
 
Universidade Federal do Ceará 

 
Maria Goretti Lopes Pereira e Silva 

 
 
 

 
 
 
 

A Escola Normal do Ceará nos anos de 1930-1950: 
palco de debates políticos e pedagógicos no calor das 

Reformas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fortaleza - CE 

 2009  



 1 

MARIA GORETTI LOPES PEREIRA E SILVA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
A Escola Normal do Ceará nos anos de 1930-1950: 

palco de debates políticos e pedagógicos no calor das 
Reformas 

 
 

 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação Brasileira da 
Faculdade de Educação, da Universidade 
Federal do Ceará/FACED-UFC, como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
doutora em Educação. 
Área de Concentração: História, memória e 
política educacional. 
Orientador: Profo Dr. Jacques Therrien. 
 

 
 
 
 

Fortaleza – CE 
2009 

 



 2 

Universidade Federal do Ceará 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

 
 

 
 

A Escola Normal do Ceará nos anos de 1930-1950: 
 palco de debates políticos e pedagógicos no calor das Reformas 

 
 

MARIA GORETTI LOPES PEREIRA E SILVA 
 
Tese para obtenção do grau de Doutora 
Defesa em: 01/04/2009 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
_________________________________________ 

Profo Dr. Jacques Therrien - Orientador 

Universidade Federal do Ceará-UFC 

 

_________________________________________ 

Profo Dr. Antônio de Pádua Carvalho Lopes 

Universidade Federal do Piaui-UFPI 

 

_________________________________________ 

Profa Dra Sofia Lerche Vieira 

Universidade Estadual do Ceará-UECE 

 

__________________________________________ 

Profa Dra Ana Iório Dias – Examinadora 

Universidade Federal do Ceará-UFC 

 

____________________________________________ 

Profa Dra Ercília Maria Braga de Olinda – Examinadora 

Universidade Federal do Ceará-UFC 



 3 

DEDICATÓRIA 
 

 
 
 

 
 

 
Ao começar meus estudos,  

me agradou tanto o passo inicial, 
a simples conscientização dos fatos, 

 as formas, o poder de movimento, 
o mais pequeno inseto ou animal, 

os sentidos, o Dom de ver, o amor 
- o passo inicial, torno a dizer, 

me assustou tanto, 
e me agradou tanto, 

que não foi fácil para mim passar 
e não foi fácil seguir adiante, 
pois eu teria querido ficar ali 

flanando o tempo todo, 
cantando aquilo 

em cânticos extasiados. 
 

Walt Whitman 
(Folhas das Folhas da Relva) 

 
 

Ao Chagas, esposo e companheiro de todas as horas. 
A minha família, meus pais Jairo e Zenite  

e meus irmãos Wellington, Verônica e Djane, meu porto seguro. 
Aos meus sobrinhos: 

 Victor que continua seus estudos iniciados em cânticos extasiados  

e à pequena Luisa que nem estuda ainda, mas já rabisca  
em cânticos extasiados.  



 4 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 

 
É inútil querer encurtar o caminho  

e querer começar já sabendo que a voz diz pouco.  
Pois existe a trajetória,  

e a trajetória não é apenas um modo de ir. 
A trajetória somos nós mesmos. 

Em matéria de viver, 
Nunca se pode chegar antes. 

 
Clarice Lispector 

 
 
 
 
 
 

A todos que se dispuseram contribuir com e na trajetória deste trabalho.  

 
Em particular ao professor Jacques Therrien por me acolher com sua  

experiente orientação em momento tão crucial de minha 
 trajetória de historiadora. 

 
Ao professor Arimatea Barros Bezerra pelo apoio inicial. 

 
Ao professor Rosilmar Alves dos Santos pela correção textual. 

 
Um agradecimento especial aos meus colegas professores do CED-UECE.  

 
Aos professores e funcionários da FACED-UFC que me acompanharam ao 

longo da trajetória acadêmica. 
 
 



 5 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem como objeto de estudo a Escola Normal do Ceará 

como ponto de partida para o desencadear da política educacional cearense, 

palco de onde se encenaram grandes polêmicas em torno das reformas 

educacionais, no período de 1930 a 1950. Defendeu-se a tese de que a Escola 

Normal, no período referido foi muito mais um palco dos embates políticos, 

espaço de luta da política local do que mesmo de debates pedagógicos e que 

vai perdendo sua importância e centralidade por volta dos anos de 1950. 

Objetivou-se compreender o processo histórico de constituição da formação de 

professores na Escola Normal do Ceará, no período referido.  A pesquisa teve 

no jornal a principal fonte de informação aliado a documentos oficiais e outros 

estudos sobre o tema. Os marcos teóricos foram estabelecidos a partir da Nova 

História e dos métodos histórico e compreensivo, além de categorias como 

intelectual, modernidade e conservadorismo, assim como da emergência do 

currículo brasileiro sob a influência de estudos estrangeiros. Os resultados 

obtidos confirmam que nos meandros de constituição da formação de 

professores, a Escola Normal do Ceará teve papel central nos embates 

travados entre grupos de facções políticas que, senão ideologicamente 

divergentes e contraditórios, encontravam-se em lados opostos do poder 

político. E, ainda, que a formação de professores no Ceará seguiu o caminho 

trilhado pela maioria das escolas normais brasileiras inteiramente 

concatenadas com o que havia de mais moderno em termos de estudos 

pedagógicos no mundo, e que o papel dos intelectuais cearenses foi 

fundamental nesse caminhar. E mais, que a Escola Normal, como instituição de 

seu tempo, serviu a esse mesmo tempo, isto é, se nos anos de 1920 o foco era 

servir de laboratório às novas idéias pedagógicas, nos anos de 1930 esteve a 

serviço, pelo menos formalmente, da formação do novo tipo de homem  que 

estava a exigir a nova sociedade, ao mesmo tempo moderna e conservadora. 
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ABSTRACT 
 

 

The subject of the present study is the Normal School of Ceará (Brazil), as the 

focal point in the framework of educational politics in this State, between 1930 

and 1950, a period characterized by the outbreak of great debates around the 

current educational reforms. In this sense, it supports the thesis that the Normal 

School of that period served as the arena for political quarrels and disputes, 

particularly, at a local level, more so than a place for pedagogical debates. It is 

stated, furthermore, that the Normal School begins to loose its prestige and 

centrality around the years 1950. The study intended to understand the 

historical process of teacher preparation in the context of the Normal School in 

the above mentioned period. The daily newspaper was selected as the main 

tool of data collecting, along with official documents and bibliographical reviews 

focusing upon the subject. The study was based upon the theoretical 

perspective represented by the New History approach associated to the 

comprehensive and historical research methods. Categories such as modernity, 

intellectual, conservativeness, as well as the emergence of a Brazilian 

curriculum under the influence of foreign studies were also taken into account in 

the data analysis process. The study results confirm that within the meanders of 

the consolidation of a teacher preparation project, the Normal School played an 

essential role in the field of contentions involving political groups and factions, 

which, if not ideologically divergent or contradictory, positioned themselves at 

opposed sides on the grounds of the political power. And, yet, the teacher 

preparation experience in the State of Ceará followed the same path as did the 

majority of Brazilian Normal Schools, connecting themselves to the most 

advanced pedagogical studies produced so far in the world, and for this 

accomplishment, the role of the native intellectuals was, in truth, outstanding. 

Moreover, it should be stressed that the Normal School as an institution 

immersed in the realm of a certain historical time, served the needs of that time.  

For, if in the years 1920, it should be put to use as a laboratory of new 

pedagogical ideas, in the years 1930, at least in a formal sense, it was to be 

held accountable for the formation of the new man required by a society, which 

was, at the same time, modern and conservative. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

1 - O envolvimento com o tema 

 
Este trabalho tem como objeto de estudo a Escola Normal do Ceará como 

referência de um novo pensar da política educacional cearense, espaço de 

poder e palco de grandes polêmicas em torno das reformas educacionais no 

período de 1930 a 1950. A opção por este objeto de pesquisa remonta ao 

trabalho desenvolvido por ocasião do curso de mestrado, quando da 

reconstrução da história da primeira escola de formação de professores de 

nosso Estado, a Escola Normal do Ceará, no período de 1884 a 19221. Tal 

escola já se colocara, no seu nascedouro, como referência para os discursos e 

as práticas educativas da época. Assim, vislumbrou-se a importância da 

referida instituição, não só para a formação de professores, mas também para 

um novo modelo de sociedade que foi instaurado requerendo, portanto, nova 

concepção de educação.  

 

Dessa forma, foi possível analisar de perto as idéias que norteavam suas 

práticas pedagógicas nas últimas décadas do século XIX e início do século XX 

e, sobretudo, constatar que essa é a mais importante referência cultural de 

nossa história educacional de que dispõem os professores cearenses. Tomar 

essa referência cultural para vislumbrar a superação de nossos dilemas 

educacionais, tão necessária frente às imensas dificuldades que enfrentamos 

                                                 
1 Sobre minha aproximação com o tema, fiz na Dissertação de Mestrado uma breve reflexão 
em torno do entrelaçamento do objeto de pesquisa com a minha história de vida. 
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na atualidade em relação à formação de professores, parece ser, no mínimo, 

um ato de sabedoria de nossos educadores. 

 

Esse trabalho revelou ainda que, por sua importância, a Escola Normal foi o 

palco onde foram ensaiados os primeiros passos de uma política educacional 

que visava ampliar o atendimento escolar, pautada nos ideais republicanos de 

educação pública, universal e gratuita. Como sabemos, tanto aqui, como em 

outras partes, na França em especial, a criação de escolas normais 

representou o núcleo fundante das políticas educacionais. Tudo começou com 

escolas que formavam professores e normalizavam o ensino primário2. 

 

É, porém, uma experiência datada, pautada nas idéias de seu tempo e atendia, 

por isso mesmo, às necessidades da República, da industrialização, da 

modernidade, dos interesses da burguesia, como ocorria em todo o mundo 

ocidental, inserido no processo de produção capitalista. No Ceará, a história 

não divergiria, haja vista que à burguesia, detendo o poder político e 

econômico, interessava manter seus privilégios e não atender aos anseios do 

conjunto da sociedade. Cabia, pois, às normalistas formar a classe que se 

manteria à frente da direção dessa sociedade: classe média e letrada, 

necessária à formação do Estado Novo, ao processo de industrialização, de 

urbanização, à modernidade, enfim. 

 

                                                 
2 Ver Pereira e Silva (2001). 
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Tenho, portanto, como objeto de pesquisa a Escola Normal do Ceará como 

ponto de partida para se pensar a política educacional cearense, palco de onde 

se encenaram grandes polêmicas em torno das reformas educacionais no 

período de 1930 a 1950. O recorte temporal explica-se em função dos 

momentos históricos de auge e desvalorização porque passa a Escola Normal 

no período, isto é, se nos anos de 1930 a Escola se apresentava como espaço 

de visibilidade, pelo menos para a classe social que a freqüentava, ao final 

desse período, esta foi perdendo seu prestígio já que o ensino superior surgiu 

como nova possibilidade de formação para as moças dessa mesma classe.  

 

Vale lembrar aqui, conforme Azevedo (1997), que a compreensão do conceito 

de política pública requer situá-lo numa abordagem paradigmática e se 

estabelece conforme a concepção de sociedade que o norteia. Portanto, 

enquanto para alguns a política social segue a lógica do capital, garantindo a 

reprodução da força de trabalho para a acumulação do capital, para outros, 

esta resulta da luta histórica dos trabalhadores por emprego e pelo direito de 

proteção ao trabalho, logo, como demanda social. E, ainda, há aqueles para os 

quais esta se coloca como autoritarismo do Estado, tolhe a livre iniciativa e traz 

sérios riscos de retorno ao totalitarismo, defendendo estes, pois, “menos 

Estado e mais mercado”. Assim, torna-se importante esclarecer que, no recorte 

temporal deste estudo, a nomenclatura “política educacional” no sentido que a 

vemos acontecer hoje, isto é, como ação pública assumida e garantida pelo 

Estado, planejada com objetivos que norteiam programas e projetos 

educacionais - que precisam considerar as peculiaridades de cada nação a que 

se destinam - e configuram sua execução e efetivação, ainda não se aplicava, 
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já que as ações voltadas para as diferentes áreas sociais se estabeleciam 

através de práticas fundadas em legislação instituída de forma bastante 

fragmentária e localizada, o que dificultava a idéia de um projeto nacional de 

educação. Aliás, lembra Vieira (2002), ao prefaciar seu texto, que 

diferentemente dos já implementados Estados Nacionais, onde a “educação 

publica estatal” já se fazia presente no século XVIII “quando o Estado toma 

para si a formação dos súditos”, no Brasil de capitalismo tardio a chegada da 

Corte trouxe como prioridade a “defesa e a saúde” e a “erudição e as virtudes a 

serem cultivadas em sociedade” deixando, portanto, a instrução pública para 

bem mais tarde. E continua a autora: “Com efeito, a presença da educação fora 

da área de abrangência da sede da Corte foi pouco expressiva. O Brasil 

praticamente salta a fase da ‘educação pública estatal’, passando da ‘educação 

pública religiosa’, com os jesuítas, para a busca de um ‘educação pública 

nacional’, o que ocorre entre a passagem do Império para a República” e “viria 

já no século XX, convivendo com anseios de uma ‘educação pública 

democrática’” e, ao seu final, com uma “educação pública de massa”. Tal 

entendimento da história da educação brasileira propiciou, segundo Vieira, 

ampliar a concepção de educação pública, pois, apesar de se falar de 

“instrução pública”, desde sempre, em nossa história, “a escola púbica, tal 

como hoje a entendemos, teve um nascimento tardio em nosso país”.  

 

Defendo a tese de que a Escola Normal, no período aqui referido, foi muito 

mais um palco de embates políticos, espaço de luta da política local, do que 

mesmo de debates pedagógicos e que vai perdendo sua importância e 

centralidade, por volta dos anos 1950. Mesmo assim, partindo do pressuposto 
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de que o sentido da educação estabelece-se a partir de formas de pensar a 

cultura escolar e das práticas dos que efetivam esse pensar, entendo que a 

(re)construção do processo histórico de constituição da formação de 

professores no Ceará proporcionará a possibilidade de pensar e efetivar uma 

política de formação docente voltada para a necessidade da educação de 

todos. 

 

2 - Localizando o problema 

 

Na problematização do tema, vale situar o objeto no seu tempo histórico. Assim 

vamos entendê-lo na sua historicidade. A chegada do século XX, no Brasil, vai 

se caracterizar pela defesa de um projeto de modernidade que visa ao 

estabelecimento de uma nova ordem sócio-econômica e política, haja vista, a 

desilusão liberal na efetivação dos ideais republicanos tão fortemente 

defendidos ao longo do século XIX. 

 

Uma nova concepção de sociedade, vai requerer a introdução de novos valores 

culturais e ideológicos, tão veementemente debatidos nas primeiras décadas 

do século XX, além de conhecimentos e saberes que se voltem para a 

implementação do trabalho, inclusive na área do trabalho rural, agrícola, com a 

introdução de novas técnicas e novos instrumentos. 

 

O projeto de modernidade visava à formação da nacionalidade brasileira e, 

para isso, buscava na cultura popular o que havia de mais genuíno, o ser 
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brasileiro, a brasilidade, o caráter nacional, como fator de constituição da nossa 

sonhada identidade3. 

 

Assim é que, ao final da década de 1920 e início de 1930, as novas idéias 

políticas, econômicas e sociais assentadas na defesa de um Estado Nacional, 

centralizador, antiliberal e intervencionista, encontrarão espaço apropriado para 

sua realização, tendo o Estado Novo estabelecido, a seguir, grande aceitação 

no meio intelectual e político de nossa sociedade4.  

 

A implantação desse novo projeto social, entretanto, vai exigir instrumentos de 

institucionalização e caberá ao campo educacional a importante tarefa de 

divulgar e inculcar os novos princípios, trabalhando a organização da nação por 

meio da organização da cultura. Para tanto, faz-se necessário discutir e 

implementar a formação de professores, estes organizadores da alma popular, 

em outros moldes, isto é, com base em novas propostas pedagógicas, visando 

à formação profissional e política do povo brasileiro rumo à modernidade. 

 

Assim, as tantas reformas do ensino que até então se pautaram em 

experiências e práticas educativas nacionais e internacionais já não 

responderiam mais às nossas necessidades, o que vai demandar a formação 

de uma política nacional de educação. Para os revolucionários de 1930, que 

ambicionavam o estabelecimento do Estado Nacional, tão caro ao processo de 

modernização capitalista, estava na educação, portanto, o gérmen para a 

                                                 
3 Sobre a gênese do Brasil moderno, ver NAGLE (2001) e LORENZO (1997). 
4 Cf. LORENAO (1997) e SHIROMA (2002). 
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concretização de seus ideais e, na escola, a função de manter na zona rural o 

trabalhador do campo, evitando-se, assim, a inchação das cidades na busca do 

trabalho moderno que, por sua vez, exigia da escola formação profissional para 

o trabalho na indústria5. 

 

Todas essas questões postas, além da luta desencadeada pelos educadores 

pioneiros das reformas das primeiras décadas do século XX, demandavam a 

organização de um sistema nacional de ensino e, portanto, o desenvolvimento 

de uma política educacional voltada para atender tais necessidades, ancoradas 

que estavam em determinada proposta ideológica. Dessa forma, ações foram 

desenvolvidas a fim de efetivar essa proposta, iniciando-se pela criação do 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, do Conselho Nacional 

de Educação e organizando alguns níveis de ensino como o superior, o 

secundário e o comercial. Ao ensino rural, que vem da idéia de regionalização 

da escola, caberá a formação da mentalidade de acordo com as características 

da ideologia do Brasil-país-essencialmente-agrícola, além de, como já referido, 

buscar a fixação do homem no campo6. Ao magistério, caberá tratamento 

relativo ao ensino normal rural, como será discutido posteriormente, já que as 

escolas normais convencionais não atendiam, segundo os mentores do projeto 

econômico-social capitalista, aos princípios desse ideário. 

 

                                                 
5 NAGLE e LORENZO, op. cit. 
6 NAGLE, op. cit., 2001. 
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Assim, até meados do século XX, as escolas normais continuaram 

desempenhando importante papel na organização e desenvolvimento das 

políticas educacionais dos estados. 

 

No Ceará, a Escola Normal foi, desde seu nascedouro, o palco onde sempre se 

travaram grandes discussões pedagógicas e embates políticos, e de onde 

germinaram as tantas reformas do ensino cearense. Esta é, por sinal, a 

discussão que faço por ocasião do trabalho de dissertação que desenvolvi no 

mestrado, buscando reconstituir a história dessa instituição, refletindo as 

práticas que fundamentaram suas propostas de formação pedagógica e 

ideológica da mulher cearense, visando à implementação de um projeto de 

sociedade moderno em contraposição a idéia de trevas e atraso em que se 

encontrava o povo7. 

 

Objetivo, pois, compreender o processo histórico de constituição da formação 

de professores na Escola Normal do Ceará, no período de 1930 a 1950, e a 

relação dessa Escola com a sociedade cearense, quanto influenciou e quanto 

adaptou, e seu projeto educacional. Esta investigação, portanto, visa 

aprofundar estudos sobre a Escola Normal do Ceará como cenário para o 

desencadear da política educacional desse Estado e, sobretudo, recompor a 

história dessa instituição, haja vista os estudos existentes sobre a história da 

educação no Ceará centrarem-se na evolução do ensino cearense, sem buscar 

rastrear a construção mesma da primeira instituição de formação de 

                                                 
7 Com o título Escola Normal do Ceará: luzes e modernidade contra o atraso na terra da seca 
(1884-1922), a dissertação foi defendida, no Programa de Pós-Graduação da UFC, em 2001. 
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professores do Estado, analisando e interpretando práticas políticas e 

discursos pedagógicos, situando-os nos diferentes momentos sócio-históricos 

locais e, consequentemente, brasileiros. 

 

Mais do que recompor a história da Escola Normal do Ceará, busco 

compreender questões do presente, através do significado filosófico e social 

dessa Escola, o que, por si só, já me parece não querer pouco de um estudo 

sócio-histórico. Creio que a compreensão dessa referência cultural poderá, 

enormemente, contribuir para as articulações altamente necessárias às 

propostas pedagógicas da atualidade para a formação de professores. Além do 

que, querer (re)construir a história da educação do Ceará não deixa de ser 

projeto ambicioso e de extremo valor para a história social e cultural do nosso 

Estado. Assim acredito que com este estudo estarei participando desse projeto 

que inclui tantos outros estudiosos locais e não-locais comprometidos com a 

nossa história. 

    

Para nortear a pesquisa, algumas questões foram delineadas, lembrando que, 

no trabalho histórico, essas questões servem para orientar a angulação da 

investigação que se queira enfatizar na pesquisa, tendo em vista que será 

sempre a realidade das informações obtidas, do material localizado que 

exigirão do pesquisador ousadia e criatividade no perguntar. Assim, algumas 

perguntas foram pontuadas para dar rumo aos desdobramentos que se fizeram 

neste estudo. Em primeiro lugar, pareceu pertinente indagar sobre os princípios 

teóricos e práticos, transformadores ou conservadores, que embasaram as 

propostas de reformas da Escola Normal, com vistas a subsidiar as práticas e 
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políticas educacionais no Ceará, no período enfocado. Uma outra questão, que 

soou bastante interessante refere-se ao significado que teve, para a sociedade 

cearense, a Escola Normal local. Tornou-se relevante também perguntar em 

que medida princípios defendidos pela Escola Normal contribuíram para 

continuidade e ruptura de aspectos referentes a diferentes dimensões da 

sociedade cearense.  

 

Para responder a esses questionamentos, faz-se necessário o aprofundamento  

de estudos historiográficos, tanto do ponto de vista da história sócio-política e 

econômica local, quanto de ordem da cultura tão peculiar de nossa região em 

relação às demais regiões brasileiras. Outrossim, nunca é demais enfatizar 

que, para atingir o universo de respostas para as questões  esboçadas no 

estudo histórico, dependerá sempre das fontes encontradas, bem como das 

possibilidades de análise que as mesmas venham proporcionar. 

 

Com base nos questionamentos postos acima, alguns objetivos mais 

específicos podem ser, aqui, delineados: compreender os meandros de 

construção da política educacional cearense a partir da formação de 

professores do ensino primário cearense presentes nas propostas de reformas 

da Escola Normal; refletir sobre o significado dessa instituição para os 

cearenses no momento sócio-histórico enfocado; analisar a influência e a 

importância dos princípios defendidos por essa escola nas questões sócio-

políticas e econômicas locais de seu tempo. 
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Evidentemente, atingir a plenitude destes objetivos sempre demanda uma 

profunda localização de fontes que tem fundamentalmente, mas não só, o 

jornal, como referência informacional e entender que esta é sempre uma 

angulação que apresenta uma dada visão, legitimando ou ocultando aquilo que 

defende ou que nega respectivamente.  

 

3 – Abordagem teórico-metodológica 

 

3.1 – A história e os métodos: histórico e compreensivo 

 
 
Algumas idéias que iluminam a crítica e a compreensão neste trabalho são 

aqui esboçadas, assim como, a opção pela fonte e a caracterização intelectual, 

social e política ou do lugar que ocupam, nessas dimensões, as personagens 

que fazem as ações que norteiam o objeto em estudo no tempo histórico aqui 

enfocado. Também se faz uma breve inserção nas origens do campo do 

currículo no Brasil e a influência do progressismo americano na sua construção 

e organização, para se compreender os esforços empreendidos nas tantas 

reformas educacionais empreendidas por nossos educadores. Como lembra 

Rodrigues (1969, p. 419), o trabalho histórico requer, além do documento, 

“compreender a significação de todo aquele material colhido e criticado, para 

elaborar a síntese e escrever a narração” (1969, p.419), isto é, faz-se 

premente, “não só fixar o fato e a exatidão objetiva do acontecimento, como 

determinar o sentido da ação do homem, superando a instância documental” 

(Id., Ibid.). Não se deve esquecer que ao historiador cabe compreender a ação 

do homem no tempo, portanto, como momentânea, transitória passível de 
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permanências e superação. É, pois, no ato de interpretar, isto é, de ir além da 

pesquisa e da crítica das fontes, que o historiador deve extrair do texto histórico 

a plenitude da vida que foi e que permanece nas formas presentes, captando 

nos documentos os anseios e os desejos das personagens ou sujeitos que 

subsidiam suas ações. Ