 

Em seu caso, a ingerência do pai e a influência da prima foram decisivas na 

decisão de seguir uma formação na área de educação. No entanto, logo depois de 

terminar a Escola Normal, ela ainda fez um curso na área de comércio. Estudou 

taquigrafia, datilografia, português, inglês, etc. Então, antes de ingressar na rede pública 

estadual de ensino, trabalhou como assistente de datilografa em duas grandes empresas: 

na alemã Brescher & Cia., que por conta da Segunda Guerra Mundial mudou o nome 

para Indústria Gráfica Brasileira, e na americana Texaco. No entanto, para trabalhar fora 

de casa, as mulheres deviam seguir algumas convenções. 

 

Eu ganhava muito bem lá na Texaco, porque era uma firma 

americana. [...] Era ali na Rua Nova, no segundo andar do prédio na 

Rua Nova. E a gente tinha muita [disciplina]. Se terminasse aquele 

serviço, naquela hora, aí você não podia ficar... Só podia ficar sem 

fazer coisa nenhuma, sabe? [Era] para você ficar no seu birô, não ia 

conversar com os colegas, nem nada. Ficava ali. Então, quando 

chegava um navio com petróleo [...] era que a gente trabalhava mais. 

 

A construção e a narração da memória do passado, coletiva ou individual, visa 

transmitir valores. Sendo os fatos do incidente descrito o que menos importa, 

transmitem uma verdade simbólica. “A encapsulação de antigas atitudes dentro de uma 

narrativa constitui uma proteção que as torna menos passíveis de representar uma 

reformulação presente e por isso faz delas uma evidência especialmente boa de valores 

passados” (THOMPSON, Paul, 1992, p. 185). 

Em sua entrevista, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão traz a tona os 

valores sociais atribuídos às mulheres em sua juventude. Quando fala sobre as atitudes 

no local de trabalho, ou seja, que tinha que ficar em seu birô e não podia conversa com 

os colegas, revela o tipo de conduta exigida às mulheres, nesse caso, para ser mais 

específico, a conduta exigida às “moças de família”, naquele período.  

A disciplina no local de trabalho, nas poucas situações em que acontecia de uma 

mulher trabalhar fora de casa, era a prerrogativa para que não se tornasse “mal vista”. 

No caso da professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, que trabalhava a contragosto do 

pai, a imposição de determinados valores era a condição para que pudesse trabalhar. 
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Para se preservar esses valores, era imperativo que se evitasse qualquer tipo de contato 

que não estivesse relacionado estritamente ao trabalho, principalmente, com os homens. 

Mas, mesmo com todas essas convenções, o trabalho no comércio ainda não era 

considerado compatível com as obrigações do casamento. Isso porque, a mulher que 

tinha pretensões de casar, não tinha autonomia para escolher qual carreira seguir. Por 

isso, quando ela teve que tomar a decisão entre casar ou continuar trabalhando, resolveu 

se tornar professora. Sobre a sua decisão de abandonar o emprego no comércio, tornar-

se professora e, em seguida, casar, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão faz o 

seguinte comentário: 

 

Eu já tinha um namorado, depois eu fiquei noiva e ele não queria que 

continuasse... Nem ele nem meu pai... Que continuasse trabalhando. 

Porque não queriam que as moças trabalhassem quando fossem 

casar... Continuassem trabalhando no comércio. Aí fui ser professora. 

 

Uma vez que a educação escolar era vista como uma extensão da educação que 

se recebia em casa e, na escola, a função da mãe estendia-se à professora. O magistério 

era uma das poucas ocupações que para as mulheres poderia ser considerada como 

compatível com o casamento. Educadas para cuidar da casa e dos filhos, ainda se 

admitia que as mulheres seguissem o magistério, mas, nesse caso, como uma 

“vocação”.  

Inclusive, diferente do que ocorre com a professora Ivonete Trindade Gomes 

Galvão, que admite ter se tornado professora “por acidente”, não é difícil encontrar 

professoras da sua geração que encaram a profissão como um “dom” ou “vocação”. A 

professora Maria Joaquina da Silva Mendes, por exemplo, que ingressou na rede 

estadual de ensino no mesmo período que ela, faz questão, em sua entrevista, de afirmar 

e reafirmar a sua “vocação” para o magistério: 

 

A minha vocação, desde os onze anos, antes de onze anos. Sempre fui 

vocacionada para o magistério. Nas minhas brincadeiras infantis, 

sempre eu era professora. Fui professora por vocação mesmo. [...] Sou 

professora vocacionada, não é pelo ordenado, nem por nada, é porque 

eu amo minha profissão. Se dez vezes eu nascesse, dez vezes eu seria 

professora. 

 

De qualquer forma, admitindo ter se tornado “professora por acidente” ou 

acreditando ser “vocacionada” para o magistério, àquelas professoras identificavam na 

presidente do CPPP um exemplo a ser seguido. Por isso, a sua eleição para a 
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Assembleia Legislativa de Pernambuco, ou seja, a eleição de uma mulher, uma 

professora primária, contribuiu para a construção dos sistemas de interconhecimento e 

interreconhecimento entre os agentes vinculados à categoria. Isso permitiu certo 

aprofundamento nas ligações que articulavam as redes de relações e consolidou um 

volume de capitais (social, cultural, simbólico, etc.) constituídos a partir da ação do 

CPPP. 

Por outro lado, apesar dos estatutos definirem o Centro do Professorado 

Primário de Pernambuco como “uma organização de classe”, alheia às “competições 

ideológicas, político-partidárias e religiosas
9
”, durante o período em que a professora 

Maria Elisa Viegas de Medeiros ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa, a 

entidade funcionava praticamente como uma extensão do seu gabinete.  

Acumulando as funções de presidente do CPPP e de deputada estadual, os fóruns 

da entidade findavam por funcionar como espaços para a divulgação do seu mandato. 

As reuniões de diretoria, por exemplo, sempre contavam com número significativo de 

sócios. Algumas reuniões chegavam a juntar mais de uma centena de sócios. A 

professora deputada, então, aproveitava essas ocasiões para prestar contas do seu 

mandato e estreitar relações com seus eleitores. Em reunião de diretoria, no dia 13 de 

agosto de 1955, por exemplo, ficou registrado que, a professora Maria Elisa Viegas de 

Medeiros: 

 

...fez questão de frisar, a sua prestação de contas como nossa 

representante, na Assembleia Legislativa do Estado, enaltecendo a 

carreira do magistério de que faz parte com grande e sincero orgulho
10

. 

 

Na mesma reunião, a deputada recém-empossada também se preocupou em 

justificar o seu silêncio e a sua posição em relação às pautas relacionadas ao campo 

educacional e aos projetos apresentados na Assembleia que, direta ou indiretamente, 

eram de interesse das professoras primárias. De acordo com o livro de atas da entidade, 

ela... 

 

...justificou sua reserva e seu silêncio em alguns momentos, quando 

apresentados em plenário pelos colegas de bancada, projetos ou 

pareceres ligados de certo modo, aos interesses da classe, pela 

necessidade de cuidadoso estudo em torno dos mesmos, a fim de 

                                                 
9
 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 1º e 2º. 

10
 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955-1963, p.10. 
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poder com eficiência defendê-los ou impedi-los, quando possam 

acarretar futuros prejuízos à educação
11

. 

 

Na ocasião, também fez questão de prestar contas dos projetos e pareceres 

considerados importantes para o seu mandato até aquele momento, entre eles: o Projeto 

14/55, carro chefe de seu mandato, que autorizava o poder executivo a abrir um crédito 

de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para dar início à construção do 

Instituto de Educação de Pernambuco; o Projeto 03/55, que autorizava abertura de 

crédito de Cr$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil cruzeiros), para a construção 

de um Grupo Estadual na cidade de Limoeiro, etc.
12

. 

Além disso, o Jornal do Professor, órgão oficial do Centro, também publicava 

mensalmente, na íntegra, seus pronunciamentos e os projetos de lei apresentados na 

Assembleia Legislativa. Entre os projetos apresentados pela professora deputada, o que 

mereceu maior atenção dos editores do Jornal foi, justamente, o Projeto de Lei nº 14, de 

22 de março de 1955, que previa a criação do Instituto de Educação de Pernambuco. Já 

na segunda edição do Jornal, Aníbal Fernandes assinou uma matéria elogiando a 

iniciativa de criação do Instituto de Educação. Ele argumentava que: 

  

Boa ideia teve dona Maria Viegas, apresentando um projeto-lei, para 

levar-se adiante o novo prédio do Instituto de Educação. É uma 

vergonha que a cidade de João Pessoa e a cidade de Natal tenham 

Institutos de Educação, bem localizados e instalados, e a Terceira 

Cidade do Brasil mantenha o mesmo horroroso e inestético edifício, 

plantado no ângulo de um Parque Público. [...] Sendo que tão pronto 

se construa o novo Instituto, deve quanto antes, ser arrasado o outro; 

pois que representa verdadeiro entulho...
 13

.  

 

Segundo Certeau (2010, p. 70), o movimento que organiza a sociedade e as 

ideias que nela circulam é o mesmo. Esse movimento se “distribui em regimes de 

manifestações (econômica, social, científica, etc.), que constituem entre eles, funções 

imbricadas, porém, diferenciadas”.  

A defesa do projeto de construção do Instituto de Educação feita por Aníbal 

Fernandes, por exemplo, apresenta alguns aspectos comuns ao espírito e à mentalidade 

da época, quando estava em voga na sociedade uma visão progressista e pragmática. 

Assim, imbuído daquela visão, o jornalista se arvorava em classificar o edifício – onde 

                                                 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Instituto de Educação. Aníbal Fernandes. Jornal do Professor, 15/abr./1955, p. 05. 
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hoje funciona a Câmara Municipal do Recife – de horroroso e inestético e em sugerir a 

sua demolição. 

Além disso, o órgão oficial do Centro também fazia a defesa pública da 

deputada. Na mesma edição, publicou uma matéria intitulada “O caso dos zeladores”, 

contando a história de um eleitor da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, que 

havia confessado a sua decepção com a deputada. O Jornal do Professor justificava a 

sua decepção com a deputada da seguinte maneira: 

 

Era casado com uma zeladora de grupos. Pois bem, Dona Maria Elisa 

sugeriu ao secretário da Educação, que fossem aumentadas as horas de 

trabalho das funcionárias que têm por obrigação manter o asseio dos 

grupos. [...] Perguntando um ouvinte, por que motivo dona Maria Elisa 

Viegas teria tomado aquela atitude, o marido prejudicado respondeu 

com cara de aborrecimento: “Ora por que. Porque ela não é zeladora...” 
14

. 

 

Em defesa da deputada, o Jornal transcreveu uma carta do secretário de 

Educação, Aderbal Jurema, endereçada ao redator-chefe da Folha da Manhã, em que 

ele afirma categoricamente: 

 

A deputada Maria Elisa Viegas de Medeiros, atualmente afastada da 

Diretoria Técnica de Educação Primária, por força de dispositivo 

constitucional, não fez nenhuma sugestão a esta Secretaria, no sentido 

de aumentar as horas de trabalho diário dos zeladores dos Grupos 

Escolares
15

. 

 

Nas eleições gerais de 1955, o Jornal do Professor também fez abertamente a 

campanha da professora Armiragi Breckenfeld à Câmara Municipal do Recife. A 

candidatura da vice-presidente do Centro demonstra que os dirigentes da entidade 

pretendiam capitanear o máximo de capital político possível através das ações do CPPP. 

Abaixo, a foto da candidata, publicada no Jornal do Professor, durante a sua campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 O caso dos zeladores. Jornal do Professor, 15/abr./1955, p. 02. 
15

 Ibid. 
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Foto 04 – Professora Armiragi Breckenfeld, candidata à vereadora pela cidade do Recife, nas 

eleições gerais de 1955. Fonte: Jornal do Professor, 15/set./1955. 

 

Sobre a professora Armiragi Breckenfeld, a professora Ivonete Trindade Gomes 

Galvão lembra: 

 

Foi candidata e perdeu. E ela também era uma pessoa muito 

competente. Ela era Inspetora Escolar. Foi uma pessoa que me ajudou 

muito, quando eu fui, lá na escola em Tejipió, que depois eu fiquei 

como responsável, eu não sabia de nada, tinha feito logo o concurso. 

Ela foi lá e ensinou tudo, como era que fazia o caixa, como fazia isso, 

como fazia aquilo, Dona Armiragi. Pouco tempo depois ela faleceu. 

 

A eleição da professora Armiragi à Câmara Municipal do Recife seria uma 

forma de consolidar, na capital pernambucana, o grupo de professoras que teve a 

iniciativa de mobilizar, entre os profissionais do magistério, certo volume de capitais 

(cultural, social, econômico, simbólico, político, etc.), em torno de um projeto de 

organização da categoria. No entanto, ela não conseguiu se eleger. 

Nas eleições seguintes, a professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, mesmo 

tendo ampliado o seu volume de capital social e o seu capital simbólico através do 

mandato, também não conseguiu se reeleger. Não foi suficiente a propaganda 

sistemática realizada através do Jornal do Professor, durante todo o seu mandato e no 

período das eleições, nem o engajamento dos dirigentes do CPPP para renová-lo.  

Como aconteceu na eleição anterior, quando foi eleita, as reuniões do Centro 

também se confundiam com as reuniões de campanha. Mas, desta vez, além das 

manifestações de apoio, ela também se deparou com as críticas, o que denunciava a 

insatisfação de algumas professoras com o seu mandato. 
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Quando foi para renovar o mandato, ela não conseguiu. Até que numa 

dessas vezes, houve uma reunião lá na [Rua] Padre João Ribeiro e 

uma professora falou contra ela, disse que não fazia nada pelos 

professores [...]. E eu tinha lido no Jornal do Commércio uma 

referência sobre Dona Maria Elisa, um projeto que ela tinha feito 

sobre isso... Sobre o professor. E aí eu me levantei e defendi. Pronto! 

Foi essa defesa que eu fiz. Aí eu estou até hoje aqui (risos). 

 

(Ivonete Trindade Gomes Galvão) 

 

Apesar da derrota nas eleições para a Assembleia Legislativa, a professora Maria 

Elisa Viegas de Medeiros não se afastou da direção do CPPP. Ela continuou atuando na 

rede estadual de ensino até 1968, quando se aposentou, e foi presidente do Centro até 

1970. Em sua entrevista, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão faz o seguinte 

comentário, sobre a sucessão da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros no Centro 

dos Professores: 

 

Quando ela foi para o Rio, ela pediu licença [...]. E queria, então, [...] 

formar uma nova diretoria para o CPP enquanto ela estivesse ausente 

e que [...] eu ficasse como presidente e Maria Izabel [...] como vice-

presidente. Aí todo mundo concordou, compôs-se então aquela 

diretoria na hora, mas uma diretoria provisória, enquanto ela estivesse 

fora. Então, eu fiquei provisoriamente. Aí, quando foi depois, que ela 

estava no Rio, um mês e pouco, mandou uma carta renunciando. 

Dizendo que gostaria que aquela diretoria provisória ficasse. 

 

Em 1970, quando se afastou da presidência do Centro, a professora Maria Elisa 

Viegas indicou a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão para sucedê-la. A sua 

sucessão iniciou uma nova fase na história da entidade, marcada, entre outras coisas, por 

mudanças na estrutura organizativa e pelas disputas com a Associação dos Professores 

do Ensino Oficial de Pernambuco (APENOPE). 

 

 

2.2 A PARTICIPAÇÃO DO CPPP NAS ATIVIDADES DE TEMPO LIVRE E LAZER 

DOS PROFESSORES 

 

 

No primeiro momento, quando as associações docentes de Pernambuco 

surgiram, além das atividades recreativas e de lazer de um modo geral, ocupavam-se 

também com as questões mais rotineiras dos seus sócios, como o cuidado com o corpo e 



53 

  

o governo da casa, por exemplo. Mas, de qualquer modo, priorizaram as atividades 

relacionadas às necessidades de formação e autodesenvolvimento dos profissionais do 

magistério. 

Quando foi fundado, os estatutos do Centro do Professorado Primário de 

Pernambuco o definiam como uma organização de classe alheia às competições 

ideológicas, político partidárias e religiosas, que tinha como finalidade: 

 

...promover e incentivar a união do professorado primário de 

Pernambuco; amparar, estudar, liderar e defender quaisquer aspirações 

justas da classe ou de seus sócios; [...] prestar apoio moral e material 

aos sócios dele carecidos; proteger, prestigiar e defender os seus sócios 

[...]; representar a classe perante as autoridades públicas, legalmente 

constituídas
16

. 

