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RESUMO 
 

 
 

O presente estudo, intitulado O Centro Educativo Operário em Recife durante o Estado Novo 
(1937/1945): educação e religião no controle dos trabalhadores, se propõe a analisar a atuação 
da instituição, no período de ditadura do Estado Novo (1937/1945), como uma forma de 
doutrinação e controle dos trabalhadores. Essa instituição criada, em 1935, pelo Sr. Milton 
Pontes, um militante católico, da Congregação Mariana, da Ordem Jesuíta, objetivava impedir 
a propagação da ideologia comunista entre os trabalhadores recifenses. O Centro deveria 
amenizar à luta de classes, evidente nas paralisações deflagradas pelos trabalhadores durante a 
década de 20, em Pernambuco, quando mostraram grande poder de organização e 
mobilização. Para tanto, o Centro deveria promover o convívio social e o fortalecimento da 
família operária, por meio de uma ação assistencial e educativa, firmada em valores cívico-
patrióticos e religiosos. Ao assumir o governo de Pernambuco, como interventor federal, 
Agamenon Magalhães conta com importantes aliados católicos, especialmente os 
congregados marianos, entre os quais recruta boa parte do seu secretariado. E, consciente da 
força representada pela Igreja Católica (em crescente processo de mobilização, no sentido de 
reaver os espaços perdidos desde a instalação da República laica (1889), Agamenon reabre 
tais espaços, re-introduz o ensino religioso nas escolas públicas, passando a ter na Igreja uma 
fortíssima aliada. Embora a criação do Centro tenha sido anterior ao Estado Novo, é durante 
este período que ele tem sua atuação institucionalizada, reconhecida e expandida. Os Centros 
são vinculados à Prefeitura do Recife, por meio da Diretoria de Reeducação e Assistência 
Social (DRAS), multiplicando-se pelos bairros mais populosos da cidade. Suas diretrizes, 
definidas com base na doutrina social da Igreja Católica, expressa nas Encíclicas Rerum 
Novarum e Quadragesimo Anno, enfatizavam, entre outros pontos, a necessidade de harmonia 
entre as classes sociais. Para realização da pesquisa foram utilizadas como fontes: legislação, 
encíclicas, relatórios, fotografias, matérias de jornal, entre outras. O estudo e análise das 
fontes tiveram por base os princípios da Nova História e a técnica da Análise do Discurso. Os 
achados foram agrupados em categorias, que evidenciam os princípios orientadores do Centro 
educativo, às formas de operacionalização de tais princípios; e os resultados obtidos, com 
base nos objetivos explicitados - do Centro Educativo e da política do Estado Novo. Conclui-
se que, o Centro Educativo Operário, ao lado das ações voltadas para a melhoria das 
condições de vida e qualificação de trabalhadores, em um período no qual o ensino 
profissionalizante estava dando seus primeiros passos (surgimento do SENAI e SENAC), 
reuniu elementos muito caros ao novo regime. Sua proposta, que emergiu no seio da 
Congregação Mariana, portanto marcada pelos valores católicos, foi usada adequadamente 
para a doutrinação e controle dos trabalhadores, tendo contribuído, ao lado dos meios de 
comunicação da época (jornal, rádio e cinema), para a formação de um indivíduo mais 
imbuído dos valores do regime, tais como disciplina, eficiência e obediência; e, 
conseqüentemente, menos permeável à influencia do comunismo e das ações reivindicativas 
por ele insufladas. 
 
 
Palavras-chaves: Estado Novo, Educação, Religião, Classe trabalhadora, Assistencialismo. 
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RESÚMEN 
 

 
 
El presente estudio, titulado El Centro Educativo Obrero en Recife durante el Estado Nuevo 
(1937/1945): educación y religión en el control de los trabajadores, se propone a analizar la 
actuación de la institución, en el periodo de dictadura del Estado Nuevo (1937/1945), como 
una forma de adoctrinamiento y control de los trabajadores. Esta institución creada, en 1935, 
por el Sr. Milton Pontes, un militante católico, de la Congregación Mariana, del Orden 
Jesuítico, objetivaba impedir la propagación de la ideología comunista entre los trabajadores 
recifenses. El centro debería amenizar la lucha de clases, evidente en las paralizaciones 
deflagradas por los trabajadores durante la década de 20, en Pernambuco, cuando mostraron 
gran poder de organización y movilización. Para esto, el Centro debería promover la 
convivencia social y el fortalecimiento de la familia obrera, a través de una acción asistencial 
y educativa, basada en los valores cívico-patrióticos y religiosos. Al asumir el gobierno de 
Pernambuco, como interventor federal, Agamenon Magalhães cuenta con importantes aliados 
católicos, especialmente los congregados marianos, entre los cuales recluta buena parte de su 
secretariado. Y, conciente de la fuerza representada por la Iglesia Católica (en creciente 
proceso de movilización, en el sentido de recobrar los espacios perdidos a partir de la 
instalación de la República laica (1989), Agamenon reabre tales espacios, reintroduce la 
enseñanza religiosa en las escuelas públicas, pasando a tener en la iglesia una fortísima aliada. 
Aunque la creación del Centro haya sido anterior al Estado Nuevo, es durante este periodo 
que él tiene su actuación institucionalizada, reconocida y expandida. Los Centros son 
vinculados al Ayuntamiento de Recife, a través de la Directoria de Reeducación y Asistencia 
Social (DRAS), multiplicándose por los barrios más poblados de la ciudad. Sus directrices, 
definidas con base en la doctrina social de la Iglesia Católica, expresada en las Encíclicas 
Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, enfatizaban, entre otros puntos, la necesidad de la 
armonía entre las clases sociales. Para realización de la investigación fueron utilizadas como 
fuentes: legislación, encíclicas, relatos, fotografías, materias de periódico, entre otras. El 
estudio y análisis de las fuentes tuvieron por base los principios de la Nueva Historia y la 
técnica del Análisis del Discurso. Los hallazgos fueron agrupados en categorías, que 
evidencian los principios orientadores del Centro Educativo, las formas de operación de tales 
principios; y los resultados obtenidos, con base en los objetivos explicitados – del Centro 
Educativo y de la política del Estado Nuevo. Se concluye que el Centro Educativo Obrero, al 
lado de las acciones que visan a la mejoría de las condiciones de vida y calificación de 
trabajadores, en un periodo en el cual la enseñanza de profesionalización estaba dando sus 
primeros pasos (surgimiento del SENAI y SENAC), reunió elementos muy caros al nuevo 
régimen. Su propuesta, que emergió de la Congregación Mariana, por lo tanto marcada por 
valores católicos, fue usada adecuadamente para el adoctrinamiento y control de los 
trabajadores, y contribuyó, al lado de los medios de comunicación de la época (periódico, 
radio y cinema), para la formación de un individuo más imbuido de los valores del régimen, 
tales como disciplina, eficiencia y obediencia; y, consecuentemente, menos permeable a la 
influencia del comunismo y de las acciones comunicativas por él insufladas.   
 
Palabras-llaves: Estado Nuevo, Educación, Religión, Clase trabajadora, asistencialismo.               
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi pensado durante a minha experiência como bolsista de 

iniciação científica entre os anos de 2002 e 2003, durante a realização da graduação em 

Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco, quando participei do projeto Poder 

Político e Educação em Pernambuco: Estado Novo e Escola Nova (1937/45), sob a 

coordenação e orientação da Profª Lêda Rejane Accioly Sellaro.  

 A pesquisa buscava oferecer subsídios à História da Educação em Pernambuco, 

aprofundando a compreensão das relações entre poder político e educação, no Estado, pela 

contextualização e análise de mudanças impostas à estrutura organizacional e ao 

funcionamento do seu Sistema Público de Ensino, durante o período do Estado Novo. Tais 

mudanças constituíam uma reação às propostas e práticas pedagógicas da Escola Nova, então 

em expansão, após as reformas educacionais dos anos 20: de Ulisses Pernambucano, em 1923 

e de Antonio Carneiro Leão, em 1928.  

Para tanto, buscou caracterizar o regime do Estado Novo e a atuação de Agamenon 

Magalhães como interventor federal em Pernambuco, destacando as medidas governamentais 

que incidiram sobre o Sistema Educacional, até então organizado com base no modelo da 

Escola Nova; ao mesmo tempo em que analisou os princípios e as práticas desse ideário 

educacional que lograram permanecer durante a ditadura, apesar das proibições. 

 O subprojeto que desenvolvi intitulou-se A Educação em Pernambuco durante o 

Estado Novo (1937-45): o que diz a imprensa. Durante as pesquisas pude verificar nos 

documentos e jornais que manuseei no Arquivo Público Estadual, muitas referências a uma 

instituição chamada Centro Educativo Operário. Tais citações despertaram-me o desejo de 

conhecer melhor o que era tal instituição criada para operários, sobretudo porque a educação 

no Brasil sempre estivera voltada para uma formação geral, muito distante das necessidades 
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específicas de formação de mão de obra. As poucas opções de preparação para o trabalho 

eram dirigidas para os desvalidos da sorte e para os desfavorecidos da fortuna, ou seja, para os 

órfãos e/ou pobres. Nessa perspectiva, interessei-me em saber as origens e os motivos da 

criação do Centro Educativo Operário, conhecer seus objetivos, atividades desenvolvidas e 

sua importância para o regime.  

Inicialmente, tentei descobrir: como e quando surgiram os Centros; quantos existiram 

em Pernambuco; onde funcionavam; que relações eles tiveram com a Indústria da época; se 

sofreram influencia da Igreja Católica; se constituíram de fato, uma forma de legitimação do 

poder repressivo; que interesses e valores da classe operária eles incorporaram para se 

legitimarem junto aos trabalhadores; e se teriam permanecido atuantes após o fim do Estado 

Novo. Essas eram as questões que me inquietavam e para as quais comecei a procurar 

respostas.  

A partir das respostas encontradas elaborei dois trabalhos1, que foram apresentados em 

encontros de História da Educação, contemplando as finalidades dos Centros, as atividades re-

educativas e assistenciais oferecidas pela instituição, paralelas à educação primária, 

profissional e social, além de atendimento médico e jurídico que prestavam. Outros achados 

evidenciavam ainda que os Centros haviam estado sob a vigilância da Delegacia de Ordem 

Política e Social (DOPS).  

                                                 
1MÉLO FILHO, L. R.; SELLARO, L. R. A. Centro Educativo Operário: mecanismo  de doutrinação do 

operariado pernambucano durante o Estado Novo. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 10., 2002, Recife. Anais... Recife: UFPE, 2002. CD-ROM. 

Seção de resumos. 

MÉLO FILHO, L. R.; SELLARO, L. R. A. Intensificação do controle sobre o operariado Pernambucano 

durante o Estado Novo: o Centro Educativo Operário e o D.O.P.S. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 11., 2004, Recife. Anais...Recife: UFPE, 

2004. CD-ROM. Seção de resumos.  
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Ao iniciar o curso de Mestrado em Educação em 2004 na Universidade Federal de 

Pernambuco, voltei a desenvolver a temática da educação do trabalhador, com o projeto que 

hoje intitula esta dissertação: O CENTRO EDUCATIVO OPERÁRIO EM RECIFE 

DURANTE O ESTADO NOVO (1937/1945): educação e religião no controle dos 

trabalhadores.  

Este projeto pretendeu responder a algumas questões que até então não tinham sido 

respondidas e/ou aprofundadas na iniciação científica, referentes à relação entre educação e 

religião no processo de organização e funcionamento dos Centros, durante o Estado Novo. 

Lançando um olhar sobre o contexto da República laica, na qual a Igreja Católica se 

movimentava no sentido de recuperar os espaços perdidos, me pareceu importante estudar 

suas ações ligadas à educação, especificamente aquelas que envolviam os Centros. 

A importância assumida pela Congregação Mariana no governo de Agamenon 

Magalhães, em meio à qual o interventor recrutou boa parte de seu secretariado, e o fato do 

Centro ter sido criado por um congregado mariano, o Sr. Milton Pontes, também sinalizava 

para a importância do enfoque pretendido. Sabendo que os Centros foram atrelados à 

Diretoria de Reeducação e Assistência Social, órgão ligado à Prefeitura do Recife, 

interessava-me verificar, também, como eles operacionalizaram as diretrizes e os objetivos 

dessa Diretoria.  Por que os trabalhadores precisavam ser reeducados se, de modo geral, a 

maioria não tinha acesso à educação formal? Se a educação geral e, mais ainda, a educação 

profissional, praticamente inexistia para a classe trabalhadora, o que deveria ser mudado?  

Tinha como hipótese de trabalho que, a reeducação anunciada visava principalmente 

interferir no processo de politização do operariado urbano, com base nas idéias marxistas. Os 

estudos já realizados mostravam que a expansão do comunismo em meio ao operariado 

urbano era um ponto para o qual convergiam as preocupações da Igreja e do Estado; sendo os 

Centros importantes meios de enfrentamento desse inimigo comum. A Igreja já evidenciara 
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sua preocupação com as questões sociais, em suas duas últimas Encíclicas: Quadragesimo 

Anno e Rerum Novarum.  

Delimitando melhor meu objeto de estudo, centrei a atenção nas seguintes questões: 

Por que os trabalhadores precisavam ser reeducados, através dos Centros Educativos?  Qual a 

relação da Igreja Católica com as ações assistenciais e educativas dos Centros? Que 

estratégias foram utilizadas para atingir os objetivos propostos pela instituição e pelo Estado 

Novo? Que resultados podem ser apontados como mais significativos, dentro do que se 

propunha o Estado Novo? 

O trabalho de Ghiraldelli Junior (1987)2, fala sobre a educação voltada para o 

trabalhador no período da 1ª República, em meio ao processo de industrialização, de 

crescimento da classe operária e de sua mobilização, e as reações que o Estado brasileiro 

apresentou quanto aos movimentos operários, oscilando entre a repressão e/ou cooptação. 

Destaca o controle sobre o operariado quando diz que “ Dentro das fábricas, mestres e contra-

mestres se responsabilizavam pela disciplina do trabalho” (GHIRALDELLI, 1987, p. 41).                          

A consciência sobre a importância da educação em meio ao operariado pode ser 

verificada, segundo Ghiraldelli Junior (1987), nas três propostas de ação educativa advindas 

dos movimentos operários: socialistas, libertários e comunistas.  

Os socialistas, no período republicado, empenhavam-se na divulgação de seus ideais 

de justiça e igualdade e paralelo a isso, lutavam pela alfabetização do país como meio de 

divulgar tais idéias. Além de reivindicar a instituição de escolas públicas gratuitas, laicas, com 

formação técnico-profissional, os socialistas criaram escolas operárias, pois entendiam que a 

educação tinha um papel para a instrumentação política do operariado na luta social.   

Os libertários eram compostos pelos anarquistas e anarco-sindicalistas. Eles viam a 

luta pela educação como a conquista de mais um instrumento de atuação social. Condenavam 

                                                 
2 GHIRALDELLI JUNIOR, P. Educação e movimento operário no Brasil. São Paulo: Cortez, 1987. 
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o ensino público e combatiam a igreja Católica, pois os libertários consideravam que tanto o 

Estado e a Igreja representavam a burguesia e deviam por isso serem combatidos. Criaram 

centros de estudos sociais e escolas que tinham como objetivos a discussão das idéias 

anarquistas entre os trabalhadores.    

Os comunistas defendiam a escola pública e a necessidade de formação de quadros. 

Ou seja, era preciso educar os operários e os futuros dirigentes do Partido de acordo com os 

princípios do Marxismo-leninismo. Neste sentido, a proposta educativa do Partido Comunista 

era voltada para uma educação político partidária, onde se formariam quadros para 

consolidação do próprio Partido. Segundo Ghiraldelli Junior (1987, p.158) “ O Partido 

Comunista deu grande contribuição à medida que montou uma plataforma de política 

educacional sensivelmente distinta das orientações do liberalismo reinante no período”.    

Sabendo que a educação estava entre as aspirações do trabalhador urbano e que eram 

muitas as suas carências, em meio às quais estariam a assistência médica e jurídica, verifica-

se que os Centros Educativos incorporavam alguns interesses e necessidades importantes da 

classe operária, podendo ajudar o Estado a se legitimar junto aos trabalhadores. Nessa 

perspectiva, tentei caracterizar algumas ações político-pedagógicas dos Centros, desde a 

proposta inicial da sua criação, pelo leigo católico ligado a Congregação Mariana, o Sr. 

Milton Pontes, e no período de expansão da instituição, já ligada à Diretoria de Reeducação e 

Assistência Social, durante o Estado Novo.  

Embora tenha constatado que os Centros eram acompanhados pelos organismos de 

repressão do Estado, não foi possível identificar possíveis formas de reações ao regime, por 

parte dos operários atendidos pela instituição, talvez em decorrência dessa vigilância.                
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    Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados como fontes3 o Jornal Folha 

da Manhã, de propriedade do Interventor Agamenon Magalhães, parte da legislação vigente, 

fotografias, relatórios do governo e as encíclicas Rerum novarum e Quadragesimo anno.  

Devido à existência do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que exercia a 

censura nos meios de comunicação, proibindo a publicação de noticias contrarias ao regime 

estadonovista, não foram encontradas matérias em outros jornais da época, sobre o tema 

enfocado. Como bem informa Basbaum (1981, p. 113) “Só lhes era permitido (à imprensa) 

publicar notícias favoráveis ao Estado Novo quase sempre em editoriais e notas fornecidas 

pelo próprio DIP”. 

Os documentos foram pesquisados no Arquivo Publico Estadual de Pernambuco, na 

Biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco, na Biblioteca Publica Estadual e na Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

 Quanto ao acesso aos documentos nos espaços acima citados, tive a assistência dos 

funcionários dentro de suas possibilidades e da conservação da documentação. Gostaria de 

registrar que tive o acesso negado a uma instituição em cujo acervo encontravam-se 

documentos referentes à Igreja Católica, de grande interesse para o estudo. Sobre esse fato é 

oportuna a fala de Faria Filho (1998, p. 95), quando diz: “Fonte tanto de/do poder político, o 

arquivo é, também, o lugar das fontes de nossas pesquisas”. Ele também afirma que as 

práticas de arquivo neles realizadas podem interferir tanto negativamente ou positivamente 

em nossas pesquisas. Além do que o Estado é geralmente o tutor deste legado histórico e 

realiza também a seleção dos documentos a serem disponibilizados. 

Neste trabalho utilizei como referencial de abordagem do objeto de estudo os 

princípios e práticas da Nova História.4 Essa forma de fazer pesquisa, que não é mais tão 

                                                 
3 Neste trabalho manteve-se a ortografia referente ao período da produção das fontes. 
4 Cf. BURKE, 1992; LOPES & GALVÃO, 2001. 
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nova, se contrapõe à abordagem tradicional, de base positivista, que considera como verdades 

inquestionáveis os acontecimentos registrados nos documentos, preferencialmente os oficiais.  

Diferentemente desta perspectiva, a Nova História desmistifica o documento como 

única fonte confiável e sua utilização passa a ser vista como um dos elementos capazes de 

ajudar na aproximação do fato que se tenta reconstruir. Ao lado de outras fontes não 

convencionais, o documento tem o seu valor relativizado, compondo o conjunto de indícios a 

serem investigados, a partir de um problema. A problematização do tema é que direciona a 

pesquisa, a forma de abordagem, a seleção das fontes e a forma da narrativa. 

 Assim, a produção do conhecimento, o fazer-História é entendido como uma 

aproximação da verdade, em busca da qual se valoriza tudo o que o homem produziu, tudo 

que lhe pertenceu, tudo que foi dito sobre ele, alargando-se as possibilidades e o uso das 

fontes, dos objetos e das abordagens. “O passado é por definição, um dado que coisa alguma 

pode modificar. Mas o conhecimento do passado é coisa em progresso, que ininterruptamente 

se transforma e se aperfeiçoa” (BLOCH, apud KOSSOY, 2001, p.32). 

 Para o estudo e a análise dos documentos utilizei a técnica da Análise de Discurso 

(AD), baseando-me em Orlandi (1987, 1996, 1999, 2001), que considera a condição e o 

processo de produção do documento, como também o dispositivo analítico que o analista do 

discurso vai construir a partir de suas questões e da seleção de suas fontes.  

 A AD buscando compreender como vai se constituindo o discurso, trabalha-o em sua 

materialidade, que é a linguagem enquanto objeto social e histórico em suas condições de 

produção. Na interpretação dos discursos expressos nos documentos, o sentido e o significado 

produzido devem ser considerados mediante a forma como é dito este discurso, quem o diz e 

em que condição o faz. Segundo Orlandi (1999, p.26) “(...) a Análise de Discurso visa a 

compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos”.  
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Nessa perspectiva, também foi considerado o estudo de Kossoy (2001) sobre o uso 

da fotografia como fonte documental e ilustrativa. A fotografia sendo um registro do passado 

pode ser considerada uma fonte de estudo. Partindo da revolução documental e do novo 

conceito de documento, Kossoy (2001, p.32) nos diz que “(...) são as imagens documentos 

insubstituíveis cujo potencial deve ser explorado. Seus conteúdos, entretanto, jamais deverão 

ser entendidos como meras ‘ilustrações ao texto’. As fontes fotográficas constituem uma 

possibilidade de investigação e descoberta (...)”. Assim como na AD, no estudo do passado 

através do documento fotográfico se deve considerar também as condições de produção e o 

contexto em que foi produzido este documento, pois “ Apesar de sua aparente credibilidade, 

nelas (fotografias) também ocorrem omissões intencionais, acréscimos e manipulações de 

toda ordem” (KOSSOY, 2001, p.154).  

Para estudo da legislação utilizou-se o aporte de Faria Filho (1998) que trabalha com a 

legislação escolar em suas várias dimensões, seja a lei enquanto prática política seja como 

prática social. Ele aponta ainda que, percebendo-se a lei enquanto linguagem legal pode-se 

proceder a sua análise e verificar a sua força em conformar um discurso sobre educação, 

como também as influências que sofrem os documentos por sua causa. 

 Os achados foram agrupados em categorias, buscando evidenciar os princípios 

orientadores do Centro educativo, às formas de operacionalização de tais princípios; e os 

resultados obtidos, com base nos objetivos explicitados do Centro Educativo e da política do 

Estado Novo. 

O trabalho ficou estruturado em quatro capítulos: o primeiro, intitulado O Estado 

Novo: o “novo” panorama político brasileiro e o caso de Pernambuco, no qual realiza-se a 

contextualização do período em estudo, destacando-se dentre as questões políticas, religiosas 
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e educacionais, a constituição do movimento operário e as ações desenvolvidas pelas 

sociedades civil e política5, para a conformação e doutrinação do trabalhador brasileiro.  

O segundo capítulo, intitulado O Centro Educativo Operário: re-educação e amparo 

ao trabalhador, busca descrever o Centro Educativo Operário, fazendo o cruzamento de 

diversas fontes, para melhor caracterizar a organização e o funcionamento dessa instituição, 

voltada para o trabalhador recifense.  

O terceiro capítulo, com o título A doutrina social da Igreja e a atuação do Centro 

Educativo Operário, pretendeu analisar como as encíclicas Rerum novarum e Quadragesimo 

anno (por meio das quais a Igreja Católica abordara as questões sociais do período, influindo 

nas leis de amparo ao trabalhador), se fizeram presente nas ações do Centro Educativo 

Operário.   

Por fim, o quarto capítulo O Centro Educativo Operário depois de 1945: algumas 

histórias..., trata da continuidade do Centro Educativo após o fim da ditadura estadonovista, 

salientando a sua existência até o governo de Cid Sampaio em 1962.   

Espera-se que este estudo possa contribuir para um maior entendimento da relação 

entre poder político e educação em Pernambuco, como também da influência exercida pela 

Igreja Católica na construção de uma ação educativa voltada para o trabalhador urbano, 

durante um período de repressão; e, ao mesmo tempo, fornecer elementos para a reconstrução 

de aspectos relevantes da História da Educação em nosso Estado. 

 

 

 

 

                                                 
5 Para Gramsci, o Estado se divide em sociedade política e sociedade civil. A sociedade política compreende o 
governo, as forças armadas, os tribunais, etc.; e sociedade civil, o povo em geral e instituições como as igrejas, 
as escolas, os sindicatos, etc. Para mais informações ver GRAMSCI (1995).  
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CAPÍTULO I 

O ESTADO NOVO: O “NOVO” PANORAMA POLÍTICO BRASILEIR O 

E O CASO DE PERNAMBUCO 
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“Seria um erro ainda mais grave 
esquecer, em face dessa 
impermanência, que os regimes 
totalitários, enquanto no poder, e os 
líderes totalitários, enquanto vivos, 
sempre ‘comandam e baseiam-se no 
apoio das massas’!”. In: ARENDT, 
H. Origens do totalitarismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004, 
p.356. 
 

 

   

O Estado Novo teve início com o golpe de 1937, deflagrado por Getúlio Vargas, então 

presidente do Brasil, desde a Revolução de 1930. Foi um governo marcadamente autoritário, 

regido por uma constituição que centralizava na figura do presidente todas as decisões 

referentes aos interesses do país. Para Skidmore (2003), o Estado Novo concretizou a 

realização do desejo de Getúlio Vargas de permanecer por mais tempo no poder, pois desde 

1935, ele vinha manobrando seus adversários como também cultivando o apoio já recebido 

por setores da sociedade, tais como os militares a aristocracia cafeeira e a Igreja, com tal 

finalidade.  

Além da elite e dos militares que dariam suporte a implantação do golpe de 1937, a 

classe média brasileira, não reagindo à altura, terminaria por contribuir para a instalação da 

ditadura. 



 25 

 Ainda Conforme Skidmore (2003) a classe média estava confusa e dividida, voltando-

se tanto para o radicalismo de direita como o de esquerda, quanto ao constitucionalismo 

liberal. Pensavam que o liberalismo fracassaria no Brasil, daí estarem “preparados, mesmo 

inconscientemente, para aceitar com poucos protestos o tipo especial de autoritarismo que 

Vargas impôs subitamente em novembro de 1937” (SKIDMORE, 2003, p. 51).                                                          

Embora Inspirado no modelo fascista, que tinha como princípios a tradição nacional e 

as orientações cristãs, além do imperativo de salvação pública do país, o Regime 

estadonovista surgia, conforme diz Maluf (1999, p. 155) para “disciplinar os espíritos, compor 

interesses, assegurar a unidade nacional, repelir a ameaça comunista e firmar a paz interna”. 

Isso se afigurava mais urgente em meio à classe trabalhadora, que já dera mostras de 

organização e mobilização, nas greves que paralisaram os grandes centros urbanos, sobretudo 

nos anos 20. 

Maluf (1999) chama atenção para a existência de outros governos totalitários, além do 

brasileiro (getulismo), surgidos após o fascismo italiano e o nazismo alemão, como os 

governos português (salazarismo), o espanhol (franquismo) e o polonês (pilsudskismo). Este 

último teria inspirado a constituição brasileira de 1937, também conhecida como polaca. 

Além do brasileiro (getulismo), todos esses governos apresentam: a concentração de poder 

nas mãos de um chefe, a restrição do exercício da liberdade, a utilização da censura, a 

ausência de partido político ou mesmo partido político único, o prevalecimento do coletivo 

sobre o individual e o nacionalismo como bandeira política e moral do Estado. 

Sobre a disseminação do nazi-fascismo pelo mundo, Basbaum (1981, p.115) explica 

que “As democracias liberais européias se encolhiam diante das novas forças que pareciam 

subverter e destruir para sempre o espírito liberal e as liberdades democráticas”.                                  

No entanto, um regime não pode apenas se valer de recursos repressivos e violentos 

para se manter, pois como afirma Gomes (1982) a legitimação terá que incorporar alguns 
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interesses e valores dos que estão à margem do poder. Era preciso que o Estado considerasse 

todos os setores da sociedade, como uma forma de se legitimar, estabelecendo e firmando de 

forma hegemônica a sua proposta.  

No que tange aos trabalhadores, ao mesmo tempo em que tolhia a sua organização, o 

Estado passaria a incorporar alguns dos seus interesses, sobretudo do operariado urbano, já 

bastante mobilizado. De acordo com Lenharo (1986, p.22) “O Estado Novo levou a sério a 

existência da luta de classes, assim como as possibilidades reais da classe operária no jogo do 

poder”.  

Na estruturação do seu governo, Getúlio contou com o apoio de setores como o 

exército, a crescente burguesia e a Igreja Católica, cujos interesses tinham muitos pontos de 

convergência. A quebra do processo de organização da classe trabalhadora, cuja força ficara 

evidente nos movimentos grevistas da década de 20 em Pernambuco, e o combate ao 

comunismo muito agradaram à Igreja e aos patrões.  

Embora a mobilização da classe trabalhadora até a década de 30, ainda fosse 

incipiente, devido a nascente industrialização brasileira e o seu patrimonialismo, ela já existia. 

Conforme Skidmore (2003), além destes fatores, explicativos do pouco avanço observado, o 

movimento sindical ainda estava dividido por lutas entre anarquistas, trotsquistas, comunistas 

e radicais.  

Mas, mesmo em face desta disputa, para Basbaum (1981) com o desenvolvimento 

industrial do país, cresce o número de operários, configurando-se como classe social definida 

e independente procurando nas idéias anarquistas, anarco-sindicalistas e depois marxistas o 

seu sustentáculo político.                     

 Concordando com Skidmore (2003), Barros (1985) considera que o aparecimento 

tardio de uma classe operária organizada devia-se ao da incipiente industrialização do Brasil, 

que anteriormente vivia sob o sistema escravocrata.  
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As diferenças nas fases de mobilização operária eram observáveis entre as regiões, 

bem como suas causas. No sudeste, a organização operária ocorreu devido à influência de 

trabalhadores imigrantes estrangeiros que tinham experimentado o desenvolvimento do 

Capitalismo na Europa e a sua conseqüentemente exploração. Já em estados do Nordeste, 

como Pernambuco, a organização dos trabalhadores tivera outros fatores, considerando que a 

presença estrangeira ocorria em meio às elites dirigentes, e não em meio ao operariado, como 

no sul e sudeste. 

Com a Revolução Russa de 1917, Rezende (1987) coloca que esta ao se firmar, 

reforçava a possibilidade de fundação de um partido único operário, nos moldes leninistas, 

com a proposta básica de lutar pela revolução social, notando-se mudanças, em meio às quais 

a perda de espaços do anarco-sindicalismo, junto aos seus adeptos. A necessidade de 

organização da classe operária, conforme Rezende (1987), seria a tese que orientaria as ações 

do partido comunista em Pernambuco. Durante a década de 20: 

Ideologicamente, os comunistas passaram a ser a força mais progressista, 
embora atuando, quase sempre, clandestinamente na organização da classe 
operária. E não seria exagero afirmarmos que, diante de uma dominação 
política extremamente conservadora, os primeiros tempos de luta da classe 
operária foram mais caracterizados por uma luta de resistência contra a 
exploração desmedida do que propriamente pela possibilidade de uma 
modificação do regime político da época.(REZENDE, 1987, p. 143 e 144). 
 

Desde a instalação do governo Vargas, logo após a revolução de 1930, a preocupação 

com a ameaça bolchevista já existia, levando o mesmo à hostilidade ao comunismo. Quanto a 

essa ameaça comunista, Brayner (1987) nos diz que em 1932 o movimento operário fortifica a 

sua mobilização, como bem afirmou Rezende (1987), sendo registrados quatro grandes 

movimentos grevistas em Pernambuco; dentre eles o dos trabalhadores gráficos das empresas 

Dresclher e da Imprensa Industrial. Outras greves na Fábrica Paulista dos Lundgren e por fim 

a greve dos transviários, tendo como conseqüências a paralisação dos serviços de tráfegos de 
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bondes e de ônibus. A motivação dessas greves girava em torno: do não cumprimento da Lei 

de férias; das oitos horas semanais de trabalho; e por aumento de salário.                  

Como prenuncio ao golpe do Estado Novo, Skidmore (2003) e Mota (1997), apontam 

a perda de espaço da política liberal no mundo e no Brasil, advinda cada vez mais do 

movimento popular, liderado pelos comunistas.  

Para enfrentamento do problema fora criada, em 04 de abril de 1935, a Lei de 

Segurança Nacional, para conter “os subversivos” e assegurar a paz pública, estabelecendo 

como crimes a greve de funcionários públicos, a propaganda subversiva e a organização de 

movimentos ou grupos que pudessem subverter a ordem política e/ou social do Estado. 

Segundo Brayner (1987), a população a chamava de Lei Monstro. 

Apesar da Lei de Segurança Nacional aconteceu o movimento conhecido como 

Intentona Comunista de 1935, onde militares das cidades de Natal e Recife promoveram um 

golpe para derrubar o governo de Vargas.  Essa tentativa de golpe foi controlada pelas forças 

fiéis ao governo, alegando assim, motivos suficientes para que os movimentos de esquerda 

fossem reprimidos; o que justificou o fechamento do Partido Comunista e da Aliança 

Nacional Libertadora – ANL.6 

Segundo Brayner (1987, p.137), “Com o fechamento da ANL em julho de 35, cresce a 

repressão política em todo país, e também a mobilização do operariado denunciando a piora 

nas condições de trabalho e de vida da população operária”. 

Em Pernambuco, mais precisamente, os levantes foram sufocados pelo governo. 

Mesmo depois da repressão, o Comitê Regional do PCB considerava que, para o sucesso do 

movimento no Nordeste, era necessário além do apoio e atenção de todos os comitês uma 

atenção especial para Pernambuco, por ser este tido como Estado-chave na mobilização de 

uma possível derrubada do governo de Getúlio Vargas, no período anterior ao golpe de 1937. 

                                                 
6 Frente de esquerda que aglutinava alguns elementos da classe média e sindicatos. Era um movimento 
organizado por uma ala do Partido Comunista. 
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Como motivação em 1936, o Comitê Regional do PCB em Pernambuco chama 

atenção da população para o aumento dos preços dos alimentos e para a crescente miséria dos 

trabalhadores; justificando a necessidade de mobilização por parte da população contra o 

governo. “Conclamava a população a derrubar o governo de traição nacional e a instalar¸ no 

lugar dele, um Governo Nacional Popular Revolucionário encabeçado por Prestes” 

(DULLES, 1985, p. 34).7  

Após o golpe, constituição de 19378 tornaria mais intensa a repressão ao comunismo. 

O PCB recebia orientação de Moscou; a quem agradaria, segundo Dulles (1985, p 9), que o 

partido derrubasse “qualquer governo burguês que estivesse no poder”.  

A atuação da Igreja ajudaria a amenizar os efeitos de medidas duras de repressão da 

nova Constituição, que substituía a de 1934, marcada por princípios liberais e democráticos. 

A Carta Magna de 1937 limitava vários direitos individuais e suspendia outros tantos, 

recorrendo também à censura em todos os meios de comunicação existentes, como forma de 

impedir qualquer crítica ou reação ao regime. Tais meios seriam usados para legitimação do 

regime, nunca para expor suas arbitrariedades.  

A constituição apresentava como princípios básicos, conforme afirma Maluf (1999), o 

fortalecimento do poder executivo, a dissimulação e tentativa de eliminação das lutas internas, 

a proibição dos partidos políticos, a proteção ao trabalho e a orientação da economia nacional 

pelo Estado. Declarava ainda o estado de emergência do Brasil, decretando que a polícia tinha 

                                                 

7 Um dos grandes líderes comunistas foi Luís Carlos Prestes, que formou, em 1923, a Coluna Prestes, grupo de 
tenentes que se propunha a depor o presidente Artur Bernardes. Ganhou o título de Cavaleiro da Esperança, 
devido ao seu prestígio militar e político. Em 1934 Prestes tornou-se membro do PCB. Em 1935 ele participou 
da preparação dos levantes ocorridos em Natal, Recife e Distrito Federal. Em 1936 Prestes e sua esposa Olga 
Benário foram entregues às autoridades alemãs que a executaram. Em 1943 Prestes foi eleito secretário-geral do 
PCB, mesmo estando preso. In: Luís Carlos Prestes. disponível em 
http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/biografias/ev_bio_luiscarlosprestes.htm. Consultado em 12 de maio. 
2006. 

8 BRASIL. Constituição (1937). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm. Acesso em 01 de ago. 2004. 
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poder de executar sua missão sem qualquer interferência do judiciário. Destacamos, em 

seguida, alguns dispositivos, como os referentes aos direitos e garantias individuais. 

        Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

         1º) todos são iguais perante a lei;  

13º) não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas estabelecidas ou 
agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores. Além dos casos 
previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá 
prescrever a pena de morte para os seguintes crimes:  

        e) tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, com o 
fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma 
classe social;  

Quanto à ordem econômica destaca-se o artigo 135: 

        Art 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização 
e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a 
riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio 
econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual 
e coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus 
conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o pensamento 
dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no 
domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do 
controle, do estimulo ou da gestão direta.  

Sobre a defesa do estado nacional, temos o seguinte artigo: 

        Art 166 - Em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações 
internas ou existência de concerto, plano ou conspiração, tendente a 
perturbar a paz pública ou pôr em perigo a estrutura das instituições, a 
segurança do Estado ou dos cidadãos, poderá o Presidente da República 
declarar, em todo o território do País, ou na porção do território 
particularmente ameaçado, o estado de emergência.  

 

Maluf (1999) afirma que essa prática era devida à necessidade dos governos 

democráticos e sua política liberal, no início do século XX, de garantirem a estabilidade de 

seus governos ante as idéias comunistas que ganhavam espaço, sobretudo por conta do 

acirramento dos conflitos entre patrões e operários.  
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Em relação à classe operária, especificamente, cuja força já fora evidenciada, o 

governo tinha consciência da necessidade de controle, sem o qual seria difícil estruturar o 

novo regime sobre as bases de uma nova sociedade (LENHARO, 1986). 

O papel da Igreja Católica foi de fundamental importância para o Estado Novo, no 

sentido de obter, em meio à sociedade civil, o apoio e a sustentação necessários à 

consolidação do regime. A Igreja dera exemplos de poder e mobilização da população 

católica nas décadas de 20 e 309, fato que não passara despercebido entre os políticos. Por 

outro lado, o Estado Novo favoreceu a Igreja, que lutava para reconquistar os antigos espaços 

que já ocupara na sociedade e que havia perdido desde a proclamação da República laica. 

Quanto aos integralistas10, que haviam ficado do lado de Getúlio Vargas e dos quais 

ele se utilizara como apoio ao golpe, com a constituição de 37, ele dissolve-os. Segundo 

Basbaum (1981, p. 108) “A Getúlio pouco importava a existência da Ação Integralista, depois 

de se haver utilizado dela”. 

Com a Igreja foi diferente. Rezende (1986) destaca que na construção da política 

estadonovista percebe-se a influência da Igreja por meio de sua doutrina social, constante de 

algumas de suas encíclicas. Por meio delas buscava-se amenizar os conflitos existentes entre 

os operários e a classe patronal. Este e outros autores, como Basbaum (1981), Lenharo 

(1986), deixam clara a importância que o controle do operariado ganhou durante o Estado 

Novo.  Isso foi feito de várias formas: com medidas voltadas especificamente para os 

trabalhadores e com outras de âmbito geral. 

                                                 
9 Nos anos 20, Cury (1988) afirma que a igreja Católica propõe um Estado que seja o agente da harmonia social, 
além de defender a formação de uma aristocracia intelectual cristã para restaurar a sociedade de princípios 
orientadores da doutrina Católica.  Já na década de 30, os grupos católicos se organizam politicamente, criando a 
Liga Eleitoral Católica – LEC, além do Centro Dom Vital no Rio de Janeiro, como um órgão destinado a formar 
a intelectualidade cristã Católica, sendo dirigido neste momento por Tristão de Athayde e presidido no Recife 
por Luiz Delgado.   
10 Os Integralistas tinham como lema Deus, Pátria e Família, sendo apoiado por alguns setores das Forças 
Armadas e a Igreja Católica.  Fora um dos grupos dos quais se utilizou Getúlio Vargas para concretizar o golpe 
de 1937.        
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Segundo Fávero (1980) o Estado Novo não se mantinha apenas por meio da 

constituição, mas também através de algumas medidas adotadas, como a da supressão dos 

partidos políticos e da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Este tinha 

como funções o exercício da censura e a orientação sobre as propagandas e os meios de 

comunicação, além de difundir a ideologia vigente, que se caracterizava pelo modelo 

econômico nacional-desenvolvimentista, que entre outros, tinha como valores, conforme nos 

diz Castro Gomes (1982) o nacionalismo, a disciplina e a moral. Comenta Basbaum (1981) 

que o DIP ao lado da polícia, foi um forte sustentáculo do regime ditatorial estadonovista.  

  Além destas medidas, o governo utilizou-se da Legislação previdenciária para 

conquistar a lealdade da classe operária, então em franco processo de organização, marcado 

por lutas reivindicativas e várias greves, como já foi mencionado. Conforme Cunha (1989, 

p.45) “ Simultaneamente a ação do DIP realça a legislação social do governo, neutralizando o 

movimento e tornando a classe operária mais dependente”. Sobre isso Basbaum (1981, p. 108 

e 109) afirma que “(...) destruindo o perigo do poderio sindical, agora domesticado pelo 

Ministério do Trabalho e pela nova lei sindical, sentia-se (Getúlio Vargas) seguro”. 

Antes mesmo da Lei de Segurança Nacional de 1935, Gomes (1994) afirma que já se 

tinha intervenções nos sindicatos, que tanto reivindicavam ou organizavam greves. Vale 

salientar que Agamenon Magalhães, mais tarde Interventor de Pernambuco, era nesse período 

Ministro do Trabalho, sendo um conhecedor da questão trabalhista. 

Cita ainda Gomes (1994, p. 161) que: 

 A escolha de Agamenon Magalhães para a pasta do Trabalho teve portanto 
um amplo sentido. A partir de então não haveria competição entre propostas 
concorrentes, nem lutas nos sindicatos ou nas ruas. A repressão ao 
comunismo tornaria inviável qualquer tipo de ação independente surgida do 
interior da classe trabalhadora. Um longo silêncio teve início em 1935, 
reforçando-se em 1937 e perdurando praticamente até 1942.               
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Apesar disso alguns ganhos legais foram garantidos para os trabalhadores, nesse 

período, embora sua luta fosse anterior a ele. Discutindo sobre a questão da Legislação 

Trabalhista, Decca (1991) afirma que esta era inexistente, até que começam a aparecer 

algumas leis em 1920.  

Já na década de 30, conforme Barros (1985), a legislação trabalhista do governo da 

Revolução contempla algumas das reivindicações das classes operárias, tais como a 

jornada de trabalho de 8 horas, lei de férias e a regulamentação do trabalho de mulheres e 

menores.  

Tudo isso era fruto das reivindicações do operariado urbano, não se estendendo ao 

trabalhador rural, que ainda não tinha nenhum tipo de organização. Sobre isso Rocha 

(1987, p.47) afirma: “ A Legislação Trabalhista implantada no Brasil após a vitória da 

Revolução de 30, foi resultado da pressão da classe trabalhadora e se restringiu justamente 

àquela parcela mais combativa e organizada - o trabalhador urbano”. 

Mas, os ganhos tiveram seus custos. Conforme Basbaum (1981), a década de 30 

trouxe algum proveito para esta classe, tais como as Leis sociais trabalhistas, as Leis de 

férias, os Institutos de Pensões e Aposentadoria, entre outros. Mas, estas leis trouxeram 

algumas conseqüências como a perda de liberdade e da consciência de classe, que imbuída 

do queremismo, volta-se para o trabalhismo. Daí por diante, desenvolve-se um 

sindicalismo controlado pelo governo e voltado para a política peleguista.  Conforme 

Basbaum (1981, p. 156) “ O proletariado, sobretudo depois de 1937, foi uma fera 

enjaulada. Mas depois de 1945, já estava domesticada”. 

Já em 1943 seria promulgado o conjunto de Leis trabalhistas, fato sobre o qual 

afirma Decca (1991, p.14): “ Em troca da Consolidação das Leis do Trabalho, o operariado 

foi forçado a abrir mão da autonomia sindical, tendo sua vida atrelada ao Ministério do 

Trabalho”. 
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Quanto à dominação do trabalhador e ao mascaramento das lutas de classes, 

Rezende (1986, p.45, grifo nosso) afirma que “O Estado Novo se antepunha à ‘República 

Velha’, por ter uma compreensão diferente da questão social, desde que o trabalhador, 

triturado pela máquina do Estado, se tornasse um indivíduo útil e dócil”. 

O Estado Novo ao se afastar do liberalismo11 político e econômico, rompia com o 

princípio da não-intervenção do Estado na economia, dirigindo-a mediante o seu 

autoritarismo, desenvolvendo sob sua tutela uma política voltada para o bem-estar social e 

para o nacionalismo econômico. Na perspectiva dessa política de intervenção na economia, 

é que  “O Ministério do Trabalho cria o aparelho sindical controlado pelo governo, que se 

tornou importante instrumento da intervenção do Estado na política salarial” 

(SKIDMORE, 2003, p. 67). 

Dulce Pandolfi, estudiosa do tema, em palestra proferida na UFPE, referiu-se ao 

legado do Estado Novo sobre a questão da cidadania, afirmando que na Era Vargas tem-se a 

supremacia dos direitos sociais e a negação dos direitos políticos e civis; levando a distorção 

sobre o que esses direitos representariam.  A negação dos partidos políticos, a criação do 

Ministério do Trabalho e das Leis sociais e sindicais teriam contribuído para essa 

compreensão da cidadania, restrita ao exercício dos direitos sociais 12, em detrimento dos civis 

e políticos. Essa supremacia dos direitos sociais reflete o modelo fascista que inspirou a 

ditadura de 1937, tendo como diretrizes a autoridade, só se admitindo como sujeito de direito 

a coletividade. 

                                                 
11 O Estado Liberal se caracterizava na divisão do poder em três órgãos distintos (Legislativo, Executivo e 
Judiciário), sendo um regime constitucional, pautado pela liberdade, igualdade jurídica, neutralidade quanto a 
liberdade religiosa e não intervenção na economia particular (MALUF,1999). 
12 Afirmativas de Dulce Pandolfi em conferência intitulada “Dilemas da cidadania no Brasil: uma perspectiva 
histórica”, na Reunião Regional da SBPC em Pernambuco, em Recife, em fevereiro de 2005. 
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A preocupação e atenção então dispensadas pelo regime à classe trabalhadora podem 

ser evidenciadas, também, em dispositivos da constituição de 1937 e na ação do Ministério do 

Trabalho. A constituição, se referindo ao trabalho afirma no artigo 13613: 

O trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual tem 
direito a proteção e solicitude especiais do Estado. A todos é garantido o 
direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto e este, como meio de 
subsistência do indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado proteger, 
assegurando-lhe condições favoráveis e meios de defesa.  

 

A reciprocidade de direitos e deveres é explicada por Gomes (1994, p.215 e 216) no 

que se refere às Leis sociais do Estado e a contrapartida do operariado, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Ela afirma: 

A legislação não era uma caridade; ela era função da solidariedade criada e 
devida pela autoridade. No entanto, ela comportava o sentimento da 
generosidade, da virtude do Estado e do estadista. Mas este sentimento não 
vinha contrariar a noção da necessidade, do dever do trabalho, nem 
tampouco a idéia de que cada um devia lutar por seus interesses, por seu 
“ lugar econômico”. O povo tinha o direito de receber e, portanto o dever de 
retribuir. Ao contrário, ele não tinha o direito de não receber, pois isto 
significava não ter o dever de retribuir. Daí porque não retribuir – não 
pertencer, não trabalhar era crime”.                

 

Gomes (1994), ainda ressalta outros aspectos da política social e de proteção ao 

trabalho. Ela compreende que, através do intervencionismo do Estado, procurava-se prover as 

necessidades básicas do homem como alimentação, habitação e educação, para se combater a 

pobreza. Nesse sentido, destaca como ações a criação do Serviço de Alimentação da 

Previdência Social (SAPS), a política de habitação popular, destacando a da Liga Nacional 

Contra o Mocambo em Recife em meados de 1939. Sem estas condições, afirma a autora, o 

trabalhador tornar-se-ia “revoltado” e “preguiçoso”.   No que se refere à educação, afirma: 

Só pelo ensino se poderia construir um povo integral, adaptado à realidade 
social de seu país e preparado para servi-lo. A intervenção do Estado Novo, 

                                                 
13BRASIL. Constituição (1937). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm. Acesso em 01 de ago. 2004. 
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fixando os postulados pedagógicos fundamentais à educação dos brasileiros, 
tinha em vista uma série de valores dentre os quais o culto a nacionalidade, 
à disciplina, à moral e também ao trabalho. Constituindo um sistema 
pedagógico completo, o trabalho como ideal educativo podia ser sintetizado 
na fórmula “aprender fazendo”. Daí a adoção dos trabalhos manuais nas 
escolas e a difusão e valorização do ensino profissionalizante (GOMES, 
1994, p. 227-228). 

           

Quanto à existência dos sindicatos, ressaltava a constituição de 1937 que estes 

deveriam ser reconhecidos pelo Estado para serem considerados legais. Quanto as greves 

seriam terminantemente proibidas e consideradas “recursos anti-sociais”. Conforme o artigo 

139 “A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao 

capital, incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”. 

Além disso, o controle institucionalizado pelo regime estadonovista sobre o 

funcionamento dos sindicatos, ocorria através da figura dos pelegos14 - pessoas saídas do 

meio operário, que dirigiam as instituições sindicais para o governo, fazendo com que os 

sindicatos se transformassem em base do seu poder político. Conforme Alencar (1996) o 

governo ao reorganizar o movimento operário, buscava constituir o controle sobre esta parcela 

da sociedade que desde então já tinha demonstrado seu poder de mobilização. 

A disposição de considerar a greve como um recurso que ameaça os interesses da 

economia era algo muito forte. Sabe-se que, para o desenvolvimento da industrialização no 

Brasil foi importante o apoio dos militares e a inserção do estado brasileiro na segunda guerra 

mundial. Industrialização e nacionalização eram processos que caminhavam juntos. Atribuía-

se à industrialização o papel de luta e defesa da soberania nacional e ações contrárias a isso 

eram consideradas uma ameaça ao desenvolvimento econômico do país.  

No uso dos instrumentais considerados necessários para o controle da classe operária, 

concorda-se com Gomes (1982, p.153), quando afirma que “(...) tanto as regras legais como a 

                                                 
14 Pelego é a pele do carneiro usada para amenizar o impacto do cavaleiro sobre a montaria, uma alusão à pessoa, 
cooptada da classe trabalhadora para servir aos interesses do regime e que tem a função de diminuir o impacto 
das medidas que prejudicam o trabalhador na relação deste com o sindicato e com o governo. 
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política-ideológica podem ser pensadas como mecanismos organizadores do consentimento e 

controladores do conflito social, através de formas diferenciadas do exercício da coerção”. 

 

 

1.2 - A interventoria de Agamenon Magalhães 

 

Em Pernambuco, com o Golpe de 1937, foi decretado o estado de emergência, ficando 

como interventor o comandante da 7.a. Região Militar, o Coronel Amaro Azambuja Vilanova, 

até passar o comando a Agamenon Magalhães, poucos dias depois. Este, ao assumir o 

governo na qualidade de interventor federal, assumiu, entre outras posições radicais, a de 

mudar totalmente a orientação do ensino, então pautada pelos princípios da Escola Nova, 

considerada materialista pelos estadonovistas.  

A Igreja católica, que exercera uma oposição sistemática aos governos anteriores e à 

proposta escolanovista tornar-se-ia parte integrante do governo de Agamenon.  A ênfase na 

religião católica, cujo ensino seria parte privilegiada dos currículos, a partir de então, seria 

justificada como fator relevante no combate ao comunismo. 

O Estado Novo teve em Pernambuco um grande respaldo advindo da Igreja Católica, 

que vinha sofrendo as conseqüências da laicização imposta pela República, desde 1891. O fim 

do regime de padroado, a instituição do casamento civil, a secularização dos cemitérios, além 

da supressão do ensino religioso, constituíram um verdadeiro golpe na hegemonia gozada pela 

Igreja. Contra esse estado de coisas a Igreja vinha arregimentando forças, no intuito de 

reverter as perdas e reconquistar seus antigos espaços e seu poder. Com Agamenon 

Magalhães, as condições se mostravam extremamente favoráveis à retomada do poder por 

parte dos católicos.  

Quanto ao ideário do Estado Novo em Pernambuco, Leitão (1987, p.49) coloca que: 
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(...) a interventoria fundamentou-se no lema: A recuperação econômica e 
social do Estado de Pernambuco. Assim, pois, Agamemnon se empenhou 
em construir uma base de sustentação apoiando-se na repressão, na 
ideologia e na cooptação de setores dominantes e dominados do Estado.  
 

 Assim como Leitão (1987), Rocha (1989), admite que o Interventor Agamenon 

Magalhães construiu sua política governista - ideológica de acordo com a meta de 

recuperação econômica e social do Estado de Pernambuco, apresentando uma visão de Estado 

autoritarista em sua forma nacionalista, anti-democrática e anti-liberal. 

 Neste sentido Rocha (1989, p.119) conclui que “Enfim, as políticas econômica e social 

de Agamenon Magalhães voltavam-se para a criação de mais riquezas, o progresso e a 

manutenção da ordem, assegurando o direito a um mínimo de bem-estar para cada indivíduo”. 

 Ainda segundo Rocha (1989), o Interventor Agamenon Magalhães apresentava uma 

visão de mundo bem apropriada a sua política governamental na medida em que o bem-estar 

social, sendo concretizado, garantiria a harmonia. Mas uma harmonia se revestindo de um 

caráter somente, com a satisfação das necessidades dos indivíduos, o progresso seria 

alcançado pela produção de mais riquezas e a justiça se daria através da distribuição dos bens 

gerados por ela. 

Para o desenvolvimento de seu ideário político, o Interventor Federal vai recrutar entre 

as fileiras católicas boa parte do seu secretariado, e neste, alguns membros que pertenciam a 

Congregação Mariana, os quais “já haviam se mostrados ferrenhos defensores da fé católica e 

inimigos do comunismo, segundo eles mesmo afirmavam como verdadeiros cruzados, 

comandados pelo Pe. Fernandes” (CAVALCANTI, 1986, p.48). 

O secretariado do Interventor Agamenon Magalhães, conforme nos coloca, referindo-

se aos homens que cercavam o interventor, Lima Filho (1976, p.43) afirma: “Oriundos todos 

da então poderosa Congregação Mariana, à época dirigida pelo famoso jesuíta hindu padre 

Antonio Fernandes, compunham eles a ‘inteligentzia’ totalitária de Agamenon”.  
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Esta “inteligentzia” estava com os ocupantes de cargos importantes: na Secretaria de 

Segurança, Etelvino Lins; na Secretaria da Fazenda, Manuel Lubambo; na Secretaria de 

governo e posteriormente na Secretária de Justiça, Arnóbio Tenório; na Secretaria de 

Agricultura, Apolônio Sales; na Secretaria de Justiça, Artur Moura; no Departamento de 

Educação, Nilo Pereira; e na Prefeitura do Recife, Novaes Filho (CAVALCANTI, 1986; 

LIMA FILHO, 1976).  

A Congregação Mariana, dos Jesuítas, era composta por um grupo católico de 

inspiração conservadora, comandada pelo Pe. Fernandes. Devido a laicização, estabelecida na 

que a constituição de 1891 defendia, a Congregação fazia campanhas para o retorno do ensino 

religioso nas escolas públicas desde a década de 30.  

Para Cavalcanti (1986), quando a Congregação Mariana assumiu o poder no período 

da interventoria, mostrou que a sua militância política organizada a qualificava para a 

composição e exercício do poder, onde a ênfase dada a religião Católica se justificava na 

medida em que esta se constituía como elemento importante na prevenção e combate ao 

comunismo. 

A instituição do regime trouxe grandes mudanças também na educação que, em 

Pernambuco, tivera um período de expansão e modernização, durante a gestão de Aníbal 

Bruno, quando à frente da Diretoria Técnica de Educação, a ele entregue por Carlos de Lima 

Cavalcanti, após 1930. Aníbal Bruno materializara em várias e importantes iniciativas, no 

período entre 1930 e 1937 o ideário da Escola Nova, introduzido em Pernambuco, desde 

1923, com a Reforma do Ensino Normal, efetivada pelo seu diretor Ulisses Pernambucano, e, 

depois, já em 1928, por Antonio Carneiro Leão, com uma reforma que atingia todo o sistema 

educacional, infelizmente atropelada pela Revolução de 1930.  
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É interessante destacar o programa de ação, que o então diretor da Diretoria 

Técnica de Educação Aníbal Bruno traçou, onde vemos a consonância destas ações com o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova15: 

1. Dar à escola primária do Estado o caráter de órgão de educação integral 
física, moral e intelectual do homem. 

2. Preparar para a realização dessa escola um corpo de professores cultural e 
tecnicamente capazes e um núcleo de elementos do magistério para as 
funções superiores de administração e orientação escolar. 

3. Criar uma escola adaptada às condições sociais e econômicas do meio, 
em suma, instituir a escola regional brasileira, atendendo às características 
próprias do nosso estado (CAVALCANTI, 1986, p.26).  

 

Sobre a relação que é estabelecida entre a proposta de educação de Aníbal Bruno e o 

ideário da Escola Nova, Sellaro (2000, p. 144) aponta que “ No espírito de renovação da 

época, marcado em Pernambuco pelo regionalismo que assumiu (Aníbal Bruno) a missão com 

coragem e determinação; realizando um trabalho importante, criando instituições e 

vivenciando princípios da Escola Nova”. 

Conforme Cavalcanti (1986), Aníbal Bruno implantou no bojo da Reforma Carneiro 

Leão16 a Biblioteca Central dos professores – serviria de apoio na renovação dos professores, 

sendo considerado órgão importante para o sistema educacional; o Seminário Pedagógico – 

deveria funcionar com um circulo de estudos sobre problemas da educação por parte dos 

professores e no estudo dos métodos e princípios da Escola Nova; Museu Pedagógico – 

continham material didático para uso em sala de aula; que foram consideradas instituições 

criadas sob o ideário da Escola Nova. Quanto estas instituições serem consideradas 

“inovadoras”, Sellaro (2000, p. 148) comenta que somente o Seminário Pedagógico poderia 

                                                 
15 O manifesto, datado de 1932, tinha como título “A reconstrução educacional no Brasil”, tendo como principais 
idéias, conforme discorre Pilleti (2002): educação pública, obrigatória, gratuita e leiga; formação superior para 
todos os professores; a escola deveria considerar o contexto em que ela estava inserida como também ser 
funcional e ativa, sendo o aluno considerado o eixo das ações da escola. 
16 Segundo Cavalcanti (1986), a Reforma Carneiro Leão, ao lado de outras reformas educacionais, tinha uma 
proposta ampla e ousada de reforma de ensino baseada nos princípios da Escola Nova. 
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realmente ser considerado uma inovação “(...) pois a maioria das instituições então criadas, já 

estavam previstas na reforma Carneiro Leão e na Reforma  Ulysses Pernambucano”. 

O golpe de 1937 vai atacar fortemente a proposta educacional então em franca 

expansão, baseada nos princípios da Escola Nova: seja mudando radicalmente a orientação 

das instituições17, seja abandonando-as a própria sorte, até se extinguirem. Também os 

educadores escolanovistas que renovaram a educação em Pernambuco com suas reformas 

sentiram, a seu tempo,  o peso da oposição da Igreja e/ou do Estado. Segundo Sellaro (2000, 

p.236) “Tanto Ulisses Pernambucano como Antonio Carneiro Leão e Aníbal Bruno, entre 

outros renovadores, experimentaram, com maior ou menor intensidade e conseqüências, a 

força e o poder dos grupos contrários à proposta educacional que defendiam”. Referindo-se à 

perseguição experimentada por Ulisses Pernambucano, sua prisão e morte aos 51 anos Freire 

(Apud Sellaro, 2000, p.255) afirma: “Data como se sabe, da prisão de Ulysses em 1935 na 

imunda Casa de Detenção do Recife, a doença que o acaba de matar aos cinqüenta e poucos 

anos. Mas sei bem que não contribuiu pouco para esse assassinato lento a aposentadoria de 

1937, cínica, fria, traiçoeira...”. 

Na ditadura, a educação vai ser utilizada na propagação da ideologia estadonovista, 

tendo na Igreja uma forte aliada. A re-introdução do ensino religioso nas escolas, a ênfase no 

trabalho catequista, para o qual havia mais professores que para o ministério das demais 

disciplinas, evidenciam o forte papel representado pela Igreja, na educação, durante o Estado 

Novo. Uma educação atrelada aos valores do regime, identificados com os princípios 

religiosos católicos fazia parte de um projeto de formação de um indivíduo, imune ao 

comunismo e que pudesse se alinhar aos ideais desenvolvimentistas do regime. Este indivíduo 

                                                 
17 As instituições surgidas na gestão de Aníbal Bruno decorrentes da Reforma Carneiro Leão foram o Seminário 
Pedagógico, a Biblioteca Central dos Professores, o Museu Pedagógico Central e a Universidade Popular. No 
período do Estado Novo estas instituições se revestem de caráter ideológico do referido regime ou então são 
extintas; O Seminário Pedagógico é transformado no Instituto Pedagógico com uma orientação diferenciada da 
gestão de Aníbal Bruno, estando neste momento a serviço dos valores pregados pelo Regime do Estado Novo. 
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conforme nos diz Prado (2001) era visto como fator econômico, sendo ressaltado o papel da 

educação para o desenvolvimento da eficiência, sujeição e obediência, elementos importantes 

na aceitação das mudanças então impostas.  

A educação fica assim sob o comando da Igreja. Despojada pelo menos oficialmente, 

dos princípios da Escola Nova, a educação passa a servir aos interesses religiosos católicos, 

coincidentes com os interesses do Estado. Além da re-introdução do ensino religioso no 

currículo das escolas, os demais conteúdos são trabalhados de acordo com os valores do novo 

regime. Assim, além da sua estreita relação com a Igreja Católica, que para Almeida (2001, 

p.25) legitimou o regime diante das massas, o Estado Novo “se apercebeu da 

instrumentalidade que representava a educação como reprodutor ideológico (...)”. 

Nessa perspectiva a educação transforma-se em um dos canais, por meio dos qual o 

Estado Novo vai viabilizar o seu projeto político. Para Almeida (2001, p.37), a Interventoria 

de Pernambuco “(...) colocou a educação a serviço do regime autoritário, objetivando o 

consenso e a legitimação da sociedade para com a nova ordem política instaurada em 1937”. 

Neste mesmo sentido, Prado (2001, p.12) chama atenção para o fato de que “A educação 

sempre pensada como recurso político, foi representada no Estado Novo como um elemento 

por meio do qual o governo buscava obter o consenso, ao mesmo tempo em que tentava 

formar trabalhadores adequados ao projeto de desenvolvimento”.  

De um sistema inspirado no ideário da Escola Nova, que tinha como uma de suas 

principais características a laicidade, passa-se a um a educação marcada pelo nacionalismo e 

pela tradição cristã católica. Crucifixos são novamente afixados nas escolas, que recebem a 

visita dos religiosos e a água benta - cerimônia que marca a retomada daqueles espaços pelo 

catolicismo. Destacando a relação estabelecida entre o ensino e a regeneração política do 

Estado de Pernambuco durante a Interventoria de Agamenon Magalhães e, nesta à associação 

entre os conceitos de ordem e desordem no que se refere ao ensino, Almeida (2001) assinala 
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que a ordem seria o nacionalismo e o catolicismo, enquanto a desordem significava as 

propostas do grupo da Escola Nova e do comunismo.    

Situando a proposta educacional da Interventoria de Pernambuco em contato com a 

proposta ensejada pelo governo federal, Almeida (2001, p. 62) afirma que: 

Justifica-se a educação como agente formador de mentalidades, criador de 
um novo homem. No entanto, este ideário defendido pelos intelectuais 
políticos de Pernambuco não tinha âmbito regional; encontrava-se atrelado 
a um projeto nacional concretizado, anos depois, na reforma empreendida 
pelo Ministério Capanema. Atribuía-se à educação a possibilidade de 
adestramento e submissão da sociedade à nova ordem política: do colégio 
elitista – formador da inteligenzia política dominante, os futuros líderes – às 
escolas profissionais – formadoras de mentes a serem dominadas. 
 
 

Além da religião e da educação outros elementos importantes, dos quais se valeu o 

Estado Novo para sua promoção foram os meios de comunicação da época: a imprensa, o 

rádio e o cinema. Pois, assim como o Poder Central, a Interventoria de Pernambuco utilizou 

esses meios de comunicação na consolidação e aceitação de sua política. Conforme Almeida 

(2001, p.25) “(...) a Interventoria elegeu a imprensa como veículo de propaganda, 

doutrinamento e persuasão da ideologia estatal, instrumental imprescindível para a construção 

de um ideário político (...)”.  

Neste sentido, destaca-se a criação do jornal Folha da Manhã, de propriedade do 

Interventor. O jornal tinha como objetivo ser porta voz do regime que se instaurava, na 

disseminação de sua política ideológica. Segundo Almeida (2001), a criação do jornal Folha 

da Manhã, em suas duas edições, matutina para a elite e vespertina para a classe trabalhadora, 

visava por meio da doutrinação, atingir todas as classes sociais. 

Afirmando ser a Folha da Manhã um instrumento de propaganda do Estado novo, 

Pereira (197?, p.73), afirma: “(...) quem percorrer as coleções da Folha da Manhã verá que o 

nacionalismo e as idéias cristãs da Nacionalidade estão sempre presentes nos artigos, 

editoriais, tópicos, comentários e notícias”. 
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1.3 - Espaço e atuação da Igreja Católica na Educação após 1930 

 

Com o advento da República e a promulgação da constituição de 1891, temos a 

separação da Igreja do Estado. Ao invés de enfraquecer o poder da Igreja Católica, este ato 

fez com que ela tomasse medidas para a manutenção de sua influência no seio da sociedade. 

Nas décadas de 20 e 30, mesmo com a perda de espaços, a Igreja se aproxima do 

Estado brasileiro, pretendendo conforme aponta Cunha (1989) reeducar a nação e lutar pelo 

reconhecimento de seu poder. Quanto as conseqüências desta separação, assinala que embora 

o Estado tivesse lhe retirado alguns privilégios, este momento poderia ser considerado o de 

maior participação dos católicos nos problemas sociais do nosso país. 

Referindo-se a conjetura social da época, poderíamos citar dois fatores que 

conjuntamente funcionaram como incentivadores da retomada de participação da Igreja na 

ordem política brasileira, a laicização e a eminente revolução socialista, que tanto se 

apresentava às camadas populares como solução aos seus problemas sociais. 

Com a Revolução de 30, a Igreja Católica se transforma em aliada do Estado, já que se 

apresentava como uma instituição organizada e com uma doutrina claramente estabelecida 

mediante a sociedade. Porquanto, neste período, salienta Cury (1988), interessa ao Estado a 

colaboração da Igreja na coesão do poder político e na luta contra o comunismo. Para Cury 

(1988), este alinhamento da Igreja Católica e de sua doutrina social com o Estado brasileiro 

acontece porque: 

 As ameaçadoras forças emergentes contra as quais se insurge o Governo 
brasileiro se casam muito bem com as encíclicas papais da época e tornam 
possível a defesa conjunta dos dois poderes[do Estado e da Igreja Católica] 
na “manutenção da ordem” e na “promoção do progresso nacional”(CURY, 
1988, p.14). 
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Concordando com esta questão, aponta Almeida (2001) que além da luta contra o 

laicismo, a Igreja Católica na constituição de 1934 tendo garantido a obrigatoriedade do 

ensino religioso, viu-se também o alinhamento dos interesses entre o Estado e a Igreja.  

Este alinhamento desdobrava-se num discurso, que conforme ainda Almeida (2001), 

tentava a Igreja unir as duas esferas de poder, o temporal (o Estado) e o poder religioso (Igreja 

Católica). 

No campo educacional, a Igreja vai lutar pela retomada do ensino religioso nas 

escolas, como também a defesa do ensino secundário de formação meramente acadêmica e 

formalista.  

Neste mesmo período, tem lugar uma discussão, desencadeada pelos defensores da 

Escola Nova, referente aos problemas da educação brasileira, reivindicando uma política 

educacional estruturada, em que os princípios de igualdade e qualidade requeridos à educação 

pudessem resolver os problemas sociais do país. Segundo Sellaro (2000, p.212-213) “Os 

renovadores publicaram o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, dirigido à nação, em 

1932, sistematizando um pensamento liberal leigo, com o qual enfrentariam o pensamento 

conservador e religioso do grupo católico”. A reação católica viria em seguida. A mesma 

autora esclarece que: “O contraponto católico ao Manifesto dos Pioneiros se materializaria em 

algumas teses, assinadas por mais de 700 personalidades influentes da época, enviadas aos 

constituintes”. Dessa forma, os dois grupos tentavam influenciar o Estado, mas, na 

Constituição de 1934, venceram as propostas modernizantes. 

Essas propostas, somadas à luta pelo acesso à educação, pela co-educação e por uma 

escola voltada para o mundo do trabalho que pudesse atender aos anseios do novo panorama 

econômico, que surgia na formação de forças produtivas, faziam parte do conjunto de 

reivindicações contidas no Manifesto. Os Pioneiros da Educação Nova se propunha a pensar e 

equacionar os problemas reais da educação brasileira e, na redação do documento se valeram 
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dos teóricos da Escola Nova, para pensar a educação em termos de mudanças na formulação 

de uma política que pudesse superar o oferecimento de um ensino restrito as camadas das 

elites, defendendo uma escola para todos, tendo como fundamento também as orientações do 

Estado Liberal.  

No desenvolvimento desta disputa, entre Católicos e Escolanovistas, o grupo Católico 

terminaria por prevalecer, devido à influência política que garantiu a re-introdução do ensino 

religioso nas escolas, como também a manutenção de um ensino secundário voltado para a 

formação das camadas dirigentes.  

Para os conservadores, as mudanças requeridas pelos escolanovistas poderiam abrir 

espaço para as idéias comunistas, e isto nem o Estado e nem a Igreja Católica permitiriam que 

acontecesse. Daí porque, durante o Estado Novo cresce a influência do grupo Católico no 

governo, tentando apagar todos e quaisquer vestígios da Escola Nova.  

Mas, a educação formal, novamente marcada pelo catolicismo, seria apenas uma das 

frentes de combate ao comunismo, com caráter preventivo. Para o governo do Estado Novo 

era preciso usar a educação e a religião para atingir outros segmentos da sociedade – os 

trabalhadores urbanos – em meio aos quais era preciso impedir que essa ideologia continuasse 

grassando e insuflando a luta entre capital e trabalho. É nessa perspectiva que, pela primeira 

vez em nossa História da Educação os operários urbanos serão objeto de uma ação educativa 

sistemática, em instituições de ensino criadas para eles, conforme veremos no capítulo 

seguinte, que trata da criação e expansão do Centro Educativo Operário. 
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CAPÍTULO II 

O CENTRO EDUCATIVO OPERÁRIO: RE-EDUCAÇÃO E AMPARO 

AO TRABALHADOR 
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“Eles visam dar educação, estrutura e 
disciplina social ao trabalhador 
brasileiro, habilitando-o a ser um 
instrumento de permanente 
cooperação na vida nacional”. – 
Parecer do Departamento Nacional 
de Ensino. In: PONTES, Milton de. 
Centros Educativos Operários. 
Recife, 1940, p.03.  

 

 

A criação do Centro Educativo Operário é anterior ao Estado Novo – período de 

ditadura, já caracterizado no capítulo anterior. A instituição educativa, voltada para os 

trabalhadores, foi criada em 1935, por Milton Pontes, católico fervoroso, membro da 

Congregação Mariana18, com a finalidade de ser uma barreira à intensa propaganda comunista 

do período. Para o seu fundador, o Centro também contribuiria para diminuir a luta de classes, 

evidente nas paralisações deflagradas pelos trabalhadores durante a década de 20, em 

Pernambuco.  

Embora tais paralisações não tivessem mais lugar, depois do golpe de 1937 que 

instalou a ditadura, por conta da forte repressão desencadeada, os Centros foram considerados 

como importantes meios de controle do operariado. Além do potencial das ações 

                                                 
18 A Congregação Mariana era um grupo católico de inspiração conservadora, comandada pelo Pe. Fernandes, 
que sob a influência dos Jesuítas e devido a laicização que a constituição de 1891 preconizava, faziam 
campanhas para o retorno do ensino religioso nas escolas públicas desde a década de 30. 
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assistencialistas para enfraquecimento da mobilização operária, divulgariam os valores 

cristãos católicos, contrapondo-os ao ideário comunista, infiltrado entre os trabalhadores. Os 

Centros tinham ainda a seu favor a proposta de qualificação de mão - de - obra, iniciativa 

muito oportuna em meio ao processo de industrialização e urbanização que se acelerava. 

Assim, ao promover o convívio social e o fortalecimento da família operária, por meio de uma 

ação assistencial e educativa, firmada em valores religiosos, os Centros estariam contribuindo 

para o controle da classe trabalhadora.  

Tais objetivos casavam com os princípios norteadores do Estado Novo, daí o apoio 

recebido para a implementação dos Centros durante os anos do regime. Doze Centros 

Educativos foram criados em vários bairros populosos da cidade do Recife, tais como: 

Afogados, Água Fria, Arraial, Areias, Campo Grande, Cordeiro, Monteiro, Pina, Pombal, 

Santo Amaro, Várzea e Pilar. Este último localizava-se no interior da Fábrica Pilar, O critério 

para localização de um Centro Educativo era o número de operários presentes nos bairros. 

É interessante lembrar que Agamenon Magalhães - interventor que assumiu o governo 

de Pernambuco, após o golpe de 1937 - havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e 

era pessoa de sua inteira confiança. No espírito que caracterizaria o populismo, marca da 

atuação dos governos Vargas, tratou de oficializar a iniciativa, promovendo a 

institucionalização do Centro Educativo Operário, vinculando-o à Diretoria de Reeducação e 

Assistência Social (DRAS), órgão ligado a Prefeitura do Recife.19 Essa Diretoria destinava-se 

a oferecer serviços assistenciais e re-educativos a população recifense. Dentre as suas 

diretrizes, destaca-se o desenvolvimento de propaganda contra o comunismo, o incremento de 

práticas esportivas, o incentivo aos serviços médicos nos bairros operários e o acréscimo de 

oferta de ensino primário, profissional e doméstico para adultos. 

                                                 
19 Esta diretoria foi criada por meio do decreto nº 13 de 1937.  
RECIFE. Atos e Decretos da Prefeitura Municipal do Recife. De dezembro de 1937 a dezembro de 1938. 
Imprensa Oficial. Recife, 1939. 
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O discurso no qual o governante fundamentava o apoio dado pelo Estado aos Centros 

e a sua ação conjunta como a Igreja Católica apontava para a proposta de renovação social do 

Estado de Pernambuco, conforme se percebe na fala do congregado mariano Milton Pontes, 

idealizador do Centro, quando afirma:  “(...) o interventor Agamenon Magalhães aqui chegou 

e deu todos os estímulos aos nossos trabalhos a fim de que pudéssemos ser os seus 

colaboradores na renovação social que ele se impunha fazer no seu estado”. 20 

Esta renovação social no entender de Agamenon Magalhães remetia ao levante 

comunista em nosso Estado. Para ele o golpe de 1937 trouxera para Pernambuco autoridade, 

governo, orientação e conduta. Utilizando-se de uma figura de linguagem, a metáfora, dizia: 

“A água é que vinha do alto poluída. Em baixo, na planicie era que ella não podia ser 

depurada. Foi limpar as nascentes, e tudo se renovou”.21  

Então, para o Interventor, o Centro Educativo Operário, colaboraria para inculcar 

novos valores nas classes operárias, pela educação e disciplina; merecendo todos os estímulos 

para levar a população a instrução primária, profissional, educação social trabalhista e cívica, 

além de assistência médica e dentária. 

Enfatizando a importância da educação do Centro, Pereira (197?, p.115) faz um 

destaque das palavras do Interventor, afirmando que: 

Não seria justo que ao menos de relance, uma palavra deixasse de ser dita 
sobre o interesse que o Sr. Agamenon Magalhães sempre demonstrou pelos 
problemas da educação. Ao que se poderia acrescentar: da Reeducação, 
como no caso dos Centros Operários. 
 

O controle do operariado seria também realizado pelos organismos de vigilância do 

Estado – Delegacia de Ordem Pública e Social (DOPS) e Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP). 

                                                 
20 “Elevação do nivel moral e social do nosso povo”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 20.05.1939, p. 07 e 
16. 
21 MAGALHÃES, A. “Renovação social”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 03.05.1938. p. 02. 
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Foram encontradas evidencias de que os Centros Educativos estavam sob 

acompanhamento da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS).22 Segundo Silva (1996) a 

DOPS foi criada em 1935 e tinha como funções “ proceder a inquéritos sobre crimes de ordem 

política e social” e “exercer medidas de polícia preventiva”. A autora esclarece que, durante o 

Estado Novo, esta delegacia se dividiu em Delegacia de Ordem Política, tendo como função à 

repressão e prevenção ao comunismo, e Delegacia de Ordem social, tendo como função os 

serviços de vigilância social. 

Percebe-se assim que, em meio às atividades educativas e assistenciais proporcionadas 

pelo Centro ao operariado, e quanto aos objetivos do Centro, o acompanhamento do DOPS 

possibilitava a descoberta de ações consideradas subversivas e passíveis de repressão, em 

meio ao operariado atendido em seus vários serviços. O fato sugere que não bastava apenas 

proporcionar o atendimento educativo e assistencial, mas também garantir, mediante a 

repressão, o desenvolvimento dos objetivos propostos pela Instituição – o Centro Educativo 

Operário. 

 

2.1 – A reeducação da família operária 

 

Para o criador do Centro Educativo Operário, Milton Pontes, os operários estavam 

jogados ao abandono e contaminados pelas forças ditas “subversivas”, podendo atentar contra 

a segurança do país e a estabilidade do Regime. O levante comunista23 anterior ao Regime 

estadonovista evidenciara a necessidade de atuar em meio a classe trabalhadora para torná-la 

                                                 
22 Foram localizados prontuários de todos os Centros citados nos arquivos do DOPS, exceto daquele situado na 
Fábrica Pilar. Prontuários funcionais – de números 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554b, 555 e 556 - in, 
Arquivo do DOPS. Fundo SSP. APEJE. 
 
23 Barros (1985) informa que o primeiro embate entre patrões e empregados em Pernambuco se deu em 1919, 
devido às péssimas condições de higiene no trabalho, salários parcos e jornadas excessivas de trabalho, e este 
quadro permanece durante a década de trinta, onde o levante comunista só vem evidenciar ainda mais as tensas 
relações entre patrões e empregados. 
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uma aliada capaz de colaborar com a política do Estado Novo. Entendia Milton Pontes, que 

“(...) a reacção ao credo bolchevista só seria efficiente renovando o meio social dos operários 

e principalmente fornecendo condições de estabilidade social e econômica às suas famílias” 

.24 

A reeducação realizada por meio do Centro levaria a família operária ao seu papel 

fundamental na sociedade, que seria a preparação do trabalhador para uma vida de trabalho, 

não afetado pelas lutas de classe, tendo como base a família. Pontes (1940, p.8) afirma: 

“Desenvolve-se para isto a formação moral, cultural e física dos mesmos num aproveitamento 

de bons hábitos e na orientação de tendências, assegurando-se o exercício de uma profissão 

com que possam viver honestamente”. 

Para tanto, a família operária receberia, por meio do Centro “(...) educação e 

assistência para a prole, reeducação e aperfeiçoamento para adultos, recebendo do poder 

público um apoio seguro e uma formação espiritual adequada” (PONTES, 1940, p. 34). 

A re-educação e conseqüente re-adaptação, presentes na obra do Centro Educativo, 

afastaria os operários do perigo comunista, fazendo-os conviver em harmonia com Deus, com 

a Pátria e com a família. A matéria do dia 17 de maio de 1942 da Folha da Manhã, edição 

matutina, na passagem do sétimo aniversário da fundação da instituição evidencia essa 

expectativa: “Espalhados pelos bairros industriais da cidade (...) os Centros vêm 

desenvolvendo intenso trabalho de readaptação do nosso operário”. 

 
 

 

 

 

                                                 
24 “Elevação do nivel moral e social do nosso povo”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 20.05.1939, p. 07 e 
16. 
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2.2 – Ação assistencial 

 

Como anteriormente mencionado, o Centro Educativo durante o período do Estado 

Novo foi vinculado a Prefeitura do Recife, através da Diretoria de Reeducação e Assistência 

Social – DRAS. Esta Diretoria foi criada a partir do Decreto-Lei nº 13 de 14 de dezembro de 

1937, sob a gestão de Antônio de Novaes Filho, onde se destaca algumas das atribuições da 

Prefeitura do Recife no que se refere ao vasto plano de amparo ao trabalhador.  

O Prefeito considerava a necessidade de melhorar as condições de vida da população 

operária, “evitando-se o pauperismo, desemprego e outras causas de desequilíbrio social”25, 

chamando a atenção para a manutenção da ordem, da necessidade da existência de harmonia 

entre as classes; atribuindo para a resolução da questão social, um sistema educativo que 

poderia moralizar as relações sociais, a fim de evitar a corrupção dos costumes. Novais Filho 

também menciona a questão da qualificação profissional do trabalhador quando constatava 

que “(...) existe pouco aproveitamento profissional e que se deve fazer a adaptação de homens 

analfabetos e sem preparo técnico, afim de que realizem trabalho produtivo”.26  

Considera ainda o Novaes Filho, que se faz necessário a Prefeitura “(...) promover o 

desenvolvimento moral, social e econômico da população operária do Recife, dotando-a de 

meios naturais que assegurem o seu bem estar e relativo conforto”.27 

Mediante estas considerações, a criação da Diretoria de Reeducação e Assistência 

Social – DRAS - teve como fim a orientação e a coordenação de serviços sociais para a 

população do Recife, onde exerceria o Centro Educativo Operário importante papel na 

condução do plano de amparo à família operária. 

A DRAS mantinha serviços que eram distribuídos, conforme Pontes (1940, p.43) em: 

                                                 
25 RECIFE.Atos e Decretos da Prefeitura Municipal do Recife. Imprensa Oficial, 1939. 
26 RECIFE.Atos e Decretos da Prefeitura Municipal do Recife. Imprensa Oficial, 1939. 
27 RECIFE.Atos e Decretos da Prefeitura Municipal do Recife. Imprensa Oficial, 1939. 
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a) serviços de reeducação, com as secções de escotismo, instrução operária, 
salas de costura, teatro operário, campanhas sociais e festas populares; 
 
b) serviços de assistência social, com as secções de serviço médico social, 
do serviço dentário, agência de colocações, habitação popular, fiscalização 
de gêneros alimentícios, compreendendo tabelamento e auxílios diversos. 

 

No organograma abaixo, podemos visualizar as atividades que a DRAS era 

responsável por proporcionar aos trabalhadores: 

 

 

Ilustração 01 – Gráfico dos serviços sociais em funcionamento. In: PONTES, Milton de. 

Centros Educativos Operários. Recife, 1940, p.42. 

 

 É interessante observar-se a organização dos Centros Educativos Operários, visível em 

seu organograma. 
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Ilustração 02 – “Centros Educativos Operários - Organização Geral”. In: PONTES, Milton de. 

Centros Educativos Operários. Recife, 1940. 

 

Na organização dos Centros Educativos Operários, distribuídos em departamentos, 

verificamos algumas ações que são comuns aos Centros e a DRAS, como a instrução operária 

e os serviços médico e dentário. Nesta perspectiva, além as ações que ambos os órgãos 

ofereciam, verificamos que a partir do momento da institucionalização dos Centros, através de 

sua ligação com a Prefeitura do Recife – por meio da DRAS, ele se fortalece como condutor 

de ações que interessam ao Estado, constituindo a instituição mais um instrumento de 
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divulgação da ideologia estadonovista em Pernambuco. Ao propiciar atendimento à família 

operária, por meio de uma ação educativa e assistencial, possibilitando melhorias em sua 

condição de vida.  

 

2.3 – Estrutura física do Centro Educativo Operário 

   

Quanto ao aspecto físico dos Centros Educativos, as imagens (ver ilustrações 12, 13 e 

14 – ANEXO B) mostram as semelhanças que existiam em sua estrutura, nos diferentes locais 

em que se achavam. De acordo com o seu plano de organização, suas sedes deviam:   

(...) ser amplas e dispor de áreas externas de modo a permitir a instalação de 
aulas noturnas e diurnas, dos cursos profissionais, do gabinete dentário, do 
ambulatório médico, do palco ao ar livre, da biblioteca e secretaria, das 
quadras de esportes, enfim de tôdas as secções de organização, com suas 
dependências (PONTES, 1940, p.34).28 

 
 

 
 
Ilustração 03 – “O Centro de Areias”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 17.05.1942, 

p.05. 

                                                 
28 PONTES, Milton. de. Centros Educativos Operários.Recife, 1940. 
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Ilustração 04 – “Edifício próprio do Centro Educativo do Cordeiro”. In: Veneza Americana, 

Ano XVI, Recife, julho de 1955. 

 

 

 

 

Ilustração 05 – “Edifício próprio do Centro Educativo do Pina”. In: Veneza Americana, Ano 

XVI, Recife, julho de 1955. 
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Ilustração 06 – “Edifício próprio do Centro Educativo de Santo Amaro”. In: Veneza 

Americana, Ano XVI, Recife, julho de 1955. 

 

2.3.1. Estrutura Organizacional e funcionamento do Centro Educativo Operário 

 

Segundo Pontes (1940) o Centro Educativo, órgão de reeducação, proteção e defesa 

das famílias operárias, possuía uma estrutura “característica e original”, podendo atuar tanto 

na cidade como no campo. Cada Centro Educativo tinha a capacidade de atender a pelo 

menos mil famílias e aonde era construída uma vila operária se construía também um Centro 

Educativo.29 

O Centro era administrado por uma diretoria composta por um instrutor e pelo 

conselho operário, além da participação dos professores e agentes sociais. Os operários 

participavam na função de contra-mestres e mestres.  

Os contra-mestres eram operários que orientavam, fiscalizavam e prestavam 

assistência a um grupo de dez famílias, enquanto os mestres eram operários escolhidos em 

meio aos próprios contra-mestres. Estes operários que eram indicados para este cargo eram os 

que apresentavam maior tempo de experiência no cargo de contra-mestres. 

                                                 
29 MAGALHÃES, A. “A família Operária”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 20.05.1942.p.03. 
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Tinha-se um quadro social que se dividia em três secções: uma masculina, uma 

feminina e uma infantil. 

As famílias operárias que se associavam aos Centros Educativos eram fichadas e 

colocadas sob a proteção dos contra-mestres.  

Havia três tipos de sócios: os efetivos, que eram os operários, que deveriam 

preferencialmente ser chefes de famílias, mas podendo qualquer membro participar das ações 

desenvolvidas pela instituição30; os honorários, que eram pessoas escolhidas pelos operários 

pela atuar em seu favor; e os “amigos dos operários” - empregadores que financiavam as 

instituições. Aos sócios efetivos não se cobravam mensalidades, mas segundo PONTES 

(1940, p.32) exigia-se: 

a) “proceder com dignidade, tanto em família, como na fábrica e no meio 
social que freqüenta; 
b) defender os seu direitos, por meio legais; 
c) acatar as determinações de ordem superior; 
d) comparecer ao menos uma vez por mês a sede do  Centro ao qual se 
filiou; 
e) não faltar às convocações extraordinárias sob pena de suspensão ou 
eliminação, em caso de reincidência; 
f) assinar o livro de comparecimento, as sessões ordinárias e 
convocações”. 
 

 

O não cumprimento de tais determinações acarretava a perda dos benefícios 

concedidos pela instituição. 

O Centro Educativo era mantido pelas taxas cobradas nos serviços oferecidos, como o 

atendimento médico-dentário e oferta de cursos técnicos, entre outros. Além disso, o Centro 

recebia doações advindas de terceiros e entidades como também subvenções estatais. 

 

                                                 
30 Ao sinalizar a inscrição como sócio efetivo os chefes de família, pode-se considerar que o homem é o portador 
deste espaço, ficando reservado as mulheres o espaço restrito aos cuidados do lar. Com esta discussão, queremos 
deixar claro que este trabalho não tratará de questões sobre gênero, mas da ação educativa desenvolvida para os 
trabalhadores.                           
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2.3.2. A atuação em Departamentos 

 

A atuação do Centro se dava através de quatro departamentos: a) Instrução; b) 

Beneficência e Defesa; c) Cultura Física e Artística; e d) Estudos. 

 

Departamento de instrução 

Tinha como objetivo a promoção de cursos noturnos, sendo o de alfabetização para 

crianças e o de ensino primário para adultos. Conforme Tristão de Athayde, em reportagem 

do jornal Folha da Manhã sobre os Centros Educativos, de 21 de junho de 1938, quanto ao 

ensino de adultos afirma que:  

 

Na educação intellectual,lançam mão de processos mais usados pela 
moderna pedagogia,dispondo mesmo de um methodo adaptado ao meio 
operário, com o qual realizam a “Campanha pro-alphabetização de 
Adultos”. Esse methodo – para cuja realização material contribue o proprio 
governo do Estado – foi organizado pelo Pe. Simas, S.J., cujo nome 
conserva. Consiste elle em ensinar collectivamente, por meio de quadros 
muraes illustrados,palavras e phrases que mais despertem a attenção do 
operário, que formarem o scenário de sua vida quotidiana.31 

 

Diante do que afirma Tristão de Athayde, sugere-se que uma proposta de educação 

que contemplasse o contexto de vivencias do educando trabalhador, já era realizada nos 

Centros Educativos desde o ano de 1938. 

Havia ainda o curso de aperfeiçoamento profissional, que compreendiam cursos 

noturnos ou oficinas – escolas instaladas nas fábricas com a finalidade de fixar o operário no 

ambiente de trabalho. 

Os cursos diurnos destinavam-se aos filhos dos operários, seguindo a proposta 

educativa do governo. Ainda tinha-se o ensino doméstico para as meninas, compreendendo os 

                                                 
31 “Os Centros Educativos Operários”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 21.06.1938, p.15. 
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cursos de corte, costura e bordado para as moças pobres, destacando o funcionamento das 

salas de costuras, como se pode verificar nesta ilustração: 

 

 

Ilustração 07 – “Vários aspectos do trabalho nas salas de costura dos Centros Educativos”. In: 

Folha da Manhã, Recife, matutino, 01.05.1944, p.16. 

 

 A presença das salas de costuras no Centro Educativo foi uma iniciativa da DRAS, 

que seria a responsável por distribuí-las e por fiscalizá-las em seu uso, e estas, teriam a 

finalidade de preparar, conforme aponta Pontes (1940), donas de casa. 

 As primeiras salas de costuras inauguradas foram a de Santo Amaro, Afogados e Pina 

e datam de 1938, e faziam parte da política do Interventor Agamenon Magalhães, justificada 

nesta frase: “ A nossa política é a política da gota dagua, que é distribuída por muitos para que 

todos que têm sede sintam algum alívio”.32 A ilustração abaixo nos traz a inauguração da sala 

de costura do Centro Educativo Operário do Pina com a presença do Interventor Agamenon 

Magalhães. 

                                                 
32 MAGALHÃES, A. “Mais uma sala de costura”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 27.06.1940.p.03. 
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Ilustração 08 – “Inauguração da Sala de Costura do Pina”. In: PONTES, Milton de. Centros 

Educativos Operários. Recife, 1940. 

 

 As salas de costuras serviriam para que viúvas, filhas de operários, ou como afirma o 

próprio Interventor Agamenon Magalhães33, as mulheres pobres, pudessem ter um sustento 

digno, aonde a iniciativa de abertura de mais salas de costuras viriam para que estas que não 

detinham recursos para comprar suas próprias máquinas de costuras tivessem o acesso às 

máquinas disponíveis nos Centros Educativos. 

 Os Centros Educativos seriam, os responsáveis por manter o funcionamento das salas 

de costuras, conforme aponta Agamenon Magalhães34: 

De todos os bairros surgiram, então pedidos para a instalação de salas de 
costuras. Fomos atendendo, através dessa admirável organização dos 
Centros Educativos Operários, dirigidos por uma equipe de jovens de ação 
social, formada por Milton de Pontes, que é hoje o chefe da Diretoria de 
Reeducação e Assistência da Prefeitura do Recife. 

 
 

                                                 
33 MAGALHÃES, A. “Mais uma sala de costura”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 27.06.1940.p.03. 
34 MAGALHÃES, A. “Mais uma sala de costura”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 27.06.1940.p.03. 
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 Ao lado das salas de costuras, foram abertos ainda os cursos de corte e bordados, 

tendo no primeiro ano de funcionamento no Centro Educativo Operário de Santo Amaro, 30 

alunas formadas. Conforme vemos nesta ilustração: 

 

 

Ilustração 09 – “Costureiras recém-diplomadas”. In: PONTES, Milton de. Centros 

Educativos Operários. Recife, 1940. 

 

 Para o criador do Centro, o sr. Milton Pontes, não se pretendia “(...) modificar o nível 

intelectual do operário por uma cultura livresca e desorientada, mas se dirige a formação 

intelectual no sentido do seu aperfeiçoamento técnico e maior identificação com os interêsses 

da sua classe”(PONTES, 1940, p.14). Neste sentido, se evidencia que a educação oferecida 

pelo Centro Educativo buscava somente o preparo técnico, além da preocupação doutrinária 

em se formar trabalhadores que fossem imunes aos ideais comunistas.  

  Este departamento promovia conferências semanais para completar a formação social 

e moral dos trabalhadores. Oferecia-se ainda o ensino religioso, ministrado por catequistas aos 

operários e seus filhos, realizando-se a páscoa e a primeira comunhão dos mesmos. 



 64 

Departamento de Beneficência e Defesa 

Este departamento tinha como fins a prestação de assistência à família operária, 

oferecendo o serviço médico especializado, ambulatório, serviço dentário, proteção à 

maternidade e propaganda sanitária; como também a consecução de emprego e a informação 

sindical – trabalhista, conduzindo aos sindicatos de classes os operários sem filiação sindical. 

Resolvia ainda os problemas surgidos entre as famílias operárias, além de dispor de apoio 

jurídico aos operários. 

Era considerado um dos pilares da ação do Centro Educativo junto ao operariado, na 

medida que o seu criador, o sr. Milton Pontes, defendia que esta assistência asseguraria a 

renovação do meio social contra a atuação do comunismo. 

 

Departamento de Cultura Física e Artística 

Neste departamento eram desenvolvidas atividades ligadas ao esporte e a realizações 

de espetáculos artístico-culturais. Estava também incumbido de desenvolver, pelo esporte, as 

energias físicas da raça.  

O papel da prática esportiva no Centro Educativo Operário se justificava pela 

concepção de educação e de homem apresentado. De acordo com a reportagem “educação das 

classes operarias”35,  esta diz que a proposta de educação do Centro Educativo “(...) para ser 

proveitosa tinha que partir (...) de uma concepção de homem: educação moral, educação 

intelectual, educação physica”. 

Em relação à prática física-esportiva, PONTES (1940, p.18) afirma que esta deveria 

ser racional, sendo “(...) dirigida por técnicos competentes que selecionam as equipes de 

atletas operários(...)”. Deveria contribuir para a adequação ao modelo esperado de homem-

trabalhador definido pelo regime estadonovista.  

                                                 
35 “Educação das classes operarias”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 22.06.1938, p.03. 
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 Para PONTES (1940, p.19):  

A racionalização prática e coletiva dos esportes faz com que os 
trabalhadores venham a usufruir os benefícios do exercício físico, ocupando 
as suas horas de fazer, com um passatempo agradável e que concorre para 
manter o seu corpo e o seu espírito num estado de maior eficiência para o 
trabalho. 

 

Em relatório do então Prefeito de Recife, o Sr. Novaes Filho, o mesmo destaca a 

importância que tinha a prática desportiva realizado no Centro Educativo (ver ilustrações 18, 

19, 20, 21, 22 e 23 – anexo B), afirmando que, “Ao lado de tudo isso a educação física e 

desportiva tem lugar proeminente. Os Centros Educativos Operários contam atualmente com 

11 quadros de voleibol, sendo 4 femininos e 10 de futebol, todos sob a direção de eficientes 

instrutores” (NOVAES FILHO, 1946, p.65).36 

Os Centros também valorizavam o teatro37, os concertos musicais e as festas populares 

- como os festejos natalinos e de São João - destacando-se os valores religiosos destas 

manifestações. Como exemplo, temos a ilustração 10 que mostra as festividades realizadas 

nos Centros Educativos de Areias e da Várzea. 

                                                 
36 BRASIL. PREFEITURA DO RECIFE. FILHO, A.de N. Relatório apresentado ao interventor Agamemnon 
Magalhães. Recife: Imprensa Oficial, 1946. 
37 Conforme Pontes (1940), eram apresentados no Teatro Santa Isabel, espetáculos de caráter re-educativos e de 
diversão aos associados dos Centros Educativos. 
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Ilustração 10 – “Festas de São João nos Centros Educativos Operários de Areias e da Varzea” 

In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 25.06.1940, p.04. 

 

Os usos das festividades tanto para o Estado Novo quanto para a Igreja representavam 

o momento de exaltação dos valores patrióticos e religiosos, onde, conforme Pontes (1940, 

p.20 e 21), estas deveriam ser: 

Revividas no seu cunho tradicional e religioso, já que essas festas 
tradicionais que tão bem exprimem a imaginação e o sentimento do nosso 
povo contribuem para despertar a alegria do espírito, manter o bom-humor, 
ao mesmo tempo que é uma exaltação do culto religioso e do patriotismo 
das classes operárias. 
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 Assim, durante o Regime estadonovista, as festas e manifestações ganham uma função 

a mais: além de serem um meio de entretenimento elas se revestiam de um caráter educativo, 

onde se exaltavam os valores do referido Regime e da religião Católica. Sobre isso discorre 

Novaes Filho: 

Reconhecendo de grande utilidade o valor re-educativo das campanhas 
sociais e culturais nos meios proletários, pelo interêsse que despertam em 
torno de problemas ou assuntos que devem ser estudados, divulgados e 
compreendidos, a Diretoria de Reeducação e Assistência Social movimenta 
o operariado do Recife nas semanas que antecedem o Natal, o 1º de Maio, o 
São João, o 07 de setembro, o 10 e 19 de Novembro (...). 
 
 

Compreendia Novaes Filho que as festas cívicas e religiosas possibilitariam ao 

operário o desenvolvimento de uma conduta social e cristã, já que festas que não fossem 

consideradas sadias, poderiam corromper a alma do povo e enfraquecer sua resistência física. 

 

 

Ilustração 11 – “Cincoentenario da Republica”. In: PONTES, Milton de. Centros Educativos 

Operários. Recife, 1940. 
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Souza Neto (2005), ao discutir o papel que exerciam as festas e espetáculos no período 

da Interventoria de Pernambuco, salienta a proposta educativa que estes eventos tinham na 

condução das massas, afirmando que as festas tanto legitimavam como divulgavam os valores 

do Regime. Conforme Souza Neto (2005, p.83), educar as massas “é torná-las dóceis, criar 

nelas a aceitação da verdade trombeteada aos quatros cantos pelos estrátegos da arte do 

convencimento que obedeciam ao chefe do Estado de Pernambuco”. 

 

 

Departamento de Estudos 

Este Departamento era o responsável pela formação dos dirigentes do Centro 

Educativo, que reunia os instrutores, os professores, os agentes sociais, os mestres, contra-

mestres e membros dos conselhos operários. 

A Diretoria do Centro se reuniam semanalmente no Teatro do Colégio Nóbrega, para 

tratar da execução desta obra social, além de promover o Círculo de Estudos, onde eram 

tratados assuntos referentes a economia social, higiene operária, legislação trabalhista e 

orientação profissional.  

A estrutura deste Departamento de Estudos incluía: biblioteca, círculo de estudos e 

rádio -jornalismo. 

No ano de 1938 os Centros prestaram atendimento a 5.000 trabalhadores católicos 

(MAGALHÃES, 1938).38 Este dado sugere que o operário atendido pelo Centro Educativo se 

qualificava como pertencentes às fileiras do catolicismo.  

Outros dados extraídos do Relatório do Prefeito Novaes Filho39 no ano 1944 revelam 

que os Centros contavam com 26 cursos de alfabetização, com 770 alunos matriculados. O 

                                                 
38 MAGALHÃES, A. “Renovação social”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 03.05.1938. p. 02. 
39BRASIL. PREFEITURA DO RECIFE. FILHO, A.de N. Relatório apresentado ao interventor Agamemnon 
Magalhães. Recife: Imprensa Oficial, 1946. 



 69 

serviço médico atendeu 2.048 pessoas, o serviço dentário, a 2.414, e o serviço jurídico 

atendeu 198 casos. O serviço de consecução de empregos atendeu 950 pessoas. 

Era intenção da Interventoria ampliar a atuação da instituição no meio rural e até 

mesmo em outros estados do nordeste, pois conforme Pandolfi (1984, p.59) o Centro 

Educativo representava “uma proposta bem sucedida e totalmente integrada a ideologia 

estadonovista”.  

 

2.4 – Os intelectuais católicos e a proposta do Centro Educativo Operário 
 
 
Estudiosos da educação na Primeira República, como Cury (1988) têm se referido aos 

intelectuais católicos como “orgânicos” das oligarquias no poder, enquanto os liberais 

renovadores seriam os “intelectuais” dos setores progressistas da sociedade. A expressão 

“intelectual orgânico” surge com Gramsci (1978) 40, atrelada à compreensão do que, para ele, 

seria o “bloco histórico”.  

Segundo Rouanet (1978), a idéia de bloco histórico compreende duas perspectivas: 

uma estática e uma dinâmica. A perspectiva estática engloba as questões relativas à formação 

social; liga-se a formação social às forças produtivas. Também se tem perspectiva estática, as 

sociedades civis, que se entremeia pela estrutura política (Estado) e a ideológica; a 

perspectiva dinâmica consiste em compreender como através dos intelectuais, circula na 

sociedade civil um sistema de valores, a ideologia do grupo hegemônico que domina o poder.  

Para Rouanet (1978, p.85): “Os intelectuais são enquadrados na esfera econômica. 

Cada grupo social fundamental cria uma camada  intelectual, cuja função é dar-lhe 

homogeneidade e consciência do seu papel no campo econômico, social e político”. 

                                                 
40 Gramsci, A. Concepção dialética da História. Trad. Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Ed. Civilização 
Brasileira, 1978.  
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Gramsci (1995, p.3), ao discutir sobre grupo social e a produção de intelectuais, lança 

como questionamento: “Os intelectuais constituem um grupo social autônomo e independente, 

ou cada grupo social possui sua própria categoria especializada de intelectuais?”. 

Ao responder esta questão, Gramsci (1995, p.3) aponta duas formas: na primeira,  

considera que a criação de intelectuais parte de cada grupo social e estes “(...) lhe dão 

homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas 

também no social e no político (...)”; na segunda, coloca que os grupos sociais já encontraram 

na sociedade ‘categorias intelectuais preexistentes’, sendo estes “(...) representantes de uma 

continuidade histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e 

radicais modificações das formas sociais e políticas” (GRAMSCI, 1995, p.5). 

Como ‘intelectuais preexistentes’, cita Gramsci (1995), a categoria dos eclesiásticos, 

que durante muito tempo monopolizou serviços através de sua ideologia religiosa por meio da 

escola, da justiça, da beneficência e assistência, entre outros. 

Gramsci (1995, p. 9) afirma que “ A escola é o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis”, já que existem diversos graus de atividade intelectual. A 

relação dos intelectuais com o mundo da produção é mediada pela superestrutura, instância da 

sociedade onde circulam as idéias, os valores; os quais, naquele momento, estavam 

profundamente marcadas pelo catolicismo.  

Considerando-se Gramsci (1995), de que o Estado se compõe de duas funções 

organizativas que se ligam, denominadas por ele de sociedade civil e sociedade política, 

constata-se que, no período do Estado Novo, em Pernambuco, os intelectuais católicos 

estavam presentes nas duas instâncias do Estado. Eles se tornam “comissários” do grupo 

dominante e do governo político, exercendo na sociedade, segundo Gramsci (1995, p.11): 

O consenso espontâneo dado pelas grandes massas da população à 
orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 
consenso que nasce ‘ historicamente’ do prestígio (e, portanto, da 
confiança), que o grupo dominante obtém, por causa de sua posição e de sua 
função no mundo da produção. 
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 Portanto, concordando com Gramsci (1995), torna-se indispensável o estudo da 

relação entre o clero e os intelectuais, e destes com o governo e com os Centros Educativos, 

na medida em que isso permitirá verificar como a religião e os seus intelectuais influenciaram 

o desenvolvimento da sociedade. Quanto aos intelectuais que trataremos aqui, como Tristão 

de Athayde, José Campello e Nilo Pereira, entre outros, todos estavam, de alguma forma, 

ligados à Igreja Católica e ao aparato de Estado. Tristão de Atayde, um intelectual 

comprometido com uma visão conservadora de educação e ligado a Igreja Católica, era então 

o diretor do Centro Dom Vital, instituição localizada no Rio de Janeiro, que congregava os 

intelectuais católicos; José Campelo, como editor chefe do Jornal Folha da Manhã; e Nilo 

Pereira, como diretor do Departamento de Educação na Interventoria de Agamenon 

Magalhães, pertencia a Congregação Mariana da Mocidade Acadêmica, da qual o interventor 

recruta boa parte de seu secretariado. Sendo assim, é importante mencionar que cada qual à 

sua forma e valendo-se dos meios de que dispunha se fez porta-voz da doutrina da Igreja neste 

período.  

Tristão de Athayde destaca a necessidade da ação educativa dos Centros, naquele 

momento, marcado pelas tensões e pelo temor ao comunismo, enquanto insuflador das lutas 

de classes, no qual, “O seu caracter educativo vinha, opportunamente, orientar os nossos 

operários afim de não se illudirem com falsas promessas”.41  

Para Athayde, o Centro poderia difundir nos operários “ O respeito à propriedade, o 

amor pela família e o enthusiasmo pela Pátria”.42 

Tristão de Athayde ressalta o apoio que o Centro Educativo recebe do Interventor e do 

Prefeito, na medida que se tem institucionalizado a instituição através da DRAS, e que esses 

atos reconhecem a utilidade que tem a instituição para a proposta de conduzir os operários a 

se tornarem colaboradores do Estado e bons cristãos. 

                                                 
41 “Os Centros Educativos Operários”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 21.06.1938, p.15. 
42 “Os Centros Educativos Operários”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 21.06.1938, p.15. 
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Os Centros ocupavam sistematicamente as páginas do Jornal, enfatizando a 

necessidade de educar o trabalhador, como na reportagem “Educação das classes operária”43, 

quando afirma que sem educação: “(...) serão inúteis todas as tentativas para uma melhor e 

mais perfeita solidariedade social, que é fonte única da paz e do trabalho produtivo”. 

Assim, a proposta educativa do Centro atribuía à educação o papel de “salvadora das 

massas”, onde os trabalhadores seriam “re-educados” numa nova ordem, respeitando e 

colaborando com o regime estadonovista.  

Nesse sentido, destaca-se o comentário feito por outro intelectual católico, o sr. José 

Campello44, redator-chefe da Folha da Manhã. Ao discorrer sobre os Centros Educativos, 

afirma que “o problema social entre nós é um problema de educação”45. Para Campello, o 

Centro trazia benefícios aos operários pernambucanos, destacando o interesse que o 

Interventor Agamenon Magalhães tinha para com a instituição, afirmando que: “ Acolheu-o 

com sympathia; prestigiou-o; a idéia ahi está triumphante, fazendo em benefício o que nunca 

fizeram todos os demagogos existentes e por existir em Pernambuco...”.46 

 Lamenta Campello, que algumas pessoas considerassem: 

(...) a obra social dos Centros Educativos – obra fascista(?) porque Milton 
Pontes é cathólico, tradicionalista, anti-liberal, emfim, um homem aceiado, 
physica, mora e intellectualmente falando.  São os detrictos da velha e 
perigosa política syndical – fermentação extremista de 35, demagogia 
adversaria da cooperação entre todas as classes, por interesse em manter a 
separação de classes... 
 

Quanto ao papel desempenhado pelo Centro Educativo, Nilo Pereira, então secretário 

do Departamento de Educação, destaca o ensino ministrado pela instituição:  “(...) onde se 

vem ensinado que a harmonia e a solidariedade entre operários e patrões residem numa 

concepção de vida eminentemente espiritual e christã”.47 

                                                 
43 “Educação das classes operarias”. In: Folha da Manhã, Recife, matutino, 22.06.1938, p.03. 
44Jornalista católico, além de conforme Souza Neto (2005, p.83) ser “(...) fascista de primeira linha e ardente 
defensor do ideal de sociedade e de política preconizado por Mussolini na Itália”. 
45CAMPELLO, José. “Centros Educativos Operários” . Folha da Manhã, Recife, vespertino, 04.05.1938.p.03. 
46CAMPELLO, José. “Centros Educativos Operários” . Folha da Manhã, Recife, vespertino, 04.05.1938.p.03. 
47 PEREIRA, Nilo. “Os Centros Educativos”. Folha da Manhã, Recife, vespertino, 03.03.1938.p.04. 
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Considerando as relações entre operários e patrões como harmoniosas e permeada por 

solidariedade, Nilo Pereira caracteriza como deveria ser o comportamento do operário 

atendido pelo Centro, dignificado pela doutrina social da Igreja. Ele evidencia que a 

concepção da ação da Igreja junto aos operários, dizendo: 

(...) A exaltação que o communismo fez das massas operarias e camponezas 
não passa de um saguinario messianismo. As classes pobres, na Russia 
sovietica, constituem um motivo permanente de exploração e, ao mesmo 
tempo, um ridicula justificativa do systema que alli domina, sob o signo de 
uma verdadeira organização burgueza, cheia de prerogativas e tyrannias.  
Outra coisa é vermos como a Igreja, desde os mais remotos tempos, encara 
o operario, na plena dignidade da sua pessôa e na honradez do seu 
trabalho.48 
 

 Destacando a relação do Centro Educativo com a política social do Estado, Pereira 

(197?,p.84), afirma que “(...)a política da justiça social, da recuperação humana, era para 

Agamenon Magalhães uma das motivações do seu governo”.  

Por outro lado, Nilo Pereira chamava atenção para o fato de que, a proposta educativa 

do Centro sinalizava para a reconstrução de idéias e mentalidades. Para ele, o operário 

necessitava ser “reeducado”, ser “readaptado”, para poder viver neste novo contexto social. 

Enfim, era preciso “renovar”, já que o Interventor Agamenon Magalhães considerava que o 

golpe 1937 era como uma renovação para o Estado de Pernambuco. Dentro desse ideário, ele 

considerava que os Centros contribuíam para despertar a consciência social que defendia o 

Interventor, fomentando no seio operário “(...) as idéias cristãs, uma disciplinação, digamos 

assim, que decorria do ensinamento da Encíclica Rerum novarum” (PEREIRA, 197?, p.85). 

 

 

 

 

 

                                                 
48 PEREIRA, Nilo. “Os Centros Educativos”. Folha da Manhã, Recife, vespertino, 03.03.1938.p.04. 
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2.5 - A ação educativa do Centro Educativo Operário 

 

No período em que se instala a ditadura estadonovista (1937-1945), a economia 

brasileira estava marcada pelo modelo nacional-desenvolvimentista. Devido a demanda 

crescente por mão-de-obra, a educação se volta para esta necessidade tentando atender às 

demandas da indústria brasileira, que experimentara um grande desenvolvimento após a 

primeira guerra, fato que se repetiria na segunda guerra mundial, quando permanece  a 

escassez de mão - de - obra qualificada. 

Quando surgem as primeiras iniciativas nesse sentido, elas são pensadas para os 

pobres, apenas. A própria constituição de 1937, no que se refere ao ensino técnico-

profissional, afirmava que este se destinava aos menos favorecidos, como dever do Estado, 

segundo o artigo 129:  

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-
lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos 
ou associações particulares e profissionais. (Grifo nosso). 

Destacando ainda a constituição de 1937, no que se refere à educação, quanto ao 

ensino técnico-profisional, Ribeiro (1998) afirma que a política de educação profissional ao se 

destinar as classes menos favorecidas, não visava contribuir para a superação da dicotomia 

entre trabalho manual e intelectual, e que a formação oferecida destinava-se a preparação 

apenas de um número maior de trabalhadores. 

Segundo Freitag (1986, p. 53), a educação para o trabalho dirigia-se aos desvalidos e 

aos pobres, situação que permanece, com pequenas mudanças. “Assim, as escolas técnicas 

vão ser ‘a escola para os filhos dos outros’, ou melhor, a única via de ascensão permitida ao 

operário”. 
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Mas, a aceleração do processo de industrialização, durante a segunda guerra 

(1939/1945), demandando por mão - de - obra qualificada, contribuiu para muitas discussões, 

em nível nacional, dando lugar a algumas iniciativas de ensino profissional. Os Centros 

Educativos, que incluíam tais preocupações desde sua criação, contabilizavam como pontos 

positivos de sua atuação a preparação para o trabalho.  

Para Cunha (1989) quanto à educação brasileira daquele período, afirma que, mesmo 

se inovando com a promulgação das Leis Orgânicas, pelo então ministro da educação Gustavo 

Capanema, em sua tentativa de dar organicidade ao Sistema Educacional, prevaleceu a 

discriminação entre o ensino técnico e secundário. 

O ensino profissional teria uma estruturação a partir de 1942, com as Leis Orgânicas. 

Na verdade, foram três decretos-leis, voltados, respectivamente: para o ensino industrial 

(1942); para o ensino comercial (1943); e para o ensino agrícola (1946) (ROMANELLI, 

1982). 

O ensino industrial e o comercial seriam posteriormente financiados (que tinha como 

objetivos a preparação profissional, a formação do trabalhador e o provimento de mão - de - 

obra para as indústrias, posteriormente seria oferecido em outras instituições, financiadas) 

pela Industria e pelo Comércio, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 

– em 1942, e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – em 1946 

(ROMANELLI, 1982). 

Tais iniciativas eram respostas da Indústria e do comércio ao chamado do governo 

para que esses setores da economia se engajassem na qualificação dos empregados, já que o 

sistema escolar se mostrava incapaz de fazê-lo, além de não dispor dos recursos necessários 

para esse empreendimento. 
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Além disso, a segunda guerra (1939/1945) dificultava a importação, tanto de produtos 

industrializados como dos técnicos necessários ao suprimento local de tais produtos, tornando 

ainda mais urgente o ensino profissionalizante. 

Quanto as Leis Orgânicas, a que se refere ao Ensino Industrial, decreto-lei n° 4.073 

datada de 1942, para Cunha (1989), esta lei apresenta como objetivos a preparação 

profissional do trabalhador e o fornecimento de mão - de- obra. O autor chama atenção para o 

fato, afirmando que: 

A política educacional do Estado Novo valorizou o ensino técnico-
profissional, concretizando uma antiga aspiração. (...) O relevo dado ao 
ensino profissional atendia às intenções da Carta de 1937, bem como aos 
diversos pronunciamentos de Vargas, que sempre deram ênfase a 
profissionalização (CUNHA, 1989, p.169). 

 

Outro aspecto da lei do ensino industrial que merece ser destacado conforme 

Romanelli (1997) é o artigo 67, que revela a preocupação do governo de colocar para as 

indústrias a obrigação de colaborarem na qualificação de seu pessoal.  

Segundo Cunha (1989, p.150), a Lei Orgânica do Ensino Industrial é um instrumento 

importante como expressão da política voltada para este tipo de ensino. O presidente Vargas 

“enfatizava a necessidade do ensino técnico-profissional, como suporte para a industrialização 

e expansão econômica do país”. No entanto, o mesmo autor enfatiza que, o ensino secundário 

permanecia objetivando a preparação das elites dirigentes; enquanto o ensino profissional 

voltava-se para os que seriam dirigidos.  

Esta dicotomia receberia também apoio da Igreja Católica, sendo mais uma defensora 

de uma educação diferenciada para as classes49, conforme Almeida (2001, p. 105): 

                                                 
49 Ver SAVIANI (1985), que trata da questão da escola como um instrumento para a reprodução das relações de 
dominação existente na sociedade capitalista, destacando-se a teoria do sistema de ensino enquanto violência 
simbólica - Bourdieu e Passeron, a teoria da escola enquanto aparelho ideológico - Althusser e a teoria da escola 
dualista - Baudelot e Establet . 
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Desta forma, Estado e Igreja pactuam do mesmo ideário de educação 
elitista, sustentando um projeto pedagógico excludente, tendo como alvo 
um inimigo comum: o socialismo que vinha da Europa, e que propunha 
demandas sociais para as classes trabalhadoras.  
 

 Ainda conforme Almeida (2001), esta dicotomia do ensino preconizado também pela 

Igreja estabeleceria para o operário que o ensino profissional seria a educação mais apropriada 

para este grupo.               

Pensando na proposta do Estado Novo no que se refere à educação profissional, 

destinada às camadas menos favorecidas tem-se um bom referencial em Arroyo (1987), 

Frigotto (1987), e Gómez (1987). Estes autores mostram como no decorrer da história da 

educação, o tipo de ensino e a formação oferecida aos trabalhadores e/ou pessoas oriundas das 

camadas populares foi diferente da educação geral ou “desinteressada”, destinada à elite. 

Desinteressada porque não oferecia uma terminalidade, mas mantinha o seu caráter 

propedêutico, voltado à preparação para os cursos superiores.  

Numa ação educativa voltada para os trabalhadores, segundo Arroyo (1987), podemos 

encontrar duas propostas: a primeira nos diz que ao se pensar em educar trabalhadores, tem-se 

destacado o acesso destes à escolarização; a segunda discorre que a escolarização da classe 

trabalhadora deveria ser controlada pela classe burguesa e esta serviria para reprimir e 

controlar a organização do movimento dos trabalhadores. 

Diante disso, Arroyo (1987, p.76) destaca que “A história da educação burguesa para o 

povo comum gira em torno desse binômio: permitir sua instrução e reprimir sua educação-

formação, ou o binômio libertar e reprimir (...)”. 

Nesta reflexão sobre o tipo de educação do trabalhador surge um outro elemento - a 

questão do capital como eixo pra se justificar uma proposta educacional que possa vir a 

atender sua aspiração. Assim: 

 (...) o direito à educação, os avanços das classes trabalhadoras na formação 
do saber, da cultura e da identidade de classe continuam sendo 
sistematicamente negados, reprimidos e, enquanto possível, desestruturados, 
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por serem radicalmente antagônicos ao movimento do capital (ARROYO, 
1987, p.78). 
 
 

Uma educação marcada pelo viés econômico claramente destinada a uma ideologia 

predominante, a formação dos trabalhadores nesta direção, deverá legitimar as necessidades 

deste sistema, de forma “(...) que este saber se produz dentro de relações sociais determinadas 

e, portanto, assume a marca de interesses dominantes; ou seja, não se trata de um saber 

neutro” (FRIGOTTO, 1987, p.18). Quanto aos trabalhadores, Arroyo (1987, p.80) nos diz que 

“Imperam mecanismos de permanente degradação intelectual e moral (...) nos processos de 

trabalho, nas condições de existência material e social a que são submetidos, na repressão e no 

medo em que são mantidos”. 

No entanto não podemos pensar numa desmobilização que pretensamente se coloca 

como controladora de qualquer ação realizada pelos trabalhadores, pois conforme Gomez 

(1987, p.57) “(...) expressões diversas de resistências dos trabalhadores coletivos a uma 

dominação que, como todas as formas de dominação, não é e não consegue ser absoluta”. 

Indo além da discussão sobre o controle e sobre o tipo de educação para os 

trabalhadores, Arroyo (1987) acrescenta que devemos realizar uma reflexão sobre o conceito 

de educação que foi sendo construído no perpassar da história, já que tratar da formação 

histórica dos sujeitos é sinalizar para uma luta pela garantia de espaços e ação educativa 

voltadas para o povo. 

Ainda conforme Arroyo (1987, p.82) “(...) a tarefa fundamental, se pretendemos a 

instrução e educação dos trabalhadores, será perceber e criticar o sentido de classe desse 

movimento social em que se deu e se desenvolveu o campo educativo (...)”.  

Quanto a educação profissional oferecida pelos Centros, esta era diferenciada para 

homens e mulheres. A estas características soma-se a distinção feita ao tipo de ensino 

destinado às filhas das camadas pobres, que poderia se tornar o único espaço possível de 

formação destas. 
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 Uma reportagem publicada na Folha da Manhã, do dia 17 de maio de 1939, edição 

vespertina, afirma: “Junto aos Centros Educativos Operários essa Directoria tem fundado as 

Salas de Costura, onde funcionam aulas nocturnas de corte, costura e bordados, magnífico 

aprendizado para as moças pobres” (grifo nosso). Ao fazer tal afirmativa o Centro Educativo 

comprova a idéia de que a educação profissional seria para os menos favorecidos, conforme 

apregoava a Constituição de 1937. 

O Centro Educativo ao oferecer o curso de aperfeiçoamento profissional expressava a 

ênfase que este tipo de ensino ganhava no Estado Novo. Além da proposta de fixar o operário 

em seu campo de trabalho, difundiu a idéia de que a educação/espaço educativo do Centro era 

o que havia de melhor para os operários e seus filhos.  

No próximo capítulo trataremos da doutrina social da Igreja Católica, expressa nas 

encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno, relacionando-a com a proposta que 

orientou a criação do Centro Educativo Operário, em Recife, no ano de 1935, e que iria 

permear o seu desenvolvimento e todo o processo de expansão, experimentado durante o 

Estado Novo. 
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CAPÍTULO III  

A DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA E A ATUAÇÃO DO CENTRO 

EDUCATIVO OPERÁRIO 

 



 81 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“ Com efeito, segundo a doutrina cristã 
o homem, sociável por natureza,é 
colocado nesta terra para que vivendo 
em sociedade e sob a autoridade 
ordenada por Deus, cultive e 
desenvolva plenamente todas as suas 
faculdades, para louvor e gloria do 
Criador, e pelo fiel cumprimento dos 
deveres da sua profissão ou vocação, 
qualquer que seja, granjeie a 
felicidade temporal e eterna” (Grifo 
nosso). In: Pio XI. Quadragesimo 
anno. São Paulo: Paulinas, 2001. p. 65. 

 

 

Para estudar o conteúdo das encíclicas nas quais se expressam a doutrina social da 

Igreja Católica, buscando verificar como ele se reflete na proposta educativa do Centro 

Educativo Operário, nos valemos de Orlandi (1987, 1996, 1999, 2001), que além de abordar a 

técnica de análise de discurso, enfoca o discurso religioso. 

Tratando do discurso religioso, Orlandi (1987), se apropria do termo central de 

Althusser (apud ORLANDI, 1987), que é a noção de sujeito, discorrendo que “(...) só existe 

prática através e sob uma ideologia, e que só existe ideologia através do sujeito e para 

sujeitos” (ORLANDI, 1987, p. 241.). 
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Deste modo, entende Orlandi (1987, p. 242), que a definição de sujeito se dará em 

duas direções “(...) a de ser sujeito e a de assujeitar-se”. Onde, a definição de discurso 

religioso vai entender que o livre-arbítrio vai operar em uma duplicidade, na medida em que 

os sujeitos (homens) são submetidos ao Sujeito (Deus) e neste, reconhecidos pelo Sujeito.50  

Concordando com Orlandi (1987), vamos considerar que a coerção realizada pela 

ideologia da Igreja se propõe a transformar a força em direito e a obediência em dever na 

construção de um sujeito submisso. 

Partindo das Encíclicas Rerum novarum e Quadragesimo anno – documentos que 

expressam a doutrina social da Igreja – tomados aqui como as principais fontes para 

estabelecer a relação com a proposta educativa dos Centros, constatamos a utilização da 

Palavra como objeto de coerção. Na epígrafe acima citada, a Igreja recomenda a obediência à 

autoridade constituída, por ser proveniente de Deus, e apresenta o cumprimento fiel da 

profissão como condição para felicidade, na terra e no céu. Esse discurso tinha, sem dúvida, 

uma força muito grande em meio à uma sociedade onde o catolicismo reinara quase absoluto 

até então.  

Orlandi (1987) considera que a religião constitui um espaço interessante para se 

observar o funcionamento da ideologia, e nesta, o lugar ocupado pela Palavra, onde a Palavra 

de Deus pode ser usada no sentido de construir um discurso autoritário e monossêmico. 51 

Observamos como algumas expressões como “obediência”, por exemplo, podem ser 

apresentadas como a única via de salvação dos operários. A “harmonia” é outra palavra que, 

ao ser usada para caracterizar como devem ser as relações entre patrões e empregados, será 

considerada um lenitivo contra as idéias comunistas, constituindo desta forma um elemento 

                                                 
50 No que se refere a esta discussão sobre livre-arbítrio, Orlandi (1987, p. 242) vai afirmar que “(...) o conteúdo 
da ideologia religiosa se constitui de uma contradição, uma vez que a noção de livre arbítrio traz, em si, a de 
coerção. 
51 Qualidade do discurso onde as palavras tem apenas um significado e uma só função. 
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importante e muito valorizado na ação educativa que permeia todas as atividades do Centro 

Educativo.  

Ainda sobre a análise do discurso religioso da Igreja Católica, Orlandi (1987), falando 

sobre a supremacia do mundo espiritual sobre o material, afirma que os sujeitos e o Sujeito 

ocupam espaços diferenciados, já que o Sujeito (Deus) pertence ao plano espiritual e os 

sujeitos (homens), ao plano temporal, onde o mundo espiritual domina sobre o temporal. 

Conforme Gramsci (1966b apud ORLANDI, 1987), a religião contém em si duas 

concepções: a de mundo e a de atitude prática, sendo necessário o estudo das ideologias 

política e religiosa porque elas constituem formas de concepções de mundo.  

Rouanet (1978) esclarece que, para Gramsci, a Igreja Católica é uma sociedade civil 

autônoma, dentro da sociedade civil em geral, tendo sua sobrevivência ideológica devida a 

sua consistência homogênea e estrutura ideológica. No período que estudamos pudemos 

constatar tal fato. A Igreja, que sofrera um golpe tremendo com a laicização e que perdera 

espaços de atuação importantes, não só na educação, mas em outros campos sociais, (em 

decorrência de outras medidas como a instituição do casamento civil, a secularização dos 

cemitérios, etc.) mantivera sua força preservada e seu espaço social garantido, apesar da 

laicização aparente. 

Orlandi (1987, p.250) afirma “Que a fé é um dos parâmetros em que se assenta o 

princípio da exclusão. E o espaço em que se dá a exclusão é a igreja: os que pertencem a ela 

(os que acreditam) e os que não pertencem (os que não acreditam)”. A (re) educação do 

operário atendido por meio do Centro Educativo passava essa idéia de exclusão para os que 

não incorporassem os princípios da doutrina social da Igreja Católica, expressa nas encíclicas 

Rerum novarum e Quadragesimo anno, fartamente divulgadas entre eles. Além disso, a 

questão social estava nelas bem contemplada, só que os ganhos a serem obtidos pelos 

operários deveriam resultar de uma sensibilização junto aos empregadores, nunca de um 
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movimento reivindicatório, pautado por ideologias contrárias aos valores cristãos voltados 

para Deus, Pátria e Família. 

Considerando o novo regime, o contexto social, a organização dos trabalhadores 

urbanos e a crescente industrialização, fazia-se necessário o alinhamento do operariado às 

idéias do Estado Novo como também a formação não somente de um novo sujeito, mas um 

sujeito temente a Deus. A Igreja Católica, através das encíclicas, colaboraria para a 

construção deste operário cristão, conforme expressa o criador do Centro Educativo Operário, 

o congregado mariano Milton Pontes: 

No meio operário, a ação social se dirigirá tendo em vista principalmente a 
revitalização das energias do povo, evitando-se cair numa simples 
manifestação de sentimentos humanitários ou altruisticos, e fazendo-se uma 
reforma de costumes condenáveis e a adaptação de normas que exprimam 
de fato uma renovação espiritual segundo as tradições do civismo e a 
formação cristã de nossa gente (PONTES, 1940, p. 07). 

 
Esta renovação tendo como princípios as tradições do civismo e a formação cristã 

delineava o panorama político-religioso que permeou o Estado Novo: a formação de um 

sujeito obediente ao Estado, integrado aos ideais da Pátria, e um bom fiel, seguidor da Igreja 

Católica. Com todas essas características os trabalhadores estariam imunes aos perigos, 

representados pelo comunismo52, conforme considerava o Regime e a Igreja.  

Evidenciando a relação entre a Igreja Católica com o Centro Educativo Operário e 

com o governo durante o Estado Novo, Souza Neto (2000, p.30) nos diz que: 

Não menos importante que a faceta cooperativista era a cristã-católica, 
inspirada no Socialismo Cristão. Agamenon chegou a distribuir exemplares 
da encíclica Rerum Novarum do papa Leão XIII, texto-base dessa versão do 
socialismo, aos operários das fábricas, e muitas de suas ações eram pautadas 
num espírito cristão, segundo palavras do próprio interventor. 

 

Arnóbio Tenório, componente da equipe de governo de Agamenon Magalhães, em 

relatório que trata da Interventoria no interior de Pernambuco, enfatiza a contribuição dos 

Centros, orientados pela Doutrina Social da Igreja Católica, não só para a ação educativa e 

                                                 
52 Neste trabalho, consideraremos o termo comunismo e socialismo como sinônimos, já que conforme Maluf 
(1999) até meados do século XIX as palavras comunismo e socialismo tinham o mesmo sentido. 
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social, como também para a o encaminhamento de soluções voltadas para importantes 

questões trabalhistas. Afirmando que:   

Não se fechando em simples preocupações econômicas, nem 
proporcionando apenas vantagens materiais que, isoladas, são agentes de 
perturbação e revolta, não descançando no comodismo das disponibilidades 
doutrinarias, mas orientando-se com decisão e coerência pelos rumos claros 
dos princípios cristãos afixados nas celebres cartas pontifícias, os Centros 
Educativos (...) trazem a solução do problema trabalhista no Brasil.53 

 
 Aqui fica claro que a Igreja reconhecia que havia um problema trabalhista a ser 

enfrentado e via nos Centros um instrumento para fazê-lo. Ao estabelecer uma relação entre o 

poder da Igreja Católica pelo convencimento, através de suas encíclicas, contra o “comodismo 

das disponibilidades doutrinarias” , o srº Arnóbio Tenório aponta como a doutrina da Igreja 

poderia repercutir no campo das relações trabalhista-sindicais, através dos Centros, 

contribuindo não apenas para educar mas para formar um operário não somente temente a 

Deus, mas também ao Estado. Conforme Pontes (1940, p.04) o Centro deveria ser um 

“obstáculo á luta de classes, promovendo o convívio social”54, já que “Elles não alphabetizam 

apenas; instruem o operário nos seus deveres para com Deus e a Nação”.55 

 A encíclica Rerum novarum e, posteriormente, a Quadragesimo anno, vão aparecer 

nos discursos referentes à orientação doutrinária do Centro Educativo Operário, permeando as 

falas dos católicos envolvidos com a proposta de ação educativa de tais instituições. Nas suas 

falas são sempre ressaltadas as necessidades de se orientar e controlar o operariado não 

somente através do ideário do Estado Novo, mas também pela doutrina da religião Católica, 

dois discursos profundamente imbricados e afinados. 

 

 

 
                                                 
53BRASIL.GOVERNO DE PERNAMBUCO.VANDERLEI, A.T. Administração de Agamenon Magalhães. 
Secretária do Interior.Municípios.Recife: Imprensa Oficial, 1940. 
54 PONTES, M. de. Centros Educativos Operários.Recife, 1940. 
55 PEREIRA, Nilo. “Os Centros Educativos”. Folha da Manhã, Recife, vespertino, 03.03.1938.p.04. 
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3.1 - As Encíclicas Papais 

  

As Encíclicas que ora enfocamos no desenvolvimento deste estudo - Rerum Novarum 

e a Quadragesino anno - foram produzidas nos anos de 1891 e 1931 respectivamente, num 

período de intensas contestações por partes das classes trabalhadoras ao sistema capitalista e 

ao Estado Liberal.  

Elas nascem da necessidade que a Igreja Católica sente de oferecer respostas aos 

questionamentos da classe trabalhadora, quanto às estruturas do capitalismo que não lhe 

permitiam um padrão de vida digno e o acesso aos bens de forma igualitária. Na ocasião, o 

comunismo se infiltrava entre os trabalhadores, mobilizando-os para a luta, explicando tal 

situação como resultante da exploração capitalista.  

O resultado da atuação comunista já se fizera sentir no processo de organização da 

classe trabalhadora, cuja evidencia maior havia sido o poder de mobilização do operariado 

urbano, que resultara em greves de dimensões consideráveis. Evidentemente, os confrontos 

não teriam espaço em um regime de ditadura; mas, era necessário considerar a legitimidades 

das reivindicações dos operários e atendê-las, na medida do possível, como forma de legitimar 

muitas outras ações do Estado.  

Nessa perspectiva a Igreja Católica torna-se uma forte aliada do Estado, com a 

vantagem de ter pensado as questões sociais e ter proposto ações para seu enfrentamento, nas 

encíclicas papais, por meio das quais se propunha a neutralizar a influência comunista. A 

Igreja pretendia que o Estado promovesse a harmonia social como também a conformação das 

classes a sua condição, tentando reduzir os excessos que a exploração capitalista trazia. Seus 

princípios norteadores deveriam ser assimilados e defendidos por uma elite intelectual 

católica capaz de restaurar os valores cristãos. (Cf. Cury, 1988). 
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Para a Igreja, essa era também uma excelente oportunidade para reforçar suas bases de 

sustentação, reconquistar antigos espaços sociais e políticos, auferindo de novos e maiores 

privilégios junto ao Estado, para legitimação do qual tanto contribuía. 

 

  

3.2 - A proposta do Centro Educativo Operário e a Encíclica Rerum 

novarum 

 

A Encíclica Rerum Novarum, publicada pelo Papa Leão XIII, em 1891, apresenta em 

linhas gerais, como deveria se portar o operário cristão.  Como bem afirmou Nilo Pereira, o 

operário seria dignificado pela Encíclica Rerum novarum. Ela tratava basicamente da 

condição do operário e da questão social mediante a Igreja Católica, das relações entre patrões 

e empregados e da “proteção” proporcionada pelos ensinamentos cristãos nela citados. 

O surgimento desta encíclica ocorre em 1891, em meio às reações dos trabalhadores 

contra o Estado Liberal que não concedia igualdade e oportunidade a todos, mesmo que 

defendesse estes princípios. Nesse contexto, o comunismo surgia como o contra-ponto ao 

Estado Liberal e à exploração capitalista. (Em 1891 ainda não se falava em comunismo, no 

Brasil. O trabalho assalariado apenas começava, após a abolição da escravatura, em 1888. 

Como a encíclica dirige-se ao mundo todo, a preocupação com a relação entre patrões e 

empregados deveria ser nos países que já começaram a se industrializar como a Inglaterra, por 

exemplo, entre outros países). Segundo Lenharo (1986), esta Encíclica tentava discutir a 

questão social, como também apontar formas de resolver os enfretamentos desta questão, ação 

realizada com clareza pelo Papa Leão XIII na Rerum novarum. 
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Na comemoração dos cinqüenta anos da Encíclica Rerum novarum, sua importância é 

assinalada pelo sr. Alfredo Vieira56, componente da direção dos Centros Educativos 

Operários, em reportagem do dia 08 de maio de 1941 no Jornal Folha da Manhã, na qual ele 

ressalta o seu valor para o enfrentamento das questões que envolvem a relação entre capital e 

trabalho. 

Pesadas todas as circunstancias, Leão XIII lança ao mundo em 15 de maio 
de 1891, o maior documento onde se encontram as diretivas mais seguras 
para os dificeis problemas daquilo que nós chamamos Questão Social, 
direitos e deveres dos patrões e dos operários.57  
          

Ressalta ainda o sr. Alfredo Vieira, que o liberalismo esqueceu o princípio da 

dignidade do trabalhador, como também  a parte moral e espiritual do mesmo. Daí considerar 

que a Encíclica Rerum novarum seria a chance da promoção deste princípio no momento em 

que se tornasse  “(...) a mais perfeita  defesa do trabalhador e a maior salvaguarda de seu 

direitos”.58 

É interessante constatar a preocupação com a questão social, evidente no texto da 

encíclica, já em 1891, pelo fato de que o processo de industrialização já era uma realidade na 

Europa. Aqui no Brasil ele ainda engatinhava, com a lenta substituição do trabalho escravo 

pelo trabalho assalariado. Daí porque, cinqüenta anos depois, a encíclica era atual para a 

realidade brasileira. 

Conforme Maluf (1999), a Rerum novarum apontava medidas que visavam o 

equilíbrio social, a fixação de um salário mínimo, limitação das horas de trabalho, direito de 

férias, regulamentação do trabalho de mulheres e menores, entre outros, tentando alertar o 

Estado Liberal para intervir na economia, procurando evitar a sua desintegração, favorecida 

pela expansão do ideário comunista, sobretudo após a Revolução russa, em 1917. 

                                                 
56 Posteriormente o sr. Alfredo Vieira passará a ser diretor da DRAS em 1942, com a saída do sr. Milton Pontes. 
57 “As comemorações de ontem, do 50º aniversário da Encíclica Rerum novarum”.In: Folha da Manhã, Recife, 
matutino, 08.05.1941, p. 05. 
58 “As comemorações de ontem, do 50º aniversário da Encíclica Rerum novarum”.In: Folha da Manhã, Recife, 
matutino, 08.05.1941, p. 05. 
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A crença na ação redentora da Igreja para enfrentamento das questões e conflitos 

envolvendo as relações entre capital e trabalho, aparece na afirmativa de Alfredo Vieira 

quando diz: 

Somente a voz da igreja podia resolver tão grave problema. Os legisladores, 
os homens do Estado, como membros de uma mesma sociedade, se 
chocavam constantemente, e a maneira pela qual encaravam a questão 
jamais poderia garantir os verdadeiros direitos e deveres entre patrões e 
empregados.59 
                       

Mostrando reconhecer e admitir a necessidade de intervenção da Igreja para 

enfrentamento da questão social, o Papa Leão XIII, afirma: 

 A igreja, que, por uma multidão de instituições eminentemente benéficas, 
tende a melhorar a sorte das classes pobres; a igreja, que quer e deseja 
ardentemente que todas as classes empreguem em comum os seus 
conhecimentos e as suas forças para dar à questão operária a melhor solução 
possível.60 
 

Essa preocupação está presente nas encíclicas. De acordo com a Rerum novarum, as 

classes tinham necessidades umas das outras, estando destinadas a conviverem em estado de 

harmonia. Ao operário não cabia prejudicar o capital nem o seu patrão, como também 

defender os seus direitos através do uso da violência (FOYACA, 1967). Quanto ao papel do 

Estado ante ao operário, afirma a Rerum novarum o seguinte: 

 (...) quanto à proteção dos direitos particulares, deve (o Estado) preocupar-
se de maneiras especial, dos fracos e dos indigentes, porque  a classe pobre, 
ao contrário, sem riquezas que a proteja contra as injustiças, conta 
principalmente com a proteção do Estado.61  
 
 

Esta Encíclica destaca ainda o papel desempenhado pelas sociedades católicas, 

convidando os operários católicos a participarem destas instituições, aludindo à necessidade 

de arrependimento. Certamente esta seria uma alusão ao comunismo e seu materialismo. 

Para todos esses operários podem as sociedades católicas ser de 
maravilhosa utilidade, se convidarem os hesitantes a procurarem nela um 

                                                 
59  “As comemorações de ontem, do 50º aniversário da Encíclica Rerum novarum”.In: Folha da Manhã, Recife, 
matutino, 08.05.1941, p. 05. 
60LEÃO XIII, 2004. p.20. 
61 LEÃO XIII, 2004.p.38 - 39. 
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remédio para todos os males, e acolherem pressurosas os arrependidos e 
lhes assegurarem defesa e proteção.62 
 

Sobre o papel dos Centros Educativos Operários, conforme matéria extraída do jornal 

Folha da Manhã do dia 31 de maio de 1938, o Padre Maurício Vianna nos diz que a obra do 

Centro Educativo aproxima o “proletariado a Jesus Hóstia para a solução das questões sociais 

da classe trabalhadora”. 

Pelo acima exposto fica evidente a relação entre a proposta do Centro Educativo e seus 

objetivos e a doutrina da Igreja Católica. No que se refere a esses objetivos, o Centro, 

conforme seu criador, Milton Pontes (1940, p.13) se coloca como “Órgão de reeducação, 

proteção e defesa das famílias operárias”. Assim, assumindo o dever de “reeducar”, 

“proteger” e “defender” a família operária, o Centro tentava atender ao que dizia a Rerum 

novarum, sobre a responsabilidade de ser uma instituição de “defesa” e “proteção” dos 

operários católicos, capaz de promover “(...) o soerguimento moral e social das famílias 

operárias” (PONTES, 1940, p.13). 

Sabendo que o interesse tanto da Igreja quanto da instituição Centro Educativo 

Operário era o controle do operariado atendido nos seus diversos serviços, incluindo desde a 

educação a ação assistencial, poderíamos afirmar que os fatos de propor a “proteção” e a 

“defesa” para estes trabalhadores estariam tentando evitar que a influencia comunista não se 

alastrasse ainda mais no meio operário, vide que os mesmos já tinham tido contato com as 

idéias comunistas. Assim, o papel a ser desenvolvido através da proposta educativa do Centro 

Educativo, seria o da “Reeducação” destes trabalhadores que tinham tomado contato com as 

idéias comunistas, mediante a base doutrinária e ideológica da Igreja Católica e do Estado 

Novo. 

 

 

                                                 
62 LEÃO XIII, 2004.p.55 - 56. 
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3.3 – Quadragesimo anno: retomada das orientações da Encíclica Rerum 

novarum 

 

A carta do Papa Pio XI, intitulada Quadragésimo Anno, publicada em 1931, tratava 

sobre a ordem social de acordo com o Evangelho, além de ser comemorativa à publicação dos 

quarentas anos da Encíclica Rerum novarum. 

A Quadragesimo anno trazia como diretrizes:  

(...) defender a doutrina social e econômica de tão grande Mestre, 
satisfazendo a algumas dúvidas, desenvolvendo mais e precisando alguns 
pontos; finalmente, chamando juízo o regime econômico moderno e 
instaurando processo ao socialismo, apontar a raiz do mal-estar da 
sociedade contemporânea e mostra-lhe ao mesmo tempo a única via de uma 
restauração salutar, que é a reforma cristã dos costumes. Eis os três pontos 
da presente encíclica. 63 
  

Salienta Lenharo (1986) que a Quadragesimo anno, ao recuperar a doutrina da 

harmonia, tratada anteriormente pela Rerum novarum, buscava realizar uma discussão sobre a 

economia subordinada aos princípios da justiça social proclamada pela Igreja. Conforme o 

autor, para o Papa Pio XI tanto o liberalismo como o comunismo não contribuíam para a 

existência da justiça social pretendida pela Igreja Católica.                                

O Papa Pio XI, na Encíclica Quadragesimo anno, afirma que a legislação do Estado 

no atendimento à classe trabalhadora, partiu das orientações contidas na Encíclica Rerum 

novarum. Sobre isso comenta: 

E se uma tal legislação não condiz de todo nem em toda parte com as 
normas de Leão XIII, não se pode contudo negar haver nela muitas 
reminiscências da encíclica Rerum novarum e que à mesma, por 
conseguinte, se deve atribuir em grande parte a melhor condição dos 
operários.64 

 

Quanto à criação de instituições católicas na qual a Rerum novarum incentivava com o 

dever de “amparar” e “defender” o operário, e na qual situamos o Centro Educativo, chama-
                                                 
63 PIO XI, 2001. p.11, item 15. 
64 PIO XI, 2001. p.19, item 28. 
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nos atenção várias passagens da Quadragesimo anno, sobre a criação e as diretrizes que 

deveriam nortear estas instituições.  

O assistencialismo continuava sendo um forte instrumento de desmobilização. 

Retomando a proposta doutrinária da Rerum novarum, o Papa Pio XI, aponta que sugiram 

“(...) por toda parte e cada vez mais numerosas as associações de mútuo socorro para 

operários (...) fundadas segundo os conselhos e diretivas da Igreja e ordinariamente sob a 

direção do clero”.65 

No caso do Centro Educativo, a instituição fora criada, como se sabe, por um 

congregado mariano, certamente com base nas orientações da Encíclica Rerum novarum; 

materializando em sua proposta a doutrina Social da Igreja Católica. Nisso a religião Católica 

se coloca como a norteadora dos operários cristãos. As instituições criadas sob sua doutrina 

estabeleciam como propósito a formação de um operário temente a Deus, assistido pelo 

Estado e fortalecido contra as “idéias adversas a verdade cristã”. A esta proposta de formação, 

chama atenção o que diz o Papa Pio XI, ao afirmar que: 

Desejosos de levar à efeito a aspiração de Leão XIII, muitos do clero e do 
laicato dedicaram-se por toda parte com louvável empenho para fundar tais 
associações que, protegidas pela religião, embebidas do seu espírito, 
formaram operários verdadeiramente cristãos (...).66  

 

Para um operário verdadeiramente cristão ficava mais fácil o processo de 

“Reeducação”, ou seja, aceitação da idéias “saudáveis” e “seguras” da Igreja Católica e 

conseqüentemente do Estado Novo. Para isso a Encíclica apela para que aceitem a divisão 

social do trabalho e exerçam com satisfação todo e qualquer ofício: 

Por sua vez os operários reprimindo qualquer sentimento de ódio e inveja, 
de que abusam com tanta astúcia os fautores da luta de classe, não 
desdenharão o lugar que a divina Providencia lhes destinou na sociedade 
humana, antes terão em grande apreço, bem persuadidos de que no seu 
emprego e ofício trabalham útil e honradamente para o bem comum (...).67  

                                                 
65 PIO XI, 2001.p.17, item 24. 
 
66 PIO XI, 2001.p.21, item 33. 
67 PIO XI, 2001.p.78, item 136. 
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A Quadragesimo anno coloca ainda, que os operários que interiorizassem tais valores 

seriam agentes multiplicadores dos mesmos. Assim, os sindicatos criados sob a doutrina 

Católica, têm como finalidade proporcionar aos “seus membros uma séria formação religiosa 

e moral, para que eles depois infiltrem nas organizações sindicais o bom espírito que deve 

animar toda a sua atividade”.68 Sobre a impossibilidade de um socialismo cristão, a Encíclica 

considera que “O socialismo (...) não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe 

a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã”.69 

Para Maluf (1999), o socialismo tem variadas tendências, destacando-se o socialismo 

de Estado, o socialismo corporativista, o socialismo cristão e o socialismo agrário, dentre 

outros. Para ele, mesmo que a Igreja Católica na encíclica Quadragesimo anno aponte que 

“socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios: ninguém pode ser ao 

mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista70”, ela não poderia negar que sua doutrina 

social sugeria uma tendência de socialismo, no caso, o socialismo cristão.  

Para se ter uma idéia do alcance que os Centros Educativos tiveram, embora seja 

impossível mensurar seus resultados, é importante salientar a informação contida na fala do 

Interventor Agamenon Magalhães, quando em seu artigo Renovação Social71 afirma que ano 

de 1938 os Centros prestaram atendimento a 5.000 trabalhadores católicos.  

Tudo indica que ser católico era condição para participar do Centro. Nisto, 

concordamos com Orlandi (1987), pois quando o Interventor afirma que o operariado 

atendido era constituído de trabalhadores católicos, está definindo quem são os sujeitos e que 

espaços eles ocupam. 

                                                 
68 PIO XI, 2001.p.22, item 35. 
69 PIO XI, 2001.p.65, item 117. 
70 PIO XI, 2001.p.66, item 119. 
71 MAGALHÃES, A. “Renovação social”. Folha da Manhã, Recife, matutino, 03.05.1938. p. 02. 
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Por esta afirmativa subentende-se que o interventor acreditava no fato de que, se os 

trabalhadores pertencessem a Igreja Católica, tornando-se fiéis a ela e sendo atendidos por 

uma instituição como o Centro Educativo Operário portador da Doutrina Social da Igreja 

Católica, ao lado das ações que atendiam parte de suas necessidades materiais, estes 

trabalhadores estariam a salvo do perigo comunista, protegidos também pela sua fé. 

Para tanto era necessário tratar esse trabalhador com o mínimo de dignidade, 

preocupação que surge junto com o Estado Novo. No entanto esta “dignidade” se revestia de 

um processo de cooptação da classe trabalhadora através da garantia de alguns direitos que o 

Estado oferece, buscando para isso atender algumas das reivindicações do próprio movimento 

operário como também proceder a criação de medidas que pudessem evitar a desagregação do 

Estado mediante os conflitos entre os patrões e os operários, preocupação esta que já 

sinalizava a Igreja Católica através das suas encíclicas papais.  

A Constituição de 193772 já garantia ao trabalhador alguns direitos, como dispõe o 

artigo 137, nas seguintes alíneas: 

d) o operário terá direito ao repouso semanal aos domingos e, nos limites 
das exigências técnicas da empresa, aos feriados civis e religiosos, de 
acordo com a tradição local; 

h) salário mínimo, capaz de satisfazer, de acordo com as condições de cada 
região, as necessidades normais do trabalho;  

i) dia de trabalho de oito horas, que poderá sér reduzido, e somente 
suscetível de aumento nos casos previstos em lei;  

 k) proibição de trabalho a menores de catorze anos; de trabalho noturno a 
menores de dezesseis, e, em indústrias insalubres, a menores de dezoito 
anos e a mulheres;  

Deste modo, observa-se a influência da Igreja durante o Estado Novo, tendo sua 

doutrina social como base para organização e funcionamento do Centro Educativo Operário - 

                                                 
72 BRASIL. Constituição (1937). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm. Acesso em 01 de ago. 2004. 
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uma das formas pelas qual esse fato pode ser bem evidenciado, na estreita relação entre a sua 

proposta de ação educativa e a religião católica. 

Embora a relação estreita entre educação e religião tenha marcado o processo de 

colonização brasileiro desde os primórdios de nossa história, no período do Estado Novo tal 

relação, interrompida pela República laica, assume conotações específicas. Tanto a Igreja 

quanto o Estado sentiam a necessidade de se darem as mãos para enfrentamento de um 

inimigo comum – o comunismo – com total apoio das indústrias nascentes. O preparo e 

controle desse trabalhador vai se mostrar altamente necessário; e, mesmo após a ditadura, tal 

preocupação vai permanecer com as mesmas e/ou com outras instituições semelhantes aos 

Centros ou neles inspiradas. 

No último capítulo, falaremos um pouco do período subseqüente ao Estado Novo e de 

como os Centros Educativos continuaram com suas ações educativas e assistenciais, embora 

não tenha sido nosso propósito verificar o papel da Igreja na atuação dos mesmos, a partir de 

1945.         
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CAPÍTULO IV 

 O CENTRO EDUCATIVO OPERÁRIO DEPOIS DE 1945: ALGUMA S 

HISTÓRIAS... 
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No período após o Estado Novo, encontramos registros da permanência dos Centros 

Educativos. O boletim do Serviço Social contra o Mocambo73 datado do ano de 1948 traz um 

quadro (ver anexo A), onde podemos visualizar as ações desenvolvidas em cada Centro 

Educativo, exceto no Centro Educativo do Pilar, situado na Fábrica Pilar e do Centro 

Educativo do Pombal.  

Os dados do referido boletim sugerem a importância que tinham os Centros junto às 

famílias operárias, destacando os serviços sociais de atendimento. Foram registrados, no 

atendimento médico 564 homens, 1.049 mulheres e 192 crianças; e no dentário, 1.313 

homens, 2.572 mulheres e 609 crianças. 

No que tange aos serviços educativos, vemos dados expressivos dos cursos voltados às 

mulheres, como de corte e costura, onde se teve uma freqüência de 341 alunas, com 869 peças 

executadas. Os cursos de alfabetização obtiveram a freqüência total de 790 alunos adultos e 

1.019 crianças.  

Quanto à institucionalização dos Centros, eles continuaram atrelados à Diretoria de 

Reeducação e Assistência Social. Em 1945, por meio do decreto-lei de número 1.118 de 1945, 

                                                 
73 Boletim SSCM. Recife, Serviço Social Contra o Mocambo, v.2, n.2, 1948.  
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tem-se a criação da autarquia administrativa chamada de Serviço Social Contra o Mocambo, 

que em seu artigo 1º traz como a finalidade a de “(...) construir casas higiênicas e populares 

destinadas às classes menos favorecidas, que se faz mister proteger contra os males da 

habitação insalubre e da promiscuidade da vida nos mocambos”. Além disso, o decreto 

determina em parágrafo único que os Centros Educativos deverão ser transferidos para esta 

autarquia. 

Nisto, destacamos outros objetivos estabelecidos para o Serviço Social Contra o 

Mocambo. Em seu artigo 2º, dentre outros, promoverá: a divulgação de leis de proteção e 

amparo ao trabalhador e sua família; a formação de uma consciência voltada a compreensão 

dos deveres e direitos assegurados pelo Estado ao trabalhador; o desenvolvimento do ensino 

primário, profissional e doméstico nas vilas populares; educação física e prática de jogos, 

além da manutenção de divertimentos populares de cunho tradicional. 

Este decreto, no entanto vai ser substituído pelo regulamento do Serviço Social Contra 

o Mocambo74, aprovado em 1950, pelo governador Barbosa Lima Sobrinho, no qual aprova a 

finalidade estabelecida para o Serviço Social Contra o Mocambo disposta no decreto-lei n. 

1.118 de 1945. Quanto aos Centros, estes ficaram sob a orientação da Diretoria de 

Reeducação e Assistência Social, que se transforma em departamento sob a tutela do Serviço 

Social Contra o Mocambo. 

O Departamento de Reeducação e Assistência Social, segundo o artigo 2º do 

Regulamento, compreenderá em suas ações a responsabilidade por manter a divisão de 

reeducação da família operária, a divisão de administração das vilas e a divisão de assistência 

médica e dentária. 

                                                 
74 Regulamento do Serviço Social Contra o Mocambo. Recife, Serviço Social Contra o Mocambo. Imprensa 
oficial, 1950.              
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Em Relatório sobre as ações do Serviço Social Contra o Mocambo, referente ao ano de 

1954, apresentado pelo engenheiro Jorge Martins75 ao Governador Etelvino Lins, encontram-

se informações sobre a divisão de Reeducação e Assistência Social, à qual os Centros 

encontravam-se subordinados. Temos no referido relatório as seguintes informações: no 

Centro de Areias foi instalado a “Sala de Leitura e jogos femininos”; os departamentos de 

Cultura Física dos diversos Centros Educativos mantiveram atividades como competições 

internas de futebol e voleibol, além de torneios entre os Centros, nos quais foram disputados 2 

torneios de voleibol, 2 torneios de futebol e 2 corridas de pedestres. 

Além destas ações, destacamos a fundação do Centro do Engenho do Meio, em 1954, 

que contou com a presença do Presidente da República, srº Café Filho. Nesta ilustração 

podemos verificar como era o Centro Educativo do Engenho do Meio: 

 

 
Ilustração 12 - CENTRO Educativo Operário do Engenho do Meio. Recife: Fundo Secretaria 
de Educação e Proteção ao Menor, A3G2P10F5327. 

 

                                                 
75 BRASIL. Governo de Pernambuco. Serviço Social Contra o Mocambo. MARTINS, J.B. Relatório do ano de 
1954 apresentado pelo engenheiro Jorge Bezerra Martins. Recife, 1954. 
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No período de 1958 a 1964 em Pernambuco, segundo Cavalcanti (1986), são 

ampliadas as ofertas de educação escolar e extra-escolar com recursos advindos do Governo: 

tanto da Prefeitura, com Miguel Arraes, através do Movimento de Cultura Popular; como do 

Governo do Estado, com Cid Sampaio, através da Fundação da Promoção Social. O 

governador Cid Sampaio, aproveitando a estrutura do Serviço Social Contra o Mocambo, 

desenvolveu a sua proposta educativa por meio dos Centros Educativos Operários.             

 Estas duas propostas educativas, segundo Cavalcanti (1986, p. 87), foram “(...) 

manipuladas como componentes explícitos da ação de cada um dos projetos políticos - 

conflitantes - que se desenvolviam no Estado de Pernambuco, liderados por Cid Sampaio e 

Miguel Arraes”.  

 O projeto político de Cid Sampaio voltado para o trabalhador, tinha como objetivo a 

sua produtividade.  Assim, o Serviço Social contra o Mocambo, cria a Fundação da Promoção 

Social em 1960, e esta se constituí como entidade privada em 1961, passando a ela a 

responsabilidade da implantação dos programas de assistência e serviços voltados aos 

operários. 

  A Fundação da Promoção Social76, em relatório realizado pelo Governador Cid 

Sampaio, apresentava como finalidade: 

(...) promover a educação de base, o aprimoramento e qualificação 
profissional, a difusão do ensino e a divulgação da cultura, o desporto, a 
recreação e as atividades artísticas; promover serviços de assistência 
médica, dentária, hospitalar e higiene e nutrição; organizar serviços sociais 
nas comunidades, fomentar a criação de cooperativas e outros meios de 
melhoria econômica, pelo maior aproveitamento dos salários e recursos 
disponíveis e contribuir para a solução de problemas de desajustamento 
éticos e sócio-econômicos.   

 

 A Fundação, no de 1962, mantinha 307 escolas, sendo 245 no Recife e 62 nos 

municípios vizinhos, além de 14 Centros Educativos Operários. Desses 14 centros, 11 foram 

                                                 
76BRASIL. Governo de Pernambuco. SAMPAIO, Cid. Quatro anos de govêrno. Recife: Imprensa Oficial, 
1963. 
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mantidos e criados no período compreendido pelo Estado Novo (1937/1945), na gestão do 

Interventor Agamenon Magalhães, além do Centro localizado na Fábrica de Biscoitos Pilar, 

sendo extinto posteriormente os Centros Educativos do Pilar e do Pombal. Após o Estado 

Novo, na gestão do governador Etelvino Lins que compreendeu os anos de 1952 a 1955, foi 

criado o Centro do Engenho do Meio. E, no governo de Cid Sampaio, que compreendeu o 

período de 1959 a 1962, foram criados mais 03 Centros, localizados nos bairros da 

Mustardinha, Casa Amarela e Ibura. 

Pelo que se percebe, a permanência dos Centros Educativos após o período do Estado 

Novo, apontam para importância e pertinência dessas instituições, mesmo em diferentes 

orientações políticas, como as que marcaram os governos subseqüentes ao regime de ditadura. 

Não fez parte de nossas preocupações a caracterização das mudanças sofridas pela 

instituição após 1945, quando o país entra em processo de redemocratização, ganhando uma 

nova constituição, fato que teria seus desdobramentos nos diversos campos da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudando o Centro Educativo Operário como um dos instrumentos utilizados pelo 

Estado Novo para controle do operariado urbano, em Recife, e atentando para as relações que 

se estabeleceram entre o governo de Pernambuco (na pessoa do interventor Agamenon 

Magalhães) e a Igreja Católica (através dos integrantes da Congregação Mariana além de 

outras personalidades católicas que tiveram importante papel no seu governo), percebe-se 

facilmente o quanto a educação e a religião estavam interrelacionadas na proposta dessa 

instituição voltada para os trabalhadores. 

É importante lembrar que, a atuação da Igreja Católica, nesse período, não se 

restringiu aos Centros, mas se fez presente em todo o Sistema Escolar. O Ensino Religioso foi 

re-introduzido nos currículos escolares e as escolas, então despidas dos símbolos sagrados, 

desde a implantação da República laica, tiveram novamente os crucifixos entronizados em 

cerimônias solenes, que marcavam a retomada, por parte da Igreja, dos espaços físicos e 

educacionais. Os professores catequistas eram em maior número que os demais polivalentes. 

Assim lutava a Igreja para ter novamente a hegemonia, tanto na sociedade política como na 

sociedade civil. 

Embora a idéia da criação do Centro Educativo Operário tenha antecedido o Estado 

Novo, foi durante esse regime que a idéia ganhou força e se expandiu nos bairros mais 

populosos. Para o regime de ditadura então implantado, o Centro Educativo Operário foi um 

instrumento para sua legitimação, junto aos trabalhadores, no momento em que veio ao 

encontro de algumas de suas muitas necessidades, no interior de uma sociedade excludente e 

desigual. 
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Ao mesmo tempo, os Centros atuaram no sentido de disciplinar os espíritos dos 

trabalhadores, contribuindo para afastar a ameaça comunista, infiltrada em seu meio, “re-

educando” os que haviam se organizado em sindicatos e participado de greves nos anos 

anteriores, para que passassem a perceber como não conflituosas as relações entre capital e 

trabalho.  

O assistencialismo enfraquecia as resistências às mudanças do regime de força e as 

ações religiosas garantiam a expansão dos valores cristãos católicos, enfraquecidos pelo 

comunismo, de bases materialistas. O socialismo cristão expresso na Rerum Novarum 

permeava as ações do Centro educativo, contribuindo para difundir a doutrina social da Igreja. 

Os Centros contaram com todo o apoio institucional do Estado, sendo atrelados à 

Diretoria de Reeducação e Assistência Social (DRAS), órgão ligado a Prefeitura do Recife, 

voltado para: o desenvolvimento de propaganda contra o comunismo; o incremento de 

práticas esportivas; o incentivo aos serviços médicos nos bairros operários; e o acréscimo de 

oferta de ensino primário, profissional e doméstico para adultos, abrindo dessa forma um 

leque de oportunidades nunca vistas para o trabalhador urbano. 

Para a indústria local os Centros representavam a garantia de um trabalhador 

disciplinado e melhor preparado, uma vez que os Centros buscavam minimizar os conflitos ao 

mesmo tempo em que se preocupavam em qualificar a mão - de - obra. A preparação para o 

trabalho representou uma ação oportuna e que inspirou outras iniciativas no mesmo sentido, 

tentando fazer face à demanda, no momento em que o processo de industrialização e 

urbanização experimentava uma forte expansão.   

Os Centros permaneceram até o governo de Cid Sampaio, entre 1959 a 1962, quando 

Miguel Arraes assumia a Prefeitura do Recife. Muitos deles se transformaram em Centros 

Sociais Urbanos (CSU’s), como os Centros de Areias e Pina. Acreditamos que, em meio ao 

processo de democratização que marcou o país, após 1945, com a nova constituição em 1946, 
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eles tenham perdido parte de sua função de controle dos trabalhadores urbanos, podendo 

realizar um trabalho menos direcionado pelas preocupações disciplinadoras que marcaram as 

primeiras instituições. Além disso, nas décadas seguintes, novos atores da luta entre patrões e 

empregados surgiriam no campo, com as ligas camponesas, exigindo novas formas de 

controle do trabalhador, contribuindo para outra ditadura, iniciada com o golpe de 1964. Mas 

essa já é outra história.  
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