 

Estabelece também que podiam ser sócios da entidade qualquer pessoa que, 

mediante proposta de associado, aceita pela Diretoria após o parecer favorável de uma 

Comissão de Sindicância, fossem “portadores de diploma, título de habilitação ou 

registro público, que lhes assegurem o direito de exercer o magistério primário em 

estabelecimento de ensino do país
17

”.  

Dessa forma, estavam aptos a se filiar ao Centro, os professores diplomados de 

1º ou 2º ciclo, em exercício nas redes estaduais e municipais, os professores 

“supletivos” e os professores particulares. Além disso, ainda podiam se associar ao 

Centro as “professorandas”, ou seja, as futuras professoras. 

Na prática, a ideia de que o professorado primário constituía uma classe, mesmo 

sem uma definição ideológica precisa, parece o fio condutor do tipo de associativismo 

adotado pelo CPPP. A entidade, desde o princípio, pretendia institucionalizar os 

vínculos da categoria e vislumbrava intermediar as ligações entre os seus sócios. Assim, 

o Centro seria o espaço próprio para os docentes realizarem as suas trocas materiais e 

simbólicas.   

Essas trocas, apresentadas nos estatutos através das finalidades do Centro, 

compreendiam, em última análise, o incremento tanto do capital social como do capital 

cultural dos quais eram dotadas as professoras primárias. Ou seja, deveria realizar uma 

ação pedagógica, que tinha como foco a internalização de um novo habitus entre os 

professores.  

                                                 
16

 CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 2º. 
17

 Ibid., Art. 5º. 
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Desta forma, os sócios da entidade teriam a garantia de ampliar o seu capital 

social, na medida em que estava inserido numa organização que lhes assegurava 

incentivar a união entre os seus pares, criar espaços próprios de convivência e, ainda, 

defender as aspirações coletivas do grupo
18

. 

Tomando como referência o quadro de classificação das atividades de tempo 

livre, ou seja, o espectro do tempo livre, elaborado por Elias e Dunning (1992), é 

possível dizer que, no esforço de inculcação desse novo habitus, a estrutura organizativa 

da entidade visava ocupar a maior parte do tempo livre dos professores. 

Vale ressaltar, porém, que apesar de os vários tipos de atividades de tempo livre, 

tanto as atividades de lazer como as de não lazer, invariavelmente, confundem-se, 

sobrepõem-se e se fundem (ELIAS; DUNNING, 1992). De qualquer modo, os estatutos 

do CPPP previam uma estrutura organizativa dividida em seções. Cada uma dessas 

seções tinha como finalidade desenvolver ações específicas, a maioria delas voltadas 

para atividades diferentes de tempo livre. 

Segundo Elias e Dunning (1992), entre as esferas do tempo livre estão o trabalho 

privado e a administração familiar. De acordo com os autores, estas atividades exigem 

aptidões especiais e têm de ser aprendidas. Além disso, é uma esfera que tende a ocupar 

mais tempo à medida que o padrão de vida se eleva. 

Para eles, grande parte das atividades relacionadas a esta esfera do tempo livre 

constituem trabalho duro e muito deste trabalho tem de ser realizado, quer se goste ou 

não. No entanto, depois de algum tempo, em maior ou menor dimensão, tendem a fazer 

parte da rotina de cada família, mas dificilmente podem ser classificadas como lazer.  

Nesse sentido, com o intuito de garantir que os professores se apropriassem das 

aptidões necessárias e aprendessem, com base nos princípios do cooperativismo, a 

realizar as atividades ligadas ao governo da casa e as rotinas familiares, o CPPP, quando 

surgiu, contava em sua estrutura com uma Secção de Cooperativa
19

. Para atender às 

demandas de administração familiar e ao mesmo tempo as demandas profissionais, a 

seção estava dividida em duas subseções: Consumo em Geral e de Livros. Desta forma, 

a sua principal atribuição era instalar “uma cooperativa de consumo para gêneros 

alimentícios, em geral, e para aquisição barata de livros
20

”. 

                                                 
18

 Ibid. 
19

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 3º, alínea F. 
20

 Ibid., Art. 14, alínea F. 
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A ideia da Cooperativa dos Professores Primários de Pernambuco Ltda. era 

proporcionar aos sócios meios para que pudessem se manter com o mínimo de despesas. 

Assim, ela contava com estatuto e organização interna própria e disponibilizava aos 

professores gêneros de primeira necessidade por preços abaixo do mercado. Nesse 

sentido, a Cooperativa foi apresentada na quarta reunião da diretoria do CPPP, realizada 

em 15 de junho de 1955, como um órgão que deveria proporcionar aos associados do 

Centro: 

 

...os meios de se ajudarem mutuamente e de se proverem com o 

mínimo de despesas, dos gêneros considerados de primeira 

necessidade
21

. 

  

Na mesma reunião, a professora Maria Elisa Viegas de Medeiros foi eleita 

diretora-presidente da Cooperativa e o professor João Hermenegildo do Nascimento 

Silva diretor-gerente. Mas, de acordo com a professora Ivonete Trindade Gomes 

Galvão, a iniciativa não durou muito tempo. Sobre a Cooperativa, ela faz a seguinte 

ressalva em sua entrevista: 

 

A Cooperativa foi uma coisa que não deu certo. Dona Maria Elisa comprava 

os mantimentos, as coisas, para o professor, mas muita gente não pagou. 

Então ela, do próprio dinheiro dela, pagou todas as dívidas que tinha e 

depois fechou a Cooperativa. 

 

Além da Seção de Cooperativa, os estatutos do CPPP também estabeleceram em 

sua organização, como forma de auxiliar os professores no governo da casa e nas rotinas 

familiares, uma Secção de Procuradoria e Encomendas
22

. Essa seção deveria atender 

gratuitamente os “sócios em seus negócios com as repartições públicas e serviços de 

pequenas compras e encomendas
23

”. Além disso, também havia uma Secção de 

Cadastro e Serviço Social
24

, que pretendia promover o serviço social entre as famílias 

centristas
25

. 

Outra iniciativa da entidade, relacionada ao governo da casa e às rotinas 

familiares, era a coluna “Maternidade e infância” e a coluna “Utilidades domésticas: 

ensinando a fazer”, publicadas mensalmente no Jornal do Professor. A primeira era 

                                                 
21

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955-1963, p. 06. 
22

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 3º, alínea H. 
23

 Ibid., Art. 14, alínea H. 
24

 Ibid., Art. 3º, alínea J. 
25

 Ibid., Art. 14, alínea J. 
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escrita por um médico pediatra e procurava orientar as professoras sobre como cuidar 

bem dos seus filhos. A segunda auxiliava as professoras nas tarefas da casa. Para tanto, 

publicava receitas, dicas de decoração e ensinava a fazer trabalhos manuais que 

pudessem ser úteis no dia-a-dia do lar.  

Na edição de 15 de maio de 1955, por exemplo, apresentava uma série de 

trabalhos feitos através de recortes em couro, borracha ou material impermeável, que 

teria:  

 

...grande utilidade na decoração do lar, pois além de compor os 

móveis com toalhas, paninhos, etc.; são ótimas protetoras da pintura e 

do verniz das mesmas. É comum, os vidros de perfumes deixarem a 

penteadeira manchada do álcool; tal não acontecerá se em vez de 

fazenda, forem as penteadeiras guarnecidas dos graciosos recortes
26

. 

 

Além disso, era pretensão do CPPP auxiliar os professores com outros aspectos 

relacionados às rotinas do tempo livre. Por isso, os seus estatutos estabeleciam como 

objetivo da entidade: “criar, instalar e administrar [...] a Casa do Professor Primário 

(CPP), onde terá o Centro sede material permanente
27

”. 

A princípio, a Casa foi pensada para funcionar como um espaço onde as 

professoras e seus familiares pudessem instalar moradias, pagando o mínimo de aluguel, 

e usufruir de todas as ações do Centro. Nesse espaço os sócios da entidade poderiam 

desfrutar de uma série de serviços o que lhes permitiriam expandir o tempo de lazer e 

usufruir das atividades recreativas disponibilizadas na sede da entidade, anexa ao 

condomínio. 

Na matéria A Casa da Professora, publicada no Jornal do Professor, em 15 de 

julho de 1955, a professora Magnólia Monteiro descreve como esse espaço deveria 

funcionar: 

 

Será um prédio de apartamentos para residência de professoras com a 

família ou daquelas que tenham por força de suas funções, deixado 

longe, os seus. No andar térreo do prédio, serão instaladas casas 

comerciais: lojas de fazenda, miudezas, sapatos; mercearia, farmácia; 

casa de modas, manicure, cabeleleiria, etc. O CPPP terá sua sede num 

de seus pavimentos com salão para conferências, cursos, cinema, com 

uma biblioteca e o mais que nos seja necessário para a cultura 

profissional e artística do mestre
28

. 

                                                 
26

 Utilidades Domésticas: ensinando a fazer. Fontainha. Jornal do Professor, 15/abr./1955, p.04. 
27

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. Alínea E. 
28

 A Casa da Professora. Magnólia Monteiro. Jornal do Professor, 15/jul./1955, p. 01. 
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No primeiro momento, a ideia de instalar a Casa da Professora esbarrou em 

diversas dificuldades, principalmente, no fato do CPPP ainda não possuir sede própria. 

Além disso, esse era um projeto ousado, que pretendia abranger os mais diversos 

campos da vida dessas profissionais. Contemplava questões como moradia, estética – 

em particular, vestuário e cuidados com o corpo – e de saúde. Talvez por isso o projeto 

nunca tenha se concretizado, pelo menos, não da maneira como foi pensando a 

princípio. Sobre a Casa, a professora Ivonete Trindade lembra que:  

 

Essa Casa do Professor ela não existiu na época. Hoje em dia ela 

existe. [...] É a Casa de Bezinha. [...] Bezinha é essa que ficou como 

vice-presidente comigo na primeira vez. É Maria Izabel Gonçalves 

Guerra. Então ela foi uma das pessoas que ficou sempre lutando por 

essa Casa do Professor. [...] Porque não tínhamos prédio, a casa era 

sempre alugada. 

 

 

Ainda sobre as rotinas do tempo livre, no caso do cuidado com o próprio corpo, 

também havia a Secção Médico-Dentária e Farmacêutica
29

, destinada a “assistência 

sanitária, preventiva e curativa, dos sócios
30

”. Além da Seção de Recreação, Excursões, 

Férias e Elegância
31

, que, apesar de ter como atribuições principais a realização de 

atividades de lazer, também tinha a incumbência dos serviços de elegância pessoal
32

.  

Esses serviços deveriam ser disponibilizados através de cursos específicos e 

também da coluna Elegância e Beleza, publicada no Jornal do Professor. Através da 

coluna, procurava-se orientar as professoras primárias sobre como poderiam melhorar o 

cuidado com o próprio corpo. Dessa maneira, a ação pedagógica exercida pela entidade 

abrangia diversos domínios, entre eles, o de uma educação para a estética. 

Segundo Bourdieu (2007b), os indivíduos dos meios sociais mais favorecidos 

herdam um “bom gosto”, sobretudo em matéria de vestuário e paladar, através da 

transmissão familiar do capital cultural. Porém, os serviços de elegância pessoal 

disponibilizados pelo Centro tinham a finalidade de garantir mais uma forma de 

apropriação desse tipo de capital. 

                                                 
29

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 3º, alínea I. 
30

 Ibid., Art. 14, alínea I. 
31

 Ibid., Art. 3º, alínea G. 
32

 Ibid., Art. 14, alínea G. 
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Por isso, as dicas de moda, elegância e beleza, publicadas no Jornal do 

Professor, procuravam conciliar a realidade financeira dos professores com as 

exigências estéticas da época. Na edição da coluna Elegância e Beleza, de 15 de julho 

de 1955, por exemplo, as dicas sobre elegância procuravam orientar as professoras 

como se vestir com “elegância”, durante o inverno, usando apenas três peças de roupa: 

 

ELEGÂNCIA: 

Antes de fazer suas compras pense que é melhor possuir poucas peças 

de boa qualidade do que possuir muitas de qualidade inferior. Você 

pode estar elegantíssima, durante o inverno com apenas três peças 

principais: um vestido de cor discreta, de corte e de boa qualidade; um 

costume clássico; um casaco amplo. Recorrendo aos acessórios que 

também deverão ser de boa qualidade, poderá variar o aspecto de cada 

peça
33

.  

 

A cultural legítima, ou a cultura considerada legítima por aquele grupo social na 

época, é apresentada na coluna através das expressões “boa qualidade”, “elegantíssima”, 

“discreta”, “clássico” e “amplo”. Por outro lado, as formas de cultura consideradas 

inferior são apresentadas, em particular, através da expressão “qualidade inferior”, e, no 

geral, como o oposto de tudo o que é apresentado como próprio da cultura legítima. 

Assim, para reforçar a ideia de que àquela forma de cultura é a única forma de 

cultura legítima, as outras formas são representadas como de “qualidade inferior”, 

“deselegante”, “indiscreta”, “hodierna” e “fechada”. Ou seja, são consideradas como 

formas estéticas que deveriam ser abandonadas para dar lugar à apropriação de um 

capital cultural socialmente aceito como legítimo. 

Para Bourdieu (2007b), as tomadas de posição estéticas, sejam através do 

vestuário, da cosmética corporal, ou da decoração, constituem-se em oportunidades de 

afirmar a posição ocupada no espaço social, seja como lugar a assegurar ou como 

distanciamento a manter. 

Nesse sentido, para manter o distanciamento entre as opções estéticas da cultura 

legítima e as outras opções estéticas, a mesma coluna, além das dicas de elegância, em 

seus conselhos de beleza, orientava as professoras como deveriam se perfumar: 

 

CONSELHOS 

DE BELEZA: 

Quando você tiver escolhido um perfume que lhe vá bem, não procure 

mudá-lo sob pretexto de curiosidade ou de moda. Seu perfume deve 
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 Elegância e Beleza. Belina Deanne. Jornal do Professor, 15/jul./1955, p. 03. 
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fazer parte de você mesma, evocar a sua pessoa quando estiver 

ausente de tão impregnado em seus armários, suas roupas e todos os 

seus objetos.  

– Evite, porém, todo exagero. Use o seu perfume à vontade, mas não 

como se fosse... Água de bica.  

– E se acha que os perfumes de boa qualidade são muito caros, 

compre água de colônia da marca de sua predileção
34

.  

 

Esses conselhos só reforçam a ideia de que os gostos são fruto de um habitus 

constituído culturalmente. Ou seja, precisam ser adquiridos e incorporados pelo 

indivíduo, como uma forma de investimento pessoal, pago com o que se tem de mais 

precioso, isto é, com o tempo do investidor. Assim, os gostos são, em essência, um ter 

que se tornou ser, uma propriedade que se tornou parte integrante da própria pessoa, 

uma das formas de capital cultural. 

As professoras, ao escolher um perfume, por exemplo, deveriam fazer uma 

escolha estética que lhes distinguissem socialmente. Feita a escolha, não deveriam 

mudá-la sob qualquer pretexto. Nesse caso, o perfume deveria passar a fazer parte da 

sua própria pessoa, impregnar-se em suas coisas e, dessa maneira, marcar a distinção 

entre o gosto legítimo e os demais gostos. Segundo Bourdieu (2007b, p. 56), “os gostos 

são a afirmação prática de uma diferença inevitável” e “afirmam-se de maneira 

totalmente negativa, pela recusa oposta a outros gostos”. Dito de outra maneira, os 

gostos são a aversão aos outros gostos e aos gostos dos outros. 

Por isso, para garantir que os seus gostos fossem reconhecidos como legítimos, 

as professoras deveriam seguir algumas exigências estéticas. Não era suficiente, por 

exemplo, adquirirem um produto de “boa qualidade”. Para afirmar a diferença entre os 

gostos legítimos e os demais, era necessário que evitassem os exageros. Assim, as 

professoras, que não queriam adquirir um gosto considerado inferior ou duvidoso, não 

deveriam nunca usar um perfume como se fosse “água de bica”. 

Essa seria uma forma de as professoras assumirem uma forma estética particular 

e recusarem as demais formas estéticas, ou seja, as formas estéticas populares – 

representadas no texto através da expressão “água de bica”. Nesse caso, um dos fatores 

de oposição e de aversão que distinguiria determinados gostos seria, justamente, o fator 

econômico.  

No entanto, outros fatores, sobretudo simbólicos, influenciam nas opções 

estéticas e nas oposições entre os gostos considerados ou não como legítimos. Nesse 
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sentido, ainda que as professoras não pudessem adquirir um perfume de “boa 

qualidade”, por falta de dinheiro, poderiam optar por uma “água de colônia” e garantir a 

adesão a um gosto reconhecido como legítimo. 

Segundo Elias e Dunning (1992, p. 110-111), a ocupação profissional é apenas 

uma das esferas que reclamam a subordinação regular e equilibrada dos sentimentos 

pessoais ás necessidades sociais impessoais e a tarefas. Assim, “o manto relativamente 

equilibrado das restrições estende-se até o campo das atividades de tempo livre”. Ou 

seja, no seu tempo livre, as pessoas têm de fazer uma boa parte do trabalho sem 

remuneração. 

Nesse sentido, as atividades intermediárias de tempo que servem, 

principalmente, a necessidades de formação, autossatisfação e autodesenvolvimento 

comportam algumas atividades com caráter de trabalho, entre elas um tipo de trabalho 

particular, de natureza relativamente séria e com frequência impessoal. Nesta categoria 

enquadra-se o estudo privado com vistas a progressos profissionais e os passatempos 

técnicos, que mesmo que não tenham valor profissional óbvio, exigem estudo 

especializado e alguma competência (ELIAS; DUNNING, 1992). 

Também faz parte desta categoria as “atividades de formação de caráter mais 

voluntário, socialmente menos controlado e com frequência de caráter acidental”. 

Estas atividades são ordenadas a partir de formas de conhecimento mais sérias, menos 

divertidas, para formas menos sérias e mais interessantes de adquirir conhecimento. 

Estão nesta categoria a leitura de jornais e de periódicos, audição de debates políticos, 

assistência a conferências de educação de adultos, etc. (Idem, Ibid., p. 149, grifos do 

autor).  

Como as associações docentes de Pernambuco tinham as finalidades de defender 

os interesses dos seus sócios e incentivar a produção científica e o aperfeiçoamento 

profissional, as atividades intermediárias de tempo, voltadas para a formação, a 

autossatisfação e o autodesenvolvimento ocupavam a maior parte das ações do Centro 

do Professorado Primário de Pernambuco. 

Nesse sentido, grande parte das atividades realizadas pelo Centro tinha o 

objetivo de proporcionar a socialização e a formação dos seus associados. Desta 

maneira, a entidade contribuía, por um lado, para aumentar o volume de capital social e 

de capital cultural das professoras, fosse através de atividades voltadas para as rotinas 

do tempo livre, fosse através de ações voltadas para as atividades intermediárias de 
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tempo, e, por outro lado, também proporcionava diversão, através de jogos ou de 

atividades miméticas. 

Mas, entre todas essas atividades, priorizava a apropriação de um tipo específico 

de capital cultural, o que ocorria através das atividades de formação, tanto às de 

natureza mais séria e formal, como às de caráter mais voluntário e informal, tais como: 

leitura, debates, conferências etc. Nesse sentido, as atividades intermediárias de tempo 

ocupavam a maior parte das ações da entidade.  

Nesta categoria de atividades eram realizados cursos, seminários e congressos, 

que tinham como foco a orientação pedagógica e as discussões sobre o campo 

educacional. Com o mesmo intuito, também eram realizados cursos em áreas 

específicas, organizados de acordo com o interesse das professoras. Sobre esses cursos, 

a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão faz o seguinte comentário: 

       

Tínhamos os cursos lá e eu assistia a esses cursos. [...] Eram tanto 

cursos pedagógicos, assim, orientação de alfabetização, sabe? Curso 

de inglês, também, curso de arte culinária, tinham muitos cursos. 

 

Os congressos, além de ocupar o tempo livre dos professores, com atividades 

voltadas para a formação, também proporcionavam espaços para a recreação e o lazer. 

O CPPP, ainda em 1955, logo após a sua instalação, convocou o I Congresso de 

Professores Primários de Pernambuco
35

. Além disso, desde o II Congresso Nacional de 

Professores Primários
36

, realizado naquele ano, passou a participar ativamente desses 

eventos. 

Em 1960, o CPPP organizou, no Recife, o IV Encontro Nacional dos Professores 

Primários, que fundou a Confederação Nacional dos Professores Primários do Brasil 

(CPPB). Neste congresso a professora Maria Elisa Viegas de Medeiros foi eleita 

presidente da Confederação. A professora Ivonete Trindade Gomes Galvão se lembra de 

algumas atividades do congresso: 

 

Foi muito bonito o Congresso. Tinha as sessões durante o dia e a noite 

tinha teatro. [...] Então, tinha [...] Ali na ponte da Boa Vista [...] Era, 

remo... Remo, né? Tinha aquelas provas, vinha o pessoal de fora. Foi 

muito bonito o congresso. E, foi então fundada a Confederação aqui, 

que hoje é a CNTE. 
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 Primeiro Congresso de Professores Primários de Pernambuco. Jornal do Professor, 

15/maio/1955; Os porquês do nosso congresso. Jornal do Professor, 15/jun./1955. 
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 II Congresso Nacional dos Professores Primários. Jornal do Professor, 15/ago./1955. 
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Durante a gestão da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros na Confederação 

dos Professores Primários do Brasil, a entidade organizou a XII Assembleia 

Internacional de Professores, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1963. Na foto 

abaixo, a professora Maria Elisa Viegas, delegada da Confederação, aparece 

representando os professores primários brasileiros durante o evento. 

 

                 

 

Foto 05 – XII Assembleia Internacional de Professores, realizada na cidade do Rio Janeiro, em 

1963. Fonte: CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO. 50 anos em defesa da 

educação brasileira. Recife, 2001, p. 08. 

 

Em sua entrevista, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão também fala 

sobre o caráter educativo dessas atividades e da sua forma de organização e faz uma 

comparação entre os congressos das entidades docentes atualmente: 

 

Também, para ir a um congresso hoje, os congressos que tem, tem que 

tirar os delegados; tem os partidos políticos; tem tudo. Mas, naquela 

época, era somente sobre educação. Cada estado levava as suas teses, 

para defender, as teses eram aprovadas, ou não. Era um negócio 

mesmo voltado para a educação. 
  

Além disso, esses congressos também permitiam aos professores conhecer 

outras regiões do país: 

 

Os congressos eram uma beleza. Então a gente levava às vezes dez 

ônibus. Não, dez anos a gente passou com quatro ônibus a gente 

levava. E dez anos nós passamos nos congressos, fazendo os 

congressos: era no Rio Grande do Sul, era na Bahia, Amazonas, no 

Brasil todo a gente correu com isso. 
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(Ivonete Trindade Gomes Galvão) 

 

Nesse sentido, a ação pedagógica exercida pelo Centro tinha o intuito de 

incrementar um tipo de capital cultural específico, voltado para o campo educacional, 

contribuindo para o aperfeiçoamento das professoras, mas não se restringia a ele. Pelo 

contrário, as atividades de formação também eram pensadas de forma que pudessem 

garantir a apropriação de um capital cultural capaz de se reverter em capital simbólico. 

No caso das atividades de natureza relativamente séria e com frequência 

impessoal, por exemplo, estudo privado com vista a progressos profissionais havia, na 

estrutura organizacional da entidade, a Seção de Estudos, Pesquisas e Publicações
37

, 

que tinha a finalidade de: 

 

...realizar estudos e pesquisas utilizando equipes de professores 

primários; organizar cursos de caráter profissional ou cultural, 

permanentes ou ocasionais; promover palestras ou conferências de 

interesse centrista; [...]; a publicação do Jornal do Professor; manter 

um serviço de imprensa e publicidade, para o maior realce do nome e 

das atividades do CPPP; fazer a publicação de trabalhos relacionados 

com o CPPP, ou que, de qualquer modo, interessem à classe
38

. 

 

Ou seja, era uma seção que acumulava as atividades voltadas para a formação 

das professoras primárias e o serviço de imprensa e de publicidade, que além da função 

de propaganda do Centro, também tinha a finalidade de fornecer aos professores 

informação e utilidade pública. Além disso, o Jornal do Professor publicava, 

mensalmente, depois quinzenalmente, as colunas: História e Educação e Problemas 

Escolares. 

  

...esse Jornal, que foi fundado aqui, o Jornal do Professor. Então, as 

próprias professoras, porque naquele tempo elas eram também 

jornalistas. Porque hoje em dia há o... Tem que ser jornalista formado. 

Mas naquela época, as pessoas escreviam bem. Hoje em dia é mais 

difícil (risos). Escreviam bem e tudo, se dedicavam muito a leitura 

também e eram então... Aí, esse jornal é feito, todo escrito pelas 

próprias professoras e elas eram jornalistas. 

 

(Ivonete Trindade Gomes Galvão) 
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Outra seção que tinha a função de formação e informação, através da atividade 

de leitura, era a Seção de Biblioteca e Arquivo
39

, que tinha a finalidade de garantir a 

“manutenção de uma Biblioteca modernamente organizada e dos Arquivos do CPPP, 

com acesso aos sócios e empréstimo domiciliar
40

”. 

A professora Ivonete Trindade fala sobre a biblioteca, lamentando o fato de que 

a sucessão de gestões tenha acabado com o espaço destinado à leitura no Centro. 

 

Tinha a biblioteca, que é justamente aquele móvel nosso grande, que 

está ali, com aquelas mesas, que foram doadas pelo Padre Costa 

Carvalho. [...] Mas você sabe, vai mudando de diretoria em diretoria, 

acabaram a biblioteca, coisa que eu lamento muito. Porque eu nunca 

vi um Centro de Professores sem biblioteca. Então, lá a biblioteca era 

bem organizada, foi feita para aquele móvel mesmo. 

 

A leitura faz parte tanto das atividades intermediárias de formação, como das 

atividades de lazer de tipo mimético. Além da leitura, vinculada à Seção de Bibliotecas, 

o Centro também proporcionava aos professores uma série de atividades de lazer. 

Entendido como um campo de produção cultural, o lazer é o espaço onde os 

indivíduos envolvidos travam uma luta permanente pelo controle da produção e pelo 

direito de impor como legítimas as classificações e as hierarquias dos bens culturais 

produzidos nesse campo. 

Esses indivíduos disputam, no interior do campo, as definições sobre os tipos e 

os espaços de lazer que consideram lícitos e saudáveis. Assim como a definição de 

quais indivíduos e instituições estariam legitimamente autorizados a fazer essas 

classificações e as hierarquizações sobre os seus produtos. 

 Assim, cada campo de produção simbólica é palco de disputas sobre os critérios 

de classificação e hierarquização dos bens simbólicos produzidos e, indiretamente, das 

pessoas e instituições que os produzem. Nesse sentido, o campo de produção simbólica 

do lazer apresenta características que exprimem os interesses específicos dos grupos e 

classes dominantes, responsáveis pela produção da sua lógica. 

Para garantir a apropriação do máximo de capital cultural, o Centro do 

Professorado Primário de Pernambuco pretendia disponibilizar, como meio de ocupar o 

tempo de lazer dos seus sócios, os mais variados domínios dos campos de produção 
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cultural. Nesse sentido, a Seção de Recreação, Excursões, Férias e Elegância
41

 tinha o 

objetivo de promover, entre outras atividades, “jogos, desportos, cinema, teatro, música, 

saraus, excursões, colônia de férias e serviços de elegância pessoal
42

”. 

Segundo Elias e Dunning (1992), não todas, mas a maior parte das atividades de 

lazer pertence a uma categoria que, por falta de um termo sociológico preciso, eles 

chamam “mimético”. Faz parte desta categoria, o desporto, a música, a caça e a pesca, a 

corrida, a pintura, os jogos, a dança, etc. O que caracteriza estas atividades é, 

justamente, a busca por um tipo específico de excitação, que nas atividades de lazer é 

complementar relativamente ao controle e restrição da emotividade manifesta na vida 

ordinária. 

Desta forma, a Seção de Recreação, Excursões, Férias e Elegância teria a 

função de movimentar, estimular as emoções, evocar tensões dos professores sob a 

forma de uma excitação controlada e bem equilibrada, sem riscos e tensões 

habitualmente relacionadas com o excitamento de outras situações da vida. Além disso, 

de acordo com as suas atribuições, deveria garantir a “promoção de recreações sadias 

[...], em época letiva ou de férias
43

”. Ou seja, deveria orientar os professores sobre o que 

fazer com o tempo de lazer e definir as atividades que poderiam ser classificadas ou não 

como “sadias”. 

Uma vez que a recreação estava integrada a um sistema de valores coerentes 

com os propósitos econômicos, políticos e sociais hegemônicos na época. As recreações 

consideradas “sadias” pelo Centro deveriam ser as que se identificavam com as formas 

de cultura dominante. 

Nesse sentido, sendo o CPPP um espaço privilegiado entre os professores para 

apropriação de capital social, as recreações “sadias” promovidas pela entidade também 

tinham a função de enriquecer os conhecimentos desses profissionais sobre 

determinados domínios da cultura. Essa seria uma forma de garantir que os sócios da 

entidade se aproximassem de formas de cultura específicas e se apropriassem do 

máximo de capital cultural, por meio de uma educação para o lazer ou de uma educação 

pelo lazer. 

As recreações “sadias” eram, então, a expressão dessa forma de cultura, que, em 

última análise, funcionava como organismo simbólico de ascensão social. Assim, 
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naquele momento, o Centro do Professorado Primário de Pernambuco identificava esses 

bens culturais como naturalmente ou objetivamente superiores aos demais. Dessa 

forma, assumindo a função de impor essa cultura como a única forma de cultura 

existente, o CPPP garantia a sua autoridade pedagógica, ou seja, tornava legítima a ação 

pedagógica que exercia, sobretudo, em sua forma de educação difusa. 

Nesse sentido, para a entidade, o lazer ou nesse caso as recreações sadias tinham 

um caráter meramente “funcionalista
44

”. Pois, almejava com essas atividades, 

basicamente, a manutenção da ordem e procurava ajudar os professores “a suportar a 

disciplina e as imposições obrigatórias da vida social, pela ocupação do tempo livre em 

atividades equilibradas, socialmente aceitas e moralmente corretas” (REQUIXA, 1980, 

p. 47). 

Desta forma, falando sobre a organização e a importância do lazer para o Centro, 

a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão o define como: 

 

Um espaço para os professores desenvolver a parte educacional. O 

Ensino Rural também, que foi uma das metas, e também o lazer. O 

lazer também, que tinham as viagens. 

 

Assim, entre as atividades de lazer realizadas pelo Centro, a professora Ivonete 

Trindade Gomes Galvão destaca as excursões, que, ao que parece, esteve como uma das 

ações prioritárias da entidade durante as suas gestões. Sobre a organização de 

excussões, ela informa que: 

 

A gente fazia assim, por exemplo, tinha um congresso, naquele tempo 

a gente ia muita a congresso. Então, o congresso era, vamos dizer, em 

dezembro, aí a gente já se organiza em novembro, para fazer as 

excussões e as atividades que a gente queria ir. Quando chegava o dia 

do congresso, a gente estava lá, mas já tinha feito a excussão. Ou 

senão fazia o contrário, ia para o congresso e quando voltava, aí já ia 

para as cidades, um lazer, fazia muito assim. 

 

Assim, de acordo com a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, as 

excussões eram organizadas de acordo com o calendário de congressos. Desta forma, os 

professores tinham a oportunidade de participar das atividades de caráter mais formal, 

explicitamente educativas, e a opção de participar das excursões.  
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As excussões também são lembradas como uma ação importante do Centro pela 

professora Luiza de Albuquerque Miranda. Ponto alto no calendário da entidade, as 

excursões eram organizadas, principalmente, durante as comemorações do Dia do 

Professor. De acordo com a professora: 

 

...na época não tinha a piscina, era mais os passeios e os trabalhos 

filantrópicos. Os passeios eram para Caruaru, para Fortaleza, para 

Natal e as fazendas. No dia do professor, sempre se fazia um passeio 

aqui por perto, para as fazendas. 

 

Além das excussões, outras atividades de lazer de tipo mimético eram 

recorrentes na programação do CPPP, como o teatro e o pastoril. No caso do pastoril, as 

professoras que frequentavam os ensaios na sede da entidade também aproveitavam as 

viagens para se apresentarem. Segundo a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão: 

 

A gente passou dez anos [...] viajando, eram três, quatro ônibus. 

Então, fazia assim, tanto fazia o lazer e depois ia [ao congresso]. O 

ônibus era muito animado, tinha pastoril no ônibus. 

 

A professora Luíza Albuquerque de Miranda, em sua entrevista, também fala da 

importância do teatro, inclusive, na organização da entidade. De acordo com a 

professora: 

 

No início, logo, eu participei de algumas peças de teatro. Não me 

recordo quais eram. A gente ensaiava durante a semana e na época 

estabelecida a gente apresentava. Na época, chamava a atenção dos 

professores, isso despertava para eles virem para aqui, assistir as 

reuniões. 

 

As atividades de miméticas de lazer, como o teatro e o pastoril, além de 

instrumento de socialização, também ajudavam na mobilização dos professores. Desta 

forma, as reuniões da entidade não se limitavam às questões profissionais ou de 

organização, de certo modo, também proporcionavam a renovação emocional e 

contribuíam para minimizar as consequências dos esforços e das pressões sofridas pelos 

professores em suas vidas ordinárias. 

Segundo Brandão (2007, p. 16), “a educação existe sob tantas formas e é 

praticada em situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível, a não ser 

nos lugares onde pendura alguma placa na porta com o seu nome”. Assim, o CPPP, 
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além de uma ação pedagógica explícita e consciente, através de atividades voltadas 

prioritariamente para a formação dos professores; ao se ocupar com as atividades 

desenvolvidas em outras esferas do tempo livre e no próprio lazer dos professores; 

também assumia um caráter educacional mais amplo e difuso. 

Esse caráter educacional e a sua ação pedagógica buscavam inculcar nos seus 

sócios os valores culturais predominantes na sociedade na época. Nesse sentido, as 

ações do Centro, ainda que de forma inconsciente, assumiam um papel educativo em 

que o lazer figurava como veiculo e como objeto de educação.  

Desse ponto de vista, considerando a ideia de Requixa (1980), de que as 

atividades de lazer são portadoras de um alto potencial educativo e que o melhor 

estímulo educativo para o lazer é o seu próprio exercício, é possível afirmar que o 

Centro do Professorado Primário de Pernambuco realizava uma educação pelo lazer e 

para o lazer.  

Mais do que isso, ao se preocupar com as atividades de tempo livre, fossem 

essas de lazer ou não, e com as atividades relacionadas ao ofício de professor, o CPPP 

realizava uma educação para o lazer, uma educação para a estética, uma educação para 

os afazeres domésticos, etc., e também uma educação para o trabalho.  

Enfim, neste capítulo foram discutidas questões relacionadas ao início da 

organização docente em Pernambuco, como a fundação do Centro do Professorado 

primário de Pernambuco e a eleição da sua primeira presidente para a Assembleia 

Legislativa do Estado, como consequência do projeto político imbrincado em sua 

fundação. Além disso, discutiu-se a participação da entidade nas atividades de tempo 

livre e lazer dos professores e os aspectos educativos relacionados a estas atividades. 

No próximo capítulo será discutida a transição do modelo corporativista para 

uma forma de organização mais próxima do sindicalismo, as divergências sobre as 

concepções de organização entre as entidades docentes do estado e o processo que levou 

à fundação Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE). 

Também será discutida a relação do CPP com as associações fundadas no estado a partir 

do final da década de 1960, em particular, com a Associação dos Professores do Ensino 

Oficial de Pernambuco (APENOPE). 
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CAPÍTULO 3 – A TRANSIÇÃO DO CORPORATIVISMO PARA O 

SINDICALISMO 

 
 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir a transição do modelo corporativista – 

predominante do início da organização docente em Pernambuco até o final da década de 

1970 – para uma forma de organização mais próxima ao sindicalismo. Para tanto, trata 

das concepções de organização e do processo que levou à unificação das associações 

docentes de Pernambuco e à consequente fundação do SINTEPE. Além disso, procura 

analisar como as mudanças ocorridas nesse período nessas entidades influenciaram na 

ação pedagógica que realizavam.   

Para entender as mudanças ocorridas nas associações ligadas ao magistério 

pernambucano, em particular, a partir do final da década de 1970, serão analisados os 

depoimentos gravados durante a XI Conferência Estadual de Educação do SINTEPE, 

realizada em Itamaracá-PE, em 2009.  

A foto abaixo registra a mesa da Conferência que homenageou os trinta anos da 

primeira greve dos profissionais do magistério da rede estadual de educação, realizada 

em 1979, durante a Ditadura Militar. Na ocasião, a professora Florentina Cabral 

(Morena) e os professores José Semente, Paulo Rubem Santiago Ferreira e Paulo 

Valença proferiram depoimentos sobre a participação na greve e a atuação na 

Associação dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco (APENOPE), na década 

de 1980. 

 

                 

 

Foto 06 – XI Conferência Estadual de Educação do SINTEPE: o público e o privado na gestão 

da educação básica. Itamaracá, 2009. Fonte: acervo do SINTEPE. Na foto: Florentina Cabral 

(Morena), Antonieta Trindade, Heleno Araújo, Paulo Valença e Paulo Rubem Santiago. 
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Além desses documentos, também serão analisados os livros de atas, ofícios, 

panfletos eleitorais e outros documentos produzidos pelas entidades, entre os anos de 

1979 e 1990. Também serão analisadas as entrevistas cedidas pelas professoras Ivonete 

Trindade Gomes Galvão e Antonieta Trindade Gomes Galvão sobre a atuação no Centro 

dos Professores de Pernambuco (CPP), no mesmo período. 

 

 

3.1 UMA NOVA POSTURA 

 

 

Ao assumir a presidência do Centro do Professorado Primário de Pernambuco, 

em 1970, após o afastamento da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, uma das 

iniciativas da professora Ivonete Trindade Gomes Galvão foi criar a Casa do Professor 

do Interior, que deveria acomodar os professores que se deslocavam do interior do 

estado para resolver questões funcionais na capital. Em sua entrevista, ela faz o seguinte 

comentário, sobre a Casa do Professor do Interior: 

 

Quando eu comecei, [a gente] alugou uma casa para o professor do 

interior, mas não deu certo. A gente colocou uma pessoa para tomar 

conta da casa e era um casal [...]. Não deu certo. O professor do 

interior quando vinha não era tratado bem. Aí a gente deixou.  

 

Dessa forma, a entidade continuava seguindo as finalidades, estabelecidas desde 

a instalação do Centro na década de 1950, de cuidar do incremento da “cultura 

intelectual, profissional, moral e cívica
45

” e “prestar apoio moral e material aos sócios 

dele carecidos
46

”. Ainda que não tenha dado certo, como já havia ocorrido com o 

projeto da Casa da Professora, a criação da Casa do Professor do Interior era mais uma 

das formas da entidade auxiliar os professores com as suas rotinas do tempo livre.  

Mas, apesar de o CPPP manter as mesmas concepções e as mesmas pretensões 

de quando foi instalado, passava por várias mudanças, principalmente, na sua forma de 

organização. Além disso, no final da década de 1960, foram fundadas mais duas 

associações vinculadas aos profissionais da educação básica da rede estadual de ensino. 

                                                 
45

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955, Art. 2º, Alínea C. 
46

 Ibid. 
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Definida em seus estatutos como “uma sociedade civil, apolítica, cristã, sem fins 

lucrativos, com sede na cidade do Recife
47

”, a Associação dos Professores do Ensino 

Médio Oficial de Pernambuco (APEMOP) surgiu, em 1967, com a finalidade de 

defender os interesses dos professores pernambucanos, da capital e do interior, e 

promover o seu entrosamento, visando à melhoria e o aprimoramento dos mesmos
48

. 

Além disso, entre as suas atribuições estava prevista a promoção de “cursos, seminários, 

encontros e frequentes reuniões, pugnando em defesa dos seus associados por todos os 

meios ao seu alcance e de competência
49

”. 

Já a Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco (ASSOEPE) foi 

fundada em 1969 e, de acordo com seus estatutos, a entidade era definida como uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, que surgiu com a finalidade de congregar os 

Orientadores Educacionais de Pernambuco; zelar para que a educação atingisse seus 

elevados propósitos; promover atividades de caráter cultural, científico e social com fins 

filantrópicos; e propugnar pela defesa dos interesses coletivos
50

. 

Os estatutos da APEMOP não apresentam, entre as suas atribuições, a finalidade 

de realizar atividades recreativas ou culturais. Por outro lado, os estatutos da ASSOEPE 

apresentam a finalidade de promover atividades de caráter cultural, mas, além de não 

explicitar quais seriam essas atividades, também não mencionam às atividades 

recreativas. No entanto, acrescenta entre as suas atribuições à finalidade de promover 

atividades de caráter científico. 

Nesse sentido, os objetivos da APENOPE e da AOEPE se concentravam em 

garantir a apropriação do máximo de capital social e de capital cultural entre os 

professionais do magistério da rede estadual de ensino de Pernambuco, em suas 

respectivas áreas, e realizar uma ação pedagógica que visava, sobretudo, o campo 

educacional. Nesse período, a recreação já não tinha a mesma importância que lhe foi 

atribuída nos primeiros estatutos do CPP e, por isso, não se apresentava como um 

caráter definidor do tipo de organização adotada por essas entidades. 

Inclusive, no final da década de 1970, a recreação já não tinha também a mesma 

importância na organização do Centro dos Professores de Pernambuco. Pelo menos não 

da forma como se expressava nos primeiros estatutos da entidade, uma vez que, no 

                                                 
47

 ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO OFICIAL DE 

PERNAMBUCO, 1967, Art. 1º.  
48

 Idem, Art. 2º. 
49

 Idem, Art. 3º. 
50

 ASSOCIAÇÃO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS DE PERNAMBUCO, 1969. 
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momento em questão, deixou de ocupar uma seção exclusiva e se transformou em um 

acessório do Departamento Social, que tinha a função de organizar “festas, passeios, 

excursões, recepções e [...] toda atividade recreativa
51

” da entidade. 

Para entender essas e outras mudanças que ocorreram nas associações docentes 

de Pernambuco, principalmente, a partir do final da década de 1970, é necessário 

entender as mudanças que ocorriam na sociedade brasileira naquele período.  

Além disso, é necessário entender que o processo histórico de transição das 

associações docentes, que aos poucos vai incorporando as formas típicas da organização 

sindical, deu-se preponderantemente de dentro para fora e não o inverso. A partir de sua 

organização inicial – recreativa e cultural –, no ambiente social que correspondia a sua 

posição específica na estrutura social, os professores foram incorporando um conjunto 

de disposições para a ação típica dessa posição, ou seja, um habitus de classe, que 

passaria a lhes conduzir ao longo do tempo e nos mais variados ambientes de ação. 

Essas mudanças estão intimamente ligadas ao desenrolar dos acontecimentos 

históricos encetados no país, a partir de 1964, em particular, nos aspectos relacionados 

ao campo educacional. No dia 1º de abril de 1964, os militares assumiram o poder no 

Brasil através de um golpe de Estado. Os movimentos sociais foram desarticulados e os 

partidos políticos abolidos. Segundo Rodrigues (2003), a justificativa para o golpe era, 

entre outras, a “agitação política” e a desorganização econômica da sociedade brasileira 

do início da década de 1960. 

A política educacional do regime militar, durante as duas décadas de sua 

vigência, abrangeu todos os níveis de ensino, alterou a sua fisionomia e provocou 

mudanças na estrutura da educação nacional. Pautado pela repressão, o Estado editou 

políticas e práticas que, entre outras coisas, redundaram no tecnicismo e na expansão 

quantitativa da escola pública de 1º e 2º graus (FERREIRA JR; BITTAR, 2006). 

Segundo Ferreira Jr. e Bittar (2006), essa política se desenvolveu a custa do 

rebaixamento da qualidade de ensino, do cerceamento e do controle das atividades 

acadêmicas no interior das universidades e na expansão da iniciativa privada no ensino 

superior. Além disso, embalados pelo “milagre econômico”, os militares estabeleceram 

uma vinculação entre a educação e o modelo autoritário de modernização projetado para 

a sociedade brasileira. 

                                                 
51

 CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO, 1977, Art. 38. 
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Dessa forma, a educação nacional passou por várias transformações, que se 

traduziram em seu arcabouço legal e mudaram as suas dimensões política, social e 

econômica. No início da década de 1960, as discussões e as lutas ideológicas no campo 

da educação tornaram possível à aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. No entanto, menos de dez anos depois, em 11 de agosto de 1971, os 

Militares promulgaram a Lei 5.692, instituindo novas Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional. A Lei previa, entre outras coisas, a junção entre o antigo primário e 

o antigo ginásio e criava o 1º e o 2º graus de ensino (SAVIANI, 1987).  

Sobre a implantação da Lei, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão 

comenta em sua entrevista que:  

 

...teve uma Lei 5.692, que juntava o primário com o ensino médio. 

Então todas as entidades ficaram como Centro dos Professores. Não 

teve mais essa separação: primário e médio. 

 

Em 1972, o X Congresso Nacional dos Professores Primários, que aconteceu na 

Bahia, aprovou, entre as resoluções, duas que mudavam completamente a organização 

das entidades docentes brasileiras: a primeira transformou a Confederação Nacional dos 

Professores Primários do Brasil (CPPB) em Confederação Nacional dos Professores do 

Brasil (CPB), que passou a representar, além dos professores primários os de formação 

superior; a segunda determinou que todas as entidades filiadas à Confederação 

mudassem os seus estatutos e seguissem a mesma orientação
52

. 

Para se adequar a Lei 5.692/71, o CPPP seguiu as orientações do X Congresso 

Nacional dos Professores Primários e realizou, em 1973, uma reforma estatutária, que 

mudou o seu nome para Centro dos Professores de Pernambuco (CPP); estabeleceu 

mudanças nos conselhos da entidade, que deixou de ser dirigida por um Conselho 

Administrativo e um Conselho Superior
53

 e passou a ser dirigida por um Conselho 

Deliberativo
54

; e ampliou a representação do Centro a todos os professores da rede 

estadual de ensino. 

Essas mudanças também atingiram a Associação dos Professores do Ensino 

Médio Oficial de Pernambuco, que em 1973 também realizou uma reforma estatutária. 

Com a reforma, a entidade ampliou a sua base de representação, incluindo no seu 
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 CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO, 2001. 
53

 CENTRO DO PROFESSORADO PRIMÁRIO DE PERNAMBUCO, 1955. 
54

 CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO, 2001. 
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quadro de associados às professoras primárias, e mudou o seu nome para Associação 

dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco (APENOPE)
55

. A professora Ivonete 

Trindade Gomes Galvão, em sua entrevista, também comenta que: 

 

Quando a APENOPE começou, ela começou só com o ensino médio, 

era no tempo de Leônidas e Miguel, que era o secretário, e o Centro 

com o primário. Foi logo depois, aí veio a Lei, aí unificou tudo. Eles, 

que não tinham o primário, ficaram também com o primário e a gente, 

que não tinha ensino médio, ficou também com o ensino médio. 
 

Assim, após a reforma educacional de 1971, as duas associações de professores 

do estado passaram a ter a mesma base de representação. Esta nova realidade, a 

princípio, obrigava os professores a fazer uma opção entre as duas entidades. Em sua 

entrevista, a professora Maria Joaquina da Silva Mendes fala sobre os critérios que ela 

utilizou para se filiar ao CPP e não a APENOPE: 

 

Tinha o sindicato [APENOPE] e o Centro dos Professores, mas eu não 

tenho muita afinidade com o sindicato [APENOPE], preferi o Centro 

dos Professores, que tinha mais colegas conhecidas aqui. 

 

Nesse sentido, é possível dizer que, além dos aspectos organizacionais, fatores 

subjetivos e, principalmente, o volume de capital social acumulado pelos dirigentes das 

entidades também pesavam na decisão dos docentes em se decidir por uma das 

associações. Mas, ainda assim, essas mudanças também geraram uma série de conflitos, 

principalmente, a partir de 1979, quando a APENOPE abandonou os princípios do 

modelo corporativista e passou a adotar uma forma de organização sindical ou pelo 

menos ancorada em princípios do sindicalismo. 

Assim, nesse período, o CPP e a APENOPE passaram a disputar abertamente a 

direção do movimento docente no estado. Esses conflitos perduraram até a fundação do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE), em 1990. Sobre 

a relação entre o CPP e a APENOPE, a professora Antonieta Trindade Gomes Galvão 

faz o seguinte comentário: 

 

Pelo o que eu tenho de informação, ainda do período em que eu ainda 

não era professora, mas acompanhava um pouco o trabalho que minha 

mãe desenvolvia. A relação, mesmo nesse período, era uma relação 

muito conflituosa, principalmente, a partir de 1979.  
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O fato de existir duas entidades aptas a representar o mesmo segmento e 

disputando a mesma base, já é por si só motivo suficiente para gerar conflitos. No 

entanto, as divergências entre o CPP e a APENOPE também se traduziam nas 

concepções de organização dos profissionais da educação e, por isso, se estendiam para 

as discussões nacionais. Ainda de acordo com a professora Antonieta Trindade Gomes 

Galvão: 

  

A partir daí, nos congressos nacionais da CPB, na época – que a 

Confederação também era confederação dos Professores Primários e 

depois da LDB de 1971 passou a ser Confederação dos Professores do 

Brasil. Nos congressos havia a delegação da APENOPE e a delegação 

do CPP. A delegação do CPP sempre participava de uma composição 

para as chapas diferente da composição que a APENOPE participava. 

 

Nesse sentido, segundo a professora, quando a APENOPE passou a participar 

dos congressos da Confederação, os professores pernambucanos passaram a ser 

representados por duas entidades que se apresentavam nesses congressos com posições 

completamente opostas. 

Até os primeiros meses do ano de 1979, a APENOPE publicava bimestralmente 

o boletim APENOPE Em Notícias, que discutia questões relacionadas à educação e 

informava os professores sobre as ações da entidade e os encaminhamentos dos 

processos que envolviam as questões funcionais dos professores frente ao governo. 

Também divulgava os convênios firmados com entidades e empresas, que barateavam o 

custo de serviços de assistência médica e dentária, livraria, serviços gráficos
56

, etc. 

Todos esses serviços eram oferecidos aos professores mediante a apresentação da 

carteira de sócio.  

Abaixo, imagem com a cópia da carteira de sócio da APENOPE, que 

identificava os sócios e garantia a sua participação nos convênios firmados pela 

entidade para barateamento de serviços.  
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Imagem 01 – Carteira de Sócio da Associação dos Professores do Ensino Oficial de 

Pernambuco. Fonte: Arquivo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 

 

Por meio dos convênios firmados com essas entidades e empresas, a associação 

cumpria as obrigações estatutárias de prestar assistência médica, dentária e hospitalar. 

Além dessas, os estatutos previam as atribuições de prestar assistência financeira e 

jurídica, o que poderia incluir “adotar critério de ajuda à economia doméstica 

estimulando ao mesmo tempo o Cooperativismo de Crédito e Consumo
57

”. Através 

desse instrumento, a entidade poderia se interessar pelo financiamento de imóveis ou de 

outros bens, desde que houvesse o interesse por parte dos professores. 

Na época, a entidade ainda funcionava como organização típica do modelo 

corporativista. Inclusive, até aquele momento, alinhada com os princípios deste modelo, 

a Associação dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco atuava na defesa dos 

interesses profissionais e econômicos dos professores, prioritariamente, através da 

assistência jurídica. A associação também podia organizar atividades de outra natureza, 

contanto que contribuíssem “para melhorar as condições de vida dos seus associados
58

”. 

No entanto, a partir de 1979, a entidade abandonou as formas de organização 

típicas do modelo corporativista e assumiu uma forma de organização baseada em 

princípios do sindicalismo. Nesse sentido, se já havia conflitos entre o Centro dos 

Professores de Pernambuco e a APENOPE, pelo fato de as duas entidades terem a 

mesma base de representação, essa mudança contribuiu para acirrar ainda mais esses 

conflitos. 

Naquele momento, logo após o período de prosperidade vivido entre os anos de 

1968 e 1974, o país se deparou com a recessão e a volta da inflação. A crise do 

“„milagre brasileiro‟ atingiu o bolso, as condições de vida e a autoestima das pessoas”. 
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A economia entrou em declínio e a estagnação econômica combinou-se com a inflação 

elevada (RODRIGUES, 2003, p.12, grifos do autor). 

Essa combinação aumentou ainda mais o descontentamento da classe 

trabalhadora, atingindo, inclusive, setores empresarias, o que reforçou a necessidade de 

uma liberalização política. O governo foi obrigado, então, a anunciar um projeto de 

liberação que resultou em certo afrouxamento em relação aos sindicatos 

(SCHÜRMANN, 1998).   

Além disso, os movimentos sociais já davam sinais de rearticulação. Alguns 

setores, aos poucos, passaram a ocupar as ruas com piquetes, greves e paralisações em 

todo o país, em particular, em São Paulo, onde se concentrava a maior parte dos 

operários fabris brasileiros. 

As profundas mudanças na cultura política e na estrutura econômica 

possibilitaram a emergência desses novos movimentos, além de um forte incremento do 

associativismo e do sindicalismo de classe média. A movimentação de setores 

organizados dentro de sindicatos e associações profissionais, que questionavam a 

estrutura sindical e a atuação de determinados grupos à frente das entidades, deu origem 

à retomada das práticas grevistas (RODRIGUES, 2003). 

Segundo Rodrigues (2003), o ressurgimento da sociedade civil e a presença de 

militantes de extração católica, ligados a organizações de esquerda e de sindicalistas 

privados dos canais usuais de expressão por causa da repressão política, contribuíram 

para o desenvolvimento de uma enorme rede de movimentos populares urbanos. 

Fora da “grande política”, tais militantes tomaram espaços nas fábricas, 

associações de moradores, movimentos por moradia, contra o aumento do custo de vida, 

movimento estudantil, associações docentes, etc.; mobilizaram pessoas até então sem 

participação política ativa; e ajudaram a organizar instituições populares e a confrontar 

o poder público em nível local. 

Segundo Ferreira Jr. e Bittar (2006, p. 1165), entre o final da década de 1970 e o 

início da década 1980, “os professores públicos estaduais de 1º e 2º graus já se 

constituíam numa categoria profissional consolidada”. De acordo com os autores, nesse 

período, o crescimento quantitativo, a formação acelerada e o arrocho salarial desses 

profissionais deterioram as suas condições de vida e de trabalho e influenciaram na 

eclosão das greves realizadas entre 1978 e 1979 em estados como: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. 
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Em Pernambuco, a edição de fevereiro/março de 1979, do boletim APENOPE 

em Notícias, apresentava como destaque a matéria: “Pernambuco apoia greve de 

professores
59

”, sobre a greve dos profissionais da educação básica do Rio de Janeiro. 

Sobre a matéria, o professor Paulo Rubem Santiago Ferreira faz o seguinte comentário, 

em depoimento durante a XI Conferência Estadual de Educação do SINTEPE, realizada 

em novembro de 2009: 

 

...nós nos encontrávamos numa assembleia, em abril de 79, no Teatro 

do Parque. O Teatro do Parque lotado. Lotado. Não tinha lugar para 

mais ninguém. E o presidente da APENOPE publicou um jornal cuja 

manchete era: “Pernambuco apoia greve de professores do Rio de 

janeiro”. 

 

A matéria dá destaque à fala do presidente da Associação dos Professores do 

Ensino Oficial de Pernambuco (APENOPE), na época, Leônidas Fernandes de Lima, 

que reconhece como inconstitucional a ação dos professores cariocas, mas declara apoio 

ao movimento, justificando que: 

 

...quando uma classe chega a tal extremo, certamente não lhe resta 

alternativa e possivelmente todas as suas reivindicações foram 

negadas pelo Governo
60

.   

 

O presidente da APENOPE acreditava que a greve deveria ser o último recurso 

empregado e isso só deveria acontecer quando já não houvesse a menor possibilidade de 

diálogo. Assim, a greve dos professores do Rio de Janeiro, em sua opinião, só se 

justificava pelo fato de o governo não ter aceitado dialogar com os mestres e ter se 

recusado a atender as suas reivindicações. 

Na mesma matéria, Leônidas Fernandes de Lima avaliava que, no caso de 

Pernambuco, os profissionais de nível universitário tiveram a oportunidade, no ano 

anterior, de deflagrar uma greve, o que se justificaria pelo fato de que nos quatro anos 

do governo de Moura Cavalcanti não teriam conseguido nada além de promessas. 

Ele acreditava que o Estado tinha condições de atender aos pleitos da categoria, 

uma vez que o governador, antes de deixar o cargo, propagava que Pernambuco 

encontrava-se em situação financeira muito equilibrada. Por outro lado, declarava 

depositar todas as suas esperanças em Marco Maciel, interventor indicado pelo regime 
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militar para assumir o controle do Estado naquele ano. Mas, também acreditava que o 

novo governador estaria aberto ao diálogo e seria sensível aos problemas apresentados 

pelos órgãos classistas. Como indica o trecho da matéria, destacando o seguinte aspecto 

de sua fala: 

 

Moura Cavalcanti esquivou-se do diálogo, mas o pessoal de nível 

superior deposita suas esperanças em Marco Maciel, principalmente 

devido ao lema de sua Administração, “Desenvolvimento com 

Participação”
61

. 

 

Quando o presidente da Associação lembra a oportunidade que os profissionais 

da educação tiveram de realizar uma greve, parece apontar na direção de uma mudança 

na postura da entidade. Mas, a sua fala demonstra que a postura dos dirigentes da 

APENOPE, nesse período, era mesmo de buscar o diálogo e a conciliação com os 

representantes do governo e quando isso não era possível, encaminhavam as 

reivindicações dos professores através de ações de assistência jurídica. 

Segundo E. P. Thompson (1981), a experiência surge espontaneamente. Mas, só 

surge no ser social porque mulheres e homens (e não apenas filósofos) são racionais e 

refletem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo. Nesse sentido, é possível dizer que 

as mudanças ocorridas nas associações docentes em vários estados brasileiros e a 

experiência das greves de professores da Bahia, em 1978, e do Rio de Janeiro, em 1979, 

que tiveram repercussão em todo o país, tenham influenciado o movimento docente em 

Pernambuco. Nesse caso, essas mudanças influenciaram, em particular, ao grupo de 

professores que atuava na oposição à diretoria da APENOPE. 

O professor Paulo Rubem Santiago Ferreira, integrante desse grupo, no 

depoimento proferido durante a Conferência Estadual de Educação do SINTEPE, 

lembra que: 

 

...ao iniciarmos 79, nós já tínhamos sido contaminados pela primeira 

greve, que fizemos naquele período, de professores da rede pública, 

que aconteceu na Bahia. Na SBPC, em São Paulo, em 78, já havia 

repercutido a greve dos professores da rede estadual na Bahia. 

 

Entre os integrantes desse grupo, alguns haviam participado da 30ª Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em São 
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Paulo, em 1978. Passaram, então, a se articular com o objetivo de disputar as eleições 

do Sindicato dos Professores de Pernambuco (SINPRO) e da APENOPE.  

As Reuniões Anuais da SBPC, segundo o professor Paulo Rubem Santiago 

Ferreira: 

  

...era o grande desaguadouro da luta da anistia, da luta democrática, 

das denuncias à ditadura, do apoio às greves operárias. 

 

Reunindo todos os anos, número significativo de intelectuais, professores e 

estudantes brasileiros das diversas áreas, como se pode ver na foto abaixo, as Reuniões 

Anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência era um dos poucos espaços 

permitidos onde ainda ocorriam debates sobre as questões nacionais. 

 

              

 

Foto 07 – 29ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, jul./1977, 

São Paulo. Fonte: http://www.sbpcnet.org.br/site/memoria/1970.php.  

 

Ainda em 1978, o grupo de professores pernambucanos que começou a se 

articular durante a 30ª Reunião Anual da SBPC, em São Paulo, que era constituído por 

profissionais que atuavam tanto na rede pública estadual de ensino como na rede 

privada, tentou disputar as eleições do SINPRO. Mas, não obtiveram êxito. Não 

conseguiram sequer inscrever a chapa. De acordo com o professor Paulo Rubem 

Santiago Ferreira: 

 

...nós resolvemos novembro para dezembro de 1978 inscrevermos 

uma chapa de oposição para direção do SINPRO. [...] Como a gente 

http://www.sbpcnet.org.br/site/memoria/1970.php
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era um monte de “bolo cru”, não tinha experiência sindical nenhuma, 

nós fomos passados para trás pela direção do SINPRO. 

 

Sobre as eleições do SINPRO, o professor Paulo Valença, também em 

depoimento proferido na XI Conferência Estadual de Educação do SINTEPE, faz o 

seguinte comentário: 

 

Esse rapaz aqui [Paulo Rubem] me convidou. Participei também da 

chapa do SINPRO, o Preto no Branco, [com o] companheiro Dinho 

Oliveira. Era outra turma da aliança com os companheiros do PCdoB. 

Companheiro Laércio do PCdoB. Junto com a chapa com Laércio e o 

pessoal. Então, já tinha companheiros da esquerda junto. 

 

Mesmo esse grupo sendo constituído por professores, que declaravam não ter 

filiação partidária na época, a aliança com o PCdoB nas eleições do SINPRO demonstra 

que havia uma aproximação entre esses professores e as correntes de esquerda que 

atuavam no campo educacional em Pernambuco naquele período. 

Além disso, alguns integrantes do grupo participaram dos esforços de fundação 

do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no 

início da década de 1980. Inclusive, como afirma em seu depoimento, o professor Paulo 

Rubem Santiago Ferreira, integrante do grupo, participou da primeira direção nacional 

da CUT: 

 

Nós começamos a participar do movimento sindical e participamos 

ativamente do Encontro Estadual das Classes Trabalhadoras, que foi 

realizado lá em Olinda [...]. Houve um racha na delegação dos 

trabalhadores rurais. Fomos a Santos, na Praia Grande, em São Paulo, 

na I Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, rachou também. 

Não se decidiu a construção da CUT. Só em 83, num frio da porra em 

São Bernardo do Campo. [...] Fundamos a CUT em 83. Participei da 

primeira direção nacional da CUT. 

 

Assim, contribuiu para a realização da primeira greve dos professores da rede 

estadual de ensino, em 1979, mobilizada por esses professores, a matéria publicada pela 

direção da APENOPE apoiando a greve dos professores do Rio de Janeiro. Segundo o 

professor Paulo Rubem Santiago Ferreira: 

  

...os professores do Rio haviam decretado greve também. E daí nós 

fomos nos fortalecendo, nos articulando [...]. Numa assembleia 

realizada no Clube Náutico Capibaribe nós deflagramos greve e 
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saímos em passeata da sede do Náutico até o Jornal do Commércio, na 

Rua do Imperador. Quase cinco mil professores, em plena ditadura. 

 

A postura dos dirigentes da APENOPE, na época, também contribuiu para o 

fortalecimento do grupo. Avessos à radicalização do movimento e com a esperança de 

que o governador Marco Maciel, recém-empossado, se mostrasse sensível aos 

problemas enfrentados pelos professores, eles não participaram efetivamente da 

condução da greve. Essa atitude foi responsável, em grande medida, pela construção de 

uma nova hegemonia entre os professores do estado. 

Assim, ainda em 1979, nas eleições para a direção da APENOPE foram inscritas 

duas chapas.  O professor Paulo Alves dos Santos se apresentou como candidato à 

presidente pela chapa União e Renovação e o professor Paulo Rubem Santiago Ferreira, 

representando o grupo de oposição, pela chapa Construção
62

. 

Após a apuração dos votos, foi divulgado o seguinte resultado: a chapa 

Construção, encabeçada pelo professor Paulo Rubem Santiago Ferreira, obteve 910 

votos.  A chapa União e Renovação encabeçada pelo professor Paulo Alves dos Santos, 

obteve 173 votos.  Ainda foram contabilizados 05 votos nulos.  No total a eleição 

contou com 1.088 votantes. O presidente da Comissão Eleitoral “ratificou a apuração 

dos votos e proclamou vitoriosa a chapa Construção
63

”. 

A vitória da chapa Construção foi, aparentemente, o resultado das tensões 

geradas pelas condições dos professores pernambucanos frente às questões salariais e às 

condições de trabalho. O seu discurso criticava o associativismo e o cooperativismo e 

defendia que as associações docentes se aproximassem de um modelo mais próximo ao 

sindicalismo. 

Tanto que, trinta anos depois, o professor Paulo Rubem Santiago Ferreira 

considera que aquela eleição representou para os professores da rede pública estadual de 

ensino a “postura revolucionária de assumir a nossa condição de classe para si”. 

Defendendo, inclusive, que os professores ainda hoje precisam assumir a condição de 

“classe para si e não classe em si, perdida, trabalhando para os outros. Mas assumir 

como trabalhadores na categoria do conhecimento”. 

Para E. P. Thompson (1987, p. 09), classe é “um fenômeno histórico, que unifica 

uma série de acontecimentos dispares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-
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prima da experiência como na consciência”. Por isso, ele não vê a classe como uma 

“estrutura”, ou como uma “categoria” e sim como algo que ocorre efetivamente nas 

relações humanas. 

Acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 

(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e 

contra outros homens cujos interesses diferem e se opõem dos seus. Para o autor, a 

consciência de classe é a forma como as experiências determinadas pelas relações de 

produção são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de 

valores, ideias e formas institucionais (THOMPSON, E.P., 1987). 

Assim, o esforço em direção do que seria a construção de uma nova consciência 

de classe dos professores, que para o professor Paulo Rubem Santiago Ferreira 

representou assumir “a condição de classe para si”, seguiu na perspectiva de influenciar 

a organização docente no estado. A forma como essas experiências foram tratadas em 

termos culturais foi, aos poucos, criando uma consciência baseada na identidade desses 

profissionais enquanto trabalhadores em educação. 

O processo de construção dessa nova identidade política dos profissionais da 

educação não passou despercebido pelo governo. Menos de um ano depois da chapa 

Construção assumir a direção da APENOPE, o governador Marco Maciel tomou 

algumas medidas no sentido de enfraquecer a representação da entidade entre os 

professores: demitiu o professor Paulo Rubem Santiago Ferreira, presidente da 

associação, e cortou a consignação das mensalidades dos sócios, que eram descontadas 

em folha de pagamento, como forma de inviabilizar economicamente a atuação da 

entidade. 

Sobre a demissão do professor Paulo Rubem Santiago Ferreira, o professor José 

Semente, em depoimento também proferido durante a XI Conferência Estadual de 

Educação do SINTEPE, faz o seguinte comentário: 

 

E aqui, em Pernambuco, ainda no regime autoritário, que era mais 

difícil fazer greve, a nossa foi feita, com Marco Maciel [...]. E Marco 

Maciel disse que ia demitir. Demitiu uma pessoa. Demitiu Paulo 

Rubem. Porque as classes dominantes têm a ilusão de que castigando 

um único, as pessoas que se destacam mais vão amedrontar as outras. 

 

O professor Paulo Rubem Santiago Ferreira também fala em seu depoimento 

sobre a sua demissão e relata como recebeu a notícia: 
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Eu fui a Salvador participar de um encontro, o I Encontro Nacional 

dos Estudantes de Educação Física, o I ENEEF. [...] Liguei para 

Pernambuco, e aí [inaudível] me disse: “tu estais em pé ou estais 

sentado?” Era umas oito e meia da noite. Eu disse: “eu estou em pé”. 

Ele disse: “senta” [...] e disse: “olha, demissão por justa causa, Art. 

482, letra b, da CLT, incontinência de conduta e mau 

comportamento”. 

 

No caso do corte da receita, oriunda da contribuição dos professores através da 

consignação em folha de pagamento, ele afirma que: 

 

Aquilo foi uma ação orquestrada. Aquilo foi feito em Pernambuco 

pelo Marco Maciel, em Brasília pelo Álvaro Pereira de Farias, no 

Piauí pelo governador do Piauí e em São Paulo pelo Maluf, contra a 

APEOESP. Então, os cinco estados ao mesmo tempo, como eles não 

podiam intervir para afastar a direção, que não era sindicato, a 

ditadura não tinha essa prerrogativa, eles então cortaram o 

financiamento da entidade. 

 

A demissão do presidente da APENOPE repercutiu na imprensa local. O Jornal 

do Commércio publicou, no dia 26 de fevereiro de 1981, a matéria: “Julgamento do 

líder da APENOPE”. A matéria foi republicada no Diário da Noite, do mesmo dia, com 

o título: “Julgamento de líder interessa aos políticos”. A matéria informa que 

representantes do PMDB e do PT, além das entidades de professores e de outras 

categorias profissionais, iriam participar do julgamento do professor Paulo Rubem 

Santiago Ferreira, marcado para aquele dia.  Também afirma que: 

 

Um boletim da Apenope comenta que a ação contra o professor seria 

uma tentativa do Governo do Estado de enfraquecer a luta da 

categoria, além da tentativa de afastar o representante da entidade da 

rede oficial de ensino. 

 

Se, por um lado, o objetivo do governo do Estado parecia ser o de enfraquecer a 

organização dos professores pernambucanos, demitindo o presidente da APENOPE e 

cortando a consignação da entidade. Por outro lado, ele tentava se aproximar dos 

profissionais do magistério através do Centro dos Professores de Pernambuco. 

Inclusive, na gestão da professora Terezinha de Oliveira Aranha (1980-1983) à frente 

do Centro, o governador Marco Maciel doou um terreno ao CPP para construir sua sede 

própria
64

, como forma de incentivar, entre os professores, a organização corporativista. 
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A casa era sempre alugada. [...] Aí, Doutor Edgar, que era secretário 

de Educação, conseguiu, [...] na [Rua] Marquês de Olinda, um salão 

bem grande para que o Centro fosse para lá. Aí, foi muito bom, porque 

a gente não podia pagar mais o aluguel. Nós ficamos lá, mas 

procurando sempre um prédio, um lugar, uma doação. Foi quando o 

governador Marco Maciel doou um terreno para a gente. 

 

(Ivonete Trindade Gomes Galvão) 

 

Entre 1980 e 1985, todos os esforços do Centro dos Professores se concentravam 

na construção da sua sede própria. Em sua entrevista, a professora Ivonete Trindade 

Gomes Galvão fala sobre o empenho dos professores em conseguir recursos para a 

construção da sede. 

 

Para construir, a gente não tinha dinheiro. Aí, [...] nas escolas, os 

professores vendiam calendário, chaveiro, tudo o que podia ser 

vendido, vendiam. Fazia bingo, fazia essas coisas, depois arranjamos 

dinheiro, mas ainda era pouco. 

 

No entanto, na sua segunda gestão à frente do Centro (1983-1986), ela 

apresentou ao governador Roberto Magalhães, durante as comemorações do dia do 

professor, em 1984, as dificuldades financeiras que estavam enfrentando para a 

execução da obra. Sobre a conversa com o governador, lembra que: 

 

No Dia do Professor, lá no Centro de Convenções, houve uma reunião 

muito grande, acho que foi uma festa. Quando terminou a reunião, eu 

disse: “Doutor Roberto [Magalhães], Marco Maciel já deu o terreno a 

gente, mas a gente está sem dinheiro para construir”. Ele chamou Luiz 

Otávio, que era o secretário da Fazenda. Disse: [...] “marque uma 

reunião com as meninas para vê se a gente ajuda com a construção”.  

 

O governador autorizou, então, a liberação dos recursos através da Secretaria da 

Fazenda e da Secretaria do Trabalho e Ação Social e, em 1985, foram inauguradas a 

sede do CPP e a Casa do Professor
65

.  

A primeira fotografia abaixo registra solenidade de inauguração da sede Centro 

dos Professores de Pernambuco e da Casa do Professor, com a participação da 

professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, primeira presidente da entidade. A segunda, 
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tirada na década de 1980, registra a sede do CPP, que se localiza no bairro do Cordeiro 

no Recife, logo após a sua construção. 

 

                  

 

Foto 08 – Cerimônia de inauguração da sede do Centro dos Professores de Pernambuco (CPP), 

em 1985. Fonte: CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO. 50 anos em defesa da 

educação brasileira. Recife, 2001, p. 19. Na foto: Maria Eliza Viegas de Medeiros (ao centro) e 

Ivonete Trindade Gomes Galvão (segurando o microfone). 

 

 

                               

 

Foto 09 – Sede do Centro dos Professores de Pernambuco (CPP), inaugurada em 1985. Fonte: 

CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO. 50 anos em defesa da educação 

brasileira. Recife, 2001, p. 20. 

 

A aproximação do CPP com o governo do Estado e a sua posição de manter uma 

organização pautada pelo corporativismo, atuando através das atividades recreativas e 

culturais, acentuaram ainda mais os seus conflitos com a APENOPE. De acordo com a 

professora Maria Antonieta da Trindade Gomes Galvão: 
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O CPP sempre teve prioritariamente esse caráter mais de lazer, de 

cultura, de formação e a APENOPE sempre teve um caráter, depois da 

saída de Leônidas, principalmente, um caráter só sindical.  

 

Os dirigentes da APENOPE, empenhados em consolidar uma organização que 

lhes aproximavam cada vez mais do sindicalismo, realizavam greves, passeatas e atos 

públicos, tudo isso pautado por uma ação política de oposição ao governo e de críticas 

ao tipo de organização adotada pelo CPP. Ainda segundo a professora Maria Antonieta 

Trindade Gomes Galvão, 

 

...isso gerava uma série de conflitos e a tentativa de alguns dirigentes 

da APENOPE de desmoralizar a direção do CPP. Houve vários 

episódios nesse sentido. 

 

Em sua entrevista, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão também 

lembra, com certa mágoa, dos conflitos entre as duas entidades: 

 

Nós sofremos muito com a APENOPE. Hoje em dia não, o sindicato, 

que a minha filha é até a vice [presidente]. Mas, nós sofremos muito, 

porque eles queriam, quando entraram, acabar com o CPP. 

 

Segundo Bourdieu (2007a, p. 11), as diferentes classes e frações de classe estão 

envolvidas “numa luta propriamente simbólica para imporem a definição do mundo 

social mais conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições 

ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais”. 

De acordo com autor, os “sistemas simbólicos” distinguem-se fundamentalmente 

conforme sejam produzidos e, ao mesmo tempo, apropriados pelo conjunto do grupo ou, 

pelo contrário, produzidos por um corpo de especialistas e, mais precisamente, por um 

campo de produção e de circulação relativamente autônomo. Além disso, “a função 

propriamente ideológica do campo de produção ideológica realiza-se de maneira quase 

automática na base da homologia de estrutura entre o campo de produção ideológica e o 

campo da luta de classes” (BOURDIEU, 2007a, p. 13).  

Nesse sentido, o campo educacional pode ser entendido como um microcosmo 

da luta interna do campo de produção e os seus produtores servem aos interesses dos 

grupos exteriores ao campo de produção. Além disso, as ideologias expressas no 

interior deste campo são, como todas as ideologias, duplamente determinadas e devem 

as suas características mais específicas não só aos interesses das classes ou das frações 
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de classe que elas exprimem, mas também aos interesses específicos daqueles que as 

produzem e à lógica específica de cada campo de produção. 

Deste modo, os conflitos entre o CPP e a APENOPE, expressos na forma de 

divergências sobre o tipo de organização adotado por essas entidades, estão inseridos 

nas lutas ideológicas típicas dos campos de produção simbólica. Na prática, essas 

entidades disputavam a autoridade de impor como legítimas as suas posições no campo 

das lutas de classe. 

Por um lado, o Centro dos Professores de Pernambuco era composto 

basicamente por professoras primárias, que haviam ingressado na rede estadual de 

ensino no período em que esta ainda era uma categoria pequena e com origem nas 

camadas médias e altas da sociedade.  

Essas professoras, presas a um habitus incorporado ainda no início da 

organização docente no estado, defendiam o corporativismo como forma de 

organização, não aceitavam a greve e os movimentos reivindicatórios e acreditavam 

numa identidade dos professores, baseada na ideia de que esta representava uma 

categoria de profissionais liberais. É possível perceber um pouco dessa característica na 

opinião da professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, com relação à greve: 

 

...quanto à greve, eu sou contra a greve, eu não gosto de greve. Eu não 

sei se é por que eu fui de uma geração que não fazia greve. [...] Aqui 

no Centro a gente nunca fez greve. [...] Agora, a gente fazia assim, por 

exemplo, a APENOPE fazia assembleia, lá no [Teatro do] Parque, 

então, a gente soltava papeizinhos, dizendo as coisas que era contra, a 

gente fez muito isso. Mas, greve mesmo, de sair assim mesmo, a 

minha geração nunca fez. 

 

Por outro lado, a Associação dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco 

era composta basicamente por professores de nível superior, que haviam ingressado na 

rede estadual de ensino no período de expansão da escola pública e já contava em sua 

origem social com pessoas oriundas das camadas baixas e médias da sociedade. Esses 

professores encaminhavam no sentido de consolidar um novo habitus, aparentemente, 

mais adequado à nova realidade da educação básica e a posição social que passou a ser 

ocupada por esses profissionais. 

Para tanto, defendiam uma forma de organização mais próxima ao sindicalismo, 

acreditavam que a greve e os movimentos reivindicatórios são instrumentos legítimos e 

defendiam, como identidade dos professores, a ideia de que estes representavam uma 
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categoria de trabalhadores com os mesmo problemas de qualquer outra categoria de 

trabalhadores. 

Essas duas posições encontrava ressonância nas lutas político-ideológicas 

travadas na sociedade pernambucana no período. Por isso, para o governo, contribuir 

com o CPP era uma forma de tomar posição nos conflitos entre as duas entidades. 

Assim, deixa claro aos professores a sua postura e a sua concepção quanto à 

organização dessa categoria, a saber, ser favorável a uma forma de organização que 

proporcionasse espaços de lazer e formação, ou seja, uma organização corporativista, 

mas condenando a organização pautada pelas ações sindicais. De modo que, entre 1979 

e 1985, a APENOPE fez oposição sistemática aos governos Marco Maciel, Roberto 

Magalhães e Gustavo Krause. 

Nas reminiscências dos sindicalistas da rede estadual de ensino, a primeira greve 

realizada pelos professores pernambucanos aparece como um marco divisor na 

organização docente do estado. A greve de 1979 é lembrada como a greve que 

“extrapolou os interesses específicos da categoria
66

”; “legitimou a liderança do grupo 

que conduziu o movimento
67

” pela redemocratização do país; e levou à APENOPE 

dirigentes “comprometidos com os interesses da categoria, assumindo bravamente a luta 

em defesa dos professores/as
68

”. 

Em vários momentos, como no pronunciamento feito pela professora Teresa 

Leitão de Melo, então presidente do SINTEPE, por ocasião da sessão solene realizada 

pela Assembleia Legislativa do Estado, em homenagem aos 10 anos da entidade, essa 

greve é lembrada como o acontecimento que “começou a construir um novo 

sindicalismo em nosso estado”. 

Enquanto os conflitos entre o CPP e APENOPE se aguçavam em torno das 

divergências sobre o tipo de organização adotado por essas entidades, na primeira 

metade da década de 1980, aparentemente alheia a essas questões, a AOEPE manteve a 

sua organização voltada para a realização de palestras e seminários, que discutiam 

prioritariamente temas relacionados à prática de Orientação Educacional. Em 1981, por 

exemplo, a entidade organizou o I Encontro Regional Norte/Nordeste de Orientadores 
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Educacionais (ENROE), promovido pela Federação Nacional dos Orientadores 

Educacionais (FENOE)
69

.  

Em 1984, foi fundada a última associação docente do estado, a Associação dos 

Supervisores Educacionais de Pernambuco (ASSUEPE). A entidade surgiu com a 

finalidade de promover a valorização dos Supervisores Educacionais, reivindicando os 

direitos que lhes são assegurados; contribuir para um congraçamento dos Supervisores 

Educacionais, mediante a promoção de atividades socioculturais, recreativas e 

assistenciais; promover profissionalmente o Supervisor Educacional incentivando-o à 

produção científica e divulgando suas experiências de trabalho
70

; etc.  

Através de suas finalidades, a ASSUEPE sintetizava a transição vivenciada pelas 

entidades docentes pernambucanas naquele momento. Dessa forma, como não podia 

deixar de ser, predominam em sua organização elementos vinculados ao modelo 

corporativista, como a promoção de atividades socioculturais, recreativas e assistenciais. 

Mas, por outro, aponta também na direção de uma atuação voltada para a integração dos 

profissionais da educação e a reivindicação por seus direitos. 

A partir de 1985, a AOEPE e a ASSUEPE passam a organizar encontros 

conjuntos com o objetivo de definir uma linha de trabalho de supervisão e orientação 

educacional nas escolas da rede estadual de ensino, levando-se em consideração a 

necessidade de uma maior compreensão e de menos fiscalização por parte destes 

profissionais
71

.  

Nesse período, o processo de democratização da sociedade e as novas demandas 

da educação passaram a exigir mudanças e reavaliações nas práticas pedagógicas, em 

particular, nas práticas de supervisão e orientação educacional. Essas mudanças, no 

geral, estavam orientadas no sentido da unificação das duas funções, o que já acontecia 

em Belo Horizonte, São Paulo e Goiás
72

.  

Ainda em 1985, a AOEPE elaborou uma pauta de reivindicações conjunta com a 

APENOPE e a FENOE para ser entregue à Secretaria de Educação e Cultura de 

Pernambuco. No entanto, a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 23 de 

outubro, com o objetivo de discutir a adesão da entidade e de seus associados ao 
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movimento intersindical dos servidores públicos não teve o quórum suficiente
73

. O que 

demonstra que a categoria ainda não estava convencida que esse deveria ser o tipo de 

atuação adotado pela Associação. 

No mesmo ano, a Associação dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco 

realizou a segunda greve dos profissionais do magistério da rede pública estadual de 

ensino. Sobre essa greve, o professor Paulo Valença, presidente da associação na época, 

faz o seguinte comentário em seu depoimento durante a XI Conferência Estadual de 

Educação do SINTEPE: 

 

A gente reivindicava seis salários mínimos na época, também fazia a 

campanha pela readmissão do companheiro Paulo Rubem, a questão 

das aulas atividades – reivindicava a aula atividade, que não tinha 

nenhuma. [...] O governador na época era o Gustavo Krause, que tinha 

substituído Roberto Magalhães, que foi derrotado como candidato a 

senador. 

 

Essa greve é lembrada nos documentos do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação de Pernambuco, como: 

 

...a 2ª grande greve da categoria teve duração de 30 dias, teve uma 

ampla adesão dos professores/as e contou também com a participação 

de vários Servidores Administrativos, em todas as regiões do estado. 

A greve contribuiu significativamente com a derrota de Roberto 

Magalhães nas eleições que havia se desincompatibilizado do 

Governo de Pernambuco para disputar uma cadeira no Senado
74

. 

 

Assim, além de sempre ser apresentada como um dos fatores que contribuiu para 

a derrota do governador Roberto Magalhães nas eleições daquele ano para o Senado 

Nacional, também é lembrada como a greve que: 

  

...havia mobilizado setores dos servidores administrativos, deixando 

claro para a diretoria e militância da APENOPE que a categoria não 

podia continuar fragmentada em sua representação e suas lutas, 

quando o grande objetivo, naquele momento, [...] era quebrar o 

isolamento do corporativismo
75

.  

 

A greve dos professores do ensino oficial de Pernambuco, em 1985, 

reivindicava, além de reajuste salarial e melhores condições de trabalho, a reformulação 
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do Estatuto do Magistério e a reintegração do professor Paulo Rubem Santiago Ferreira 

ao quadro de servidores do Estado.  

No final da greve, foi constituída uma Comissão de Reformulação do Estatuto 

do Magistério com a participação das quatro associações docentes do estado, a saber: o 

CPP, a APENOPE, a Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco 

(AOEPE) e a Associação dos Supervisores Educacionais de Pernambuco (ASSUEPE), 

além de uma coordenação de funcionários administrativos. 

A aproximação dessas entidades através da Comissão de Reformulação do 

Estatuto do Magistério contribuiu para que as entidades passassem a planejar ações 

conjuntas. No primeiro momento, isso gerou discussões sobre as concepções e os tipos 

de organização no interior de cada associação. Em 1987, a AOEPE, por exemplo, 

discutiu em assembleia a possibilidade de participação em greves e atos públicos
76

.  

Uma parcela dos dirigentes da associação entendia que os ganhos da categoria 

advinham das reivindicações, que sempre atingiram os orientadores do Estado, e que a 

AOEPE, como entidade, não poderia ficar omissa. Entre os associados, as opiniões 

divergiam entre contrários e a favor. Dessa forma, deliberaram que acontecendo algum 

movimento desse tipo a diretoria ficaria encarregada de divulgar e mobilizar os sócios 

para uma assembleia decisória
77

.  

Nesse período, a sociedade civil brasileira começava a contar com um novo 

padrão organizacional, com uma densidade política diferenciada e com uma nova 

disposição militante. O crescimento de uma rede de movimentos populares urbanos 

contribuiu para o processo de mudanças na cultura política e o professorado da 

educação básica passou a ser reconhecido como um dos principais agentes de mudança 

da qualidade do ensino e da democratização da sociedade brasileira. 

 

Os professores públicos estaduais de 1º e 2º graus se constituíram em 

um dos protagonistas sociais da transição democrática não apenas 

como uma categoria profissional em si, mas, sobretudo, por meio de 

uma intervenção programática própria no âmbito da formação 

societária brasileira. (FERREIRA Jr.; BITTAR, 2006, p. 1170). 

 

Nesse sentido, o movimento associativista, protagonizado pelos professores 

durante a redemocratização, pode ser classificado, segundo Ferreira Jr. e Bittar (2006), 
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como um dos principais episódios da história da educação brasileira contemporânea. Na 

opinião desses autores, o seu mérito foi ter chamado a atenção para a nova realidade da 

escola pública, engendrada pelas políticas educacionais da ditadura militar. 

Arroyo (1991, p. 156) afirma que, o caráter nacional do movimento de 

professores, naquele período, caminhou no sentido de garantir e especificar um plano 

nacional de cargos e salários e uma carreira nacional para o magistério de 1º e 2º graus.  

Em sua opinião, “os velhos estatutos do magistério, que expressavam formas de gestão 

em função das especificidades de cada nível de ensino e de administração”, haviam 

perdido o sentido. 

 Nesse sentido, as mudanças que se operavam na organização docente em 

Pernambuco, a princípio via APENOPE, também atingiu o CPP. Quando a professora 

Maria Antonieta Trindade Gomes Galvão passou a integrar a direção do Centro dos 

Professores de Pernambuco, em 1987, como vice-presidente da entidade, o CPP 

também passou a assumir uma forma de organização mais próxima ao sindicalismo.  

Em sua entrevista, ela fala sobre as mudanças que ocorreram na entidade nesse 

período e sobre como essas mudanças interferiram na relação do Centro dos Professores 

com a APENOPE.  

  

Então, acho que no nosso período, nós já tínhamos uma direção, a 

maioria com participação política, com definição partidária, com uma 

faixa etária mais jovem. Ninguém podia colocar nessas pessoas a 

carga de não fazer greve, a carga de não negociar e conciliar. Então, 

isso fez com que nós também pudéssemos ter uma reação muito mais 

ofensiva. 
 

 Em outro trecho da sua entrevista, a depoente afirma que: 

 

Procuramos melhorar a entidade em seu aspecto físico. Então, 

construímos uma piscina, uma área de lazer, que depois, pelas gestões 

atuais, foi melhorado, mas que pelo menos o espaço de lazer para o 

professor, nisso aí nós conseguimos avançar. 

 

Nesse sentido, mesmo mantendo uma atuação voltada para as atividades de 

assistência aos seus sócios e não deixando de lado as atividades recreativas e culturais. 

Inclusive, primando em garantir aos professores uma estrutura que lhes permitissem 

gozar ao máximo das atividades de lazer na própria sede, a entidade passou também a se 

preocupar com os movimentos reivindicatórios e com a mobilização dos professores. 
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Assim, as principais ações da entidade nesse período são a sua participação nas greves 

da categoria e na Comissão de Elaboração do Estatuto do Magistério. 

Ou seja, em certo momento, a entidade passou a priorizar um tipo de ação mais 

sindical e diminuiu a sua intervenção no sentido de ocupar o tempo de lazer dos 

professores. Esse tipo de intervenção só foi retomado, como atividade prioritária do 

Centro, depois da fundação do SINTEPE. Isso porque, os sócios do CPP decidiram não 

extinguir a entidade, durante o processo de unificação que culminou com a fundação do 

sindicato. 

 

Eu acho que no nosso período, principalmente, ao introduzir uma 

militância mais sindical, foi muito difícil, não só por isso, mas 

também por isso, foi muito difícil dar continuidade a um projeto da 

natureza colocada lá no início da entidade. 

 

(Maria Antonieta da Trindade Gomes Galvão) 
 

Nesse período, a aproximação das quatro entidades, durante os trabalhos da 

Comissão de Elaboração do Estatuto do Magistério, levou os docentes pernambucanos a 

realizar, em 1987, a primeira assembleia geral conjunta. Nessa assembleia, ficou 

definido que todos os encaminhamentos das questões gerais da categoria seriam 

deliberados, de forma conjunta, por todos os segmentos profissionais ligados à educação 

pública estadual.  

O CPP, a APENOPE, a AOEPE e a ASSUEPE definiram nessa assembleia que 

as questões gerais dos profissionais da educação seriam encaminhadas conjuntamente 

pelas quatro entidades. A iniciativa dessas associações inaugurou uma nova fase na 

organização docente em Pernambuco. Nessa assembleia foi criada uma comissão de 

unificação, que organizou, dois anos depois, o Congresso de Unificação dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 

Em 1989, quando a professora Maria Antonieta da Trindade Gomes Galvão foi 

eleita presidente do CPP, a entidade participou ativamente dos debates da Assembleia 

Estadual Constituinte, das atividades conjuntas com as demais associações docentes e 

das discussões sobre a unificação dos trabalhadores em educação do estado. De acordo 

com a professora, essa nova orientação da entidade contribuiu para mudar a posição da 

entidade nos conflitos com a APENOPE. 
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Então, isso fez com que nós também pudéssemos ter uma reação 

muito mais ofensiva. Num certo sentido, nós até, digamos assim, 

fizemos com que esses, que eram da outra entidade, passassem a ter 

que nos respeitar, ter que negociar para que as coisas acontecessem. 

 

A postura adotada pelos dirigentes do CPP, na época, gerou outras inquietações 

entre os militantes da APENOPE. Se antes os conflitos giravam em torno das 

divergências com relação às concepções de organização. Naquele momento, as 

preocupações passaram a se concentrar na disputa pelos espaços de representação 

ocupados pelas duas entidades na rede estadual de ensino. 

Nesse sentido, no texto final do relatório do Seminário sobre o Plano de Ação e 

Administração Sindical, realizado pela APENOPE, que avaliava a greve conjunta 

realizada em 1988, aparece entre os itens aprovados, a seguinte ressalva: 

  

...temos que ter cuidado para não perder espaço para o CPP, antes eles 

não admitiam mobilização, agora já aceitam
78

. 

 

As atividades culturais, de recreação e lazer foram cada vez mais perdendo 

espaço para as ações de tipo de sindical. O Centro dos Professores de Pernambuco vai 

assumindo as demandas de defesa da categoria e segue o mesmo caminho percorrido 

pela APENOPE no final da década de 1970. Nesse sentido, a entidade vai abandonando 

o modelo corporativista de organização e assumindo uma postura cada vez mais 

próxima de uma organização de tipo de sindical. 

 

Além da questão mesmo da campanha salarial, da oferta de formação 

pelo Estado. Então, a nossa pauto terminou ficando mais concentrada 

nessa questão sindical. 

 

(Maria Antonieta da Trindade Gomes Galvão) 

 

Em outro trecho da sua entrevista, ela informa que: 

 

Esse período coincidiu também com um período de sucateamento total 

da escola pública, esse início do rebaixamento salarial e isso fez com 

que a pauta da educação passasse muito a ter como prioridade essa 

luta pelas condições de trabalho e por melhores salários. 
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 Ao que parece, a ideia de que os professores da rede pública estadual se 

constituía numa categoria de trabalhadores, que sofria com os mesmo problemas de 

qualquer outra categoria de trabalhadores, tornou-se hegemônica entre as entidades 

docentes do estado. Nesse sentido, para fazer frente às novas questões colocadas a esses 

profissionais era necessário se avançar para uma organização de tipo sindical. 

Em 1989, após um congresso extraordinário da CPB, foi fundada a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que unificou os 

vários sindicatos docentes brasileiros sob uma mesma entidade federativa.  Na ocasião, 

o termo “trabalhadores em educação” foi adotado em substituição a “professores” ou 

“docentes”, ampliando a sua representação a todos os profissionais da educação básica 

(FERREIRA Jr., 1998). 

 

                              

 

Foto 10 – Congresso Nacional de Unificação dos Trabalhadores em Educação. Aracajú, 

jan./1990. Fonte: acervo do SINTEPE. 
 

Depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, já não havia mais 

nenhum empecilho legal, que impedisse a construção de um sindicato que representasse 

os profissionais da rede pública estadual de ensino. Em Pernambuco, optou-se pela 

fundação de um sindicato de trabalhadores em educação, consolidando a nova 

identidade da categoria e seguindo a linha adotada pelo congresso de fundação da 

CNTE. 

 

A denominação „trabalhadores em educação‟, em vez de „educadores‟, 

„professores‟ ou „profissionais da educação‟, reflete a mudança de percepção 

da própria categoria no conjunto dos trabalhadores em geral. Ela toma 

consciência de que os problemas que afetam os docentes são basicamente os 

mesmos de outras categorias de trabalhadores. Portanto, as lutas do 
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magistério são consideradas, a partir de então, semelhantes às dos 

trabalhadores em geral. (GADOTTI, 1996, p. 15). 

 

O termo “trabalhadores em educação” adotado pelo sindicato representa, em 

última análise, a coroação desta concepção sindical, que se tornou hegemônica no 

decorrer do processo de redemocratização da sociedade brasileira. Sendo assim, os 

resultados das experiências comuns dos professores, articuladas aos seus interesses, em 

particular, aos interesses financeiros, contribuíram com as mudanças operadas nas suas 

entidades representativas. 

 

 

3.2 A FUNDAÇÃO DO SINTEPE 

 

 

A foto abaixo é de uma das mesas apresentadas durante o Congresso de 

Unificação dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco realizado no Recife, em 

1990. Com o tema: unir para avançar na luta, esse congresso aprovou as seguintes 

resoluções: extinção das associações docentes de Pernambuco – exceto o CPP –, 

fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE), 

aprovação dos seus estatutos e a sua filiação à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
79

. 

 

          

Foto 11 – Congresso de Unificação dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, realizado 

nos dias. Fonte: Acervo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 
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Antes do Congresso de Unificação dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco, cada associação realizou assembleias com os seus associados para eleger 

os delegados e definir a sua participação no evento. No entanto, as divergências e os 

conflitos entre o CPP e a APENOPE também se estenderam para o processo de 

unificação e a fundação do SINTEPE. Em desvantagem nas negociações, a assembleia 

do CPP começou no dia 21 e terminou no dia 23 de março de 1990. 

 

Então era para juntar. Eles não tinham nada naquela época. Tinha uma 

casa que era ali perto do Hospital Pedro II, mas que Leônidas quando 

era presidente... Tinha Leônidas e Miguel, nunca mais eu soube desse 

pessoal... Então, eles zelavam muito por essa casa. Depois que passou, 

apareceu Paulo Rubem. [...] Então aí, ele entrou e fez muita coisa, 

fazia passeata carregando caixão de defunto, num sei que, enterrando 

a educação. Aquelas coisas que a gente não estava acostumada. Eu 

mesmo não gosto disso, que a gente não fazia desse tipo. 

 

(Ivonete Trindade Gomes Galvão) 

 

O relatório dos integrantes do Centro na Comissão de Unificação informava 

sobre as divergências na forma como estava sendo encaminhado o processo de criação 

do sindicato. As propostas apresentadas pela entidade para a composição da diretoria 

provisória, não foram aceitas pela Comissão de Unificação.  

As professoras Ivonete Trindade Gomes Galvão e Maria Antonieta Trindade 

Gomes Galvão falam, em suas entrevistas, sobre os motivos que levaram o Centro dos 

Professores de Pernambuco a não aceitar a proposta da Comissão de Unificação dos 

Trabalhadores em Educação. 

Para a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão: 

 

Antonieta era a presidente daqui, nessa época, já. Antonieta era a 

presidente daqui. Quando se fez a reunião, lá no Geraldão, eles 

organizavam tudo, mas aqui Antonieta não ficava com coisa nenhuma, 

a gente não entrava como nada. Agora, a gente entrava sabe com o 

que? Com o prédio. [...] Entregava tudo, mas não ficava em diretoria, 

não ficava em nada. 
 

 Já para a professora Maria Antonieta Trindade Gomes Galvão, que na época era 

presidente do CPP e participou diretamente das negociações na Comissão: 
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...o ambiente era um ambiente de muito conflito. É por isso que os 

sócios da entidade e aqueles que construíram mesmo o CPP 

terminaram por não concordar com o processo de unificação. 

 

Assim, ficou definido na assembleia do Centro dos Professores de Pernambuco 

que a entidade condicionava a sua participação no Congresso de Unificação dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco à sua existência como entidade, mantendo 

seu quadro de sócios e patrimônio e o respeito às decisões de sua instância máxima de 

deliberação. No entanto, também ficou definido que o CPP se comprometeria em fazer 

uma ampla campanha de filiação dos seus sócios ao sindicato. 

 

Após a nossa saída do congresso, houve ainda muito conflito. Mas nós 

preservamos a atuação do CPP do ponto de vista mais da formação, 

lazer, cultura e não trouxemos para nós a atribuição sindical, em 

virtude do sindicato ter sido fundado, e passamos a atuar como base 

nos eventos do sindicato. 

 

(Maria Antonieta da Trindade Gomes Galvão) 

  

Em sua entrevista, a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão demonstra certo 

desapontamento com a culminância do processo de unificação das associações docentes 

em Pernambuco: 

 

Agora, na questão do sindicato, quando veio à Lei para cada estado ter 

um sindicato, e era para as entidades de classe se reunir. Ai, nós não 

ficamos com o sindicato. E pelo direito, seriamos nós, porque já 

tínhamos mais anos. Era a primeira entidade de classe. Mas, acontece 

o seguinte: primeiro que eles têm outro encaminhamento, é sempre 

com os partidos. [...] E a gente aqui não tinha partido. A parte nossa 

era somente a questão da educação. 

 

Mesmo sem a participação do CPP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

de Pernambuco foi fundado, no dia 26 de março de 1990, durante o Congresso de 

Unificação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, que extinguiu 

três das quatro associações docentes que funcionavam no estado até aquele momento; 

aprovou os seus estatutos e a sua filiação à Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE) e à Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de empossar os 

integrantes do Conselho Diretivo provisório e da Diretoria Executiva provisória
80

. 
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O sindicato é a instituição guiada por práticas pelas quais os trabalhadores fazem 

frente às questões derivadas da relação assalariada. Por isso, confrontado o estatuto do 

SINTEPE e os regimentos das antigas associações docentes, direcionadas 

prioritariamente para as ações de assistência e para as atividades recreativas e culturais, 

percebe-se a diferença na natureza desses dois tipos de organização. 

Nos estatutos do SINTEPE, por exemplo, as finalidades de caráter cultural e a 

assistência aos sócios não são negligenciadas. Mas, enquanto nas associações docentes 

apareciam como objetivos principais da sua organização, aqui figuram de forma 

genérica. Ainda assim, segundo a professora Maria Antonieta Trindade Gomes Galvão, 

atualmente, o sindicato... 

 

...faz mobilização, greve, marchas, mas também tem se preocupado 

em garantir para a categoria um espaço de lazer. Coisa que 

anteriormente, no que diz respeito à APENOPE, havia um certo 

preconceito com relação a essa questão do lazer. 

 

Assim, pode-se destacar nos estatutos do SINTEPE o seguinte trecho: 

“incentivar o aprimoramento cultural, intelectual e profissional dos trabalhadores em 

educação
81

”, que mesmo apresentando um sentido diferente do de promover atividades 

de caráter cultural, recreativa e assistencial, como aparecia nas entidades de tipo 

corporativista, também permite que a entidade desenvolva atividades com esse caráter. 

Na opinião da professora Maria Antonieta da Trindade Gomes Galvão: 

  

...o sindicato hoje conseguiu, digamos assim, um certo equilíbrio. 

Hoje, você tem um sindicato que leva adiante a formação, tem um 

trabalho estadual de formação, junto com um projeto da Confederação 

e participa ativamente na defesa dos interesses da categoria.  

 

Além dessas ações, ela destaca ainda: 

 

...hoje, nós temos na nossa programação oficial duas festas no ano, 

que são festas para o conjunto da categoria, não são festas para a 

direção do sindicato. Então, nós temos a festa em junho, o São João, e 

temos em outubro a festa dos trabalhadores em educação. 

Comemoramos aí o Dia do Professor. Essas já estão no calendário 

oficial do sindicato e tem uma participação expressiva da categoria. 
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No que diz respeito à assistência aos sócios, essa tem um sentido diferente no 

sindicato daquele que era dado nas entidades corporativistas, como pode se observar no 

trecho a seguir dos estatutos: “prestar assistência e apoio a seus sócios, sobretudo 

quando forem cerceados em suas atividades profissionais ou ameaçados em sua 

liberdade de expressão em atividades intelectuais
82

”.  

No geral, a maior parte das finalidades estatutárias do SINTEPE está voltada 

para a defesa dos interesses econômicos dos seus sócios, que nas associações docentes, 

se aparecia, era de forma genérica. Assim, o regimento do Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação de Pernambuco estabelece o intuito de congregar os trabalhadores em 

educação, que para o sindicato, está vinculado ao objetivo de defender os interesses da 

categoria e da própria educação. 

Para que isso seja possível são previstos mecanismos de delegação e 

representação perante as autoridades governamentais e judiciárias, que permitem a 

entidade celebrar convênios e acordos coletivos de trabalho. Esses mecanismos de 

delegação e representação visam garantir, além de soluções para os problemas dos 

trabalhadores em educação, condições condignas de trabalho e melhores condições 

socioeconômicas. 

Além disso, outras finalidades visam estabelecer uma rede durável de relações 

institucionalizada, dotada de propriedades comuns, ou seja, um capital social, e o 

intercâmbio com entidades congêneres estaduais, nacionais e internacionais, 

estabelecendo acordos e convênios, visando o desenvolvimento da entidade, na defesa 

dos interesses comuns à categoria. Para isso, estão previstos o apoio à organização de 

outras categorias profissionais e às suas reivindicações. 

Enfim, este capítulo discutiu questões relacionadas ao processo de transição das 

associações docentes, ligadas a um modelo corporativista de organização, para uma 

organização de tipo sindical, que se consolidou com a fundação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco, em março de 1990. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A história da organização docente no Brasil vem sendo estudada, 

principalmente, a partir de recortes históricos que se concentram no período entre o final 

da década de 1970 e as décadas de 1980 e 1990 (GINDIM, 2007; NASCIMENTO, 

1993; NASCIMENTO, 2007; SOBREIRA, 2001; etc.). 

A maioria das pesquisas sobre o tema procura responder a problemáticas 

relacionadas à construção de hegemonias e tensões presentes no processo de 

reorganização das entidades, principalmente, a partir do final da década de 1970. No 

geral, os temas centrais destas pesquisas estão relacionados, direta ou indiretamente, às 

questões sobre a sindicalização dos trabalhadores em educação e os interesses desse 

segmento frente ao Estado. 

Alargando essas perspectivas e ampliando a discussão para aspectos de sua 

organização que dizem respeito ao tempo livre dos professores, este trabalho buscou, no 

primeiro momento, atingir o objetivo de compreender como as atividades culturais de 

recreação e lazer contribuíram para que os professores pernambucanos tivessem uma 

participação social mais ativa na luta pelos seus direitos e como influenciaram na 

organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 

Também buscou entender a atuação dos grupos organizados no processo de 

construção do SINTEPE e avaliar as mudanças ocorridas na forma de organização dos 

professores pernambucanos. Além disso, procurou compreender como as ações culturais 

de recreação e lazer contribuiu para o processo de formação e a construção da 

identidade dos trabalhadores em educação de Pernambuco. 

A análise da documentação das associações docentes, como: livros de atas, 

ofícios, estatutos; matérias de jornal, boletins informativos, panfletos de eleições e 

publicações diversas das entidades; relatórios e resoluções de congressos e encontros; 

fotografias e imagens; além dos depoimentos gravados durante a XI Conferência 

Estadual de Educação do SINTEPE e das entrevistas gravadas com algumas professoras 

envolvidas na história do CPP; permitiu que se construísse uma narrativa em torno das 

questões relacionadas à educação, tempo livre e lazer nas associações docentes do 

estado, na segunda metade do século XX. 
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A princípio, foram discutidos aspectos relacionados aos conceitos de tempo livre 

e lazer e a sua relação com o tipo de ação pedagógica realizada pelas associações 

docentes. Assim, partiu-se da ideia de que era necessário se fazer uma distinção clara 

entre os conceitos de tempo livre e lazer para que se tornasse possível analisar o tipo de 

atuação típica das associações docentes ligadas a um modelo corporativista. 

Conclui-se que contribuiu para o processo de organização docente no Brasil a 

formação de um novo habitus, gestado a partir da década de 1930. Para isso, foi 

decisivo o crescimento contínuo da proporção de brasileiros que viviam nas áreas 

urbanas e do volume total de pessoas alfabetizadas. Como produto desse novo habitus, 

o tempo livre e o lazer das pessoas se tornaram uma preocupação de dimensões e 

significados novos. O que permitiu uma rápida valorização das atividades de lazer e das 

questões relacionadas ao tempo livre das pessoas. Guiando essas mudanças na cultura e 

nos hábitos dos brasileiros, estavam os princípios do movimento de recreação. 

Em seguida, discutiu-se o início da organização docente em Pernambuco, a 

fundação do Centro do Professorado Primário de Pernambuco (CPPP). Contribuiu 

decisivamente para a mobilização da categoria, durante o processo de instalação da 

entidade, o fato da sua primeira presidente da entidade ter saído do quadro de dirigentes 

da Secretaria de Educação do Estado. 

Além disso, a sua eleição para a Assembleia Legislativa de Pernambuco esteve, 

desde o início, imbricada na fundação da entidade. O que quer dizer que a construção do 

Centro estava inserida em um projeto político mais amplo. Dessa forma, o capital social 

constituído com a sua fundação se individualizava num agente singular. No entanto, os 

fóruns da entidade acabaram funcionando como espaços de divulgação do mandato 

parlamentar da sua presidente. 

Quando o CPPP surgiu foi influenciado pelos princípios do recreacionismo. 

Mas, além das atividades meramente recreativas, o CPP procurava atender outras 

demandas do tempo livre dos professores. Nesse sentido, buscava orientá-los nas suas 

rotinas de tempo livre como, por exemplo, nos cuidados com o próprio corpo, 

oferecendo serviços de assistência médico-dentária e farmacêutica ou mesmo através de 

uma educação para a estética. 

Também procurava auxiliá-los nas rotinas familiares e no governo da casa, fosse 

através do cooperativismo, na intenção de construir uma “Casa da Professora”, ou nas 

dicas sobre os cuidados com os filhos e de utilidades domésticas. Todas essas ações, 

combinadas com as atividades intermediárias de formação, como também com as 
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atividades de lazer, garantia ao Centro uma autoridade pedagógica com todos os efeitos 

simbólicos que se exerce em qualquer tipo de ação pedagógica. 

A partir da década de 1970, logo após entrar em vigor a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, aprovada em 1971, o CPPP ampliou a sua representação, 

antes restrita aos professores primários, passando a representar todos os professores da 

rede estadual de ensino. No entanto, o mesmo ocorreu com a Associação dos 

Professores do Ensino Oficial de Pernambuco (APENOPE), que passou a ter a mesma 

base de representação do CPP. 

Esta nova realidade gerou uma série de conflitos entre as duas entidades, que se 

intensificaram a partir de 1979, quando a APENOPE abandona o modelo de 

organização corporativista e adota uma organização mais próxima ao sindicalismo. As 

duas entidades passaram, então, a disputar a direção do movimento docente no estado 

até a fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco 

(SINTEPE), em 1990. 

Nesse sentido, outra questão aborda neste trabalho foi a transição dessas 

associações, que surgiram como entidades corporativistas e aos poucos vão adotando 

uma forma de organização de típica das entidades sindicais. Contribuiu para essa 

transição, as mudanças ocorridas nas associações docentes em vários estados brasileiros. 

Em meados da década de 1980, o Centro dos Professores de Pernambuco seguiu 

o caminho trilhado pela APENOPE, anos antes, e aos poucos vai incorporando uma 

organização mais próxima ao sindicalismo. Influenciaram nessa mudança os trabalhos 

da Comissão de Reformulação do Estatuto do Magistério e as assembleias conjuntas das 

associações docentes. 

Essa nova postura das entidades do magistério pernambucano inaugurou uma 

nova fase em sua organização. Nesse período, foi criada uma comissão de unificação 

das associações docentes e os seus trabalhos culminou com o Congresso de Unificação 

dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco realizado no Recife, em 1990. 

O Congresso extinguiu as associações – exceto do CPP –, fundou o Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco e aprovou os seus estatutos. Assim, a 

fundação do SINTEPE significou, até certo ponto, o rompimento do movimento docente 

em Pernambuco com o modelo corporativista, representado pelas antigas associações. 

Entre o surgimento da primeira associação docente do estado e a fundação do 

sindicato, as condições históricas e sociais foram completamente alteradas. Além disso, 

dois fatores, um de ordem jurídico-institucional e o outro ligado ao habitus dos 
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professores e às praticas das associações docentes, foram decisivos durante o processo 

de transição que culminou com a fundação do sindicato. 

O primeiro desses fatores foi à promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que acabou com todos os impedimentos legais impostos aos servidores públicos de se 

organizarem em sindicatos e fazerem greve. O segundo, porém, é um pouco mais 

complexo e diz respeito ao acúmulo histórico de experiências entre esses profissionais. 

Mas, podemos dizer que, a mudança nas suas práticas e o abandono gradativo das 

atividades recreativas e culturais, em detrimento da priorização cada vez maior da 

perspectiva de uma organização de caráter reivindicatório, foi decisiva na construção do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 

Durante quase toda a segunda metade do século XX, as associações docentes de 

Pernambuco estavam vinculadas a uma concepção corporativista de organização. A 

principal característica dessas entidades era o fato de obrigatoriamente se organizarem 

através das ações recreativas e culturais. Mas, aos poucos, as transformações ocorridas 

nessas associações contribuíram para a construção de uma identidade coletiva, ligada à 

percepção da categoria no conjunto dos trabalhadores, na medida em que toma 

consciência que às lutas do magistério são semelhantes às dos demais trabalhadores. 

Os resultados das experiências comuns dos professores, articuladas aos seus 

interesses foram decisivas nas mudanças operadas nas suas entidades representativas. A 

categoria foi gradativamente abandonando o caráter associativo-corporativista das suas 

entidades e incorporando às formas típicas da organização sindical. 

Enfim, durante a segunda metade do século XX, as associações docentes de 

Pernambuco realizavam tanto uma ação pedagógica explícita, através de atividades 

voltadas para a formação dos professores, como contribuíam, direta ou indiretamente, 

com o aprendizado desses profissionais para os usos do tempo livre. Na prática, 

realizavam tanto uma educação para o lazer como uma educação pelo lazer. 

O caráter educacional e a ação pedagógica implícita na atuação dessas entidades 

buscava inculcar os valores culturais predominantes na sociedade nos diferentes 

momentos históricos. Nesse sentido, no primeiro momento, as suas ações assumiram 

um papel educativo em que o lazer figurava como veiculo e como objeto de educação. 

Buscavam, assim, garantir o incremento tanto do capital social como do capital 

cultural dos professores, através de uma ação pedagógica, que tinha como foco a 

internalização de um habitus. Desta forma, os sócios da entidade teriam a garantia de 

ampliar o seu capital social, na medida em que estavam inseridos em organizações que 
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lhes asseguravam tanto espaços de convivência como a defesa das aspirações coletivas 

do grupo. No geral, no esforço de inculcação desse habitus a estrutura organizativa das 

entidades visava ocupar parte significativa do tempo livre dos professores. 
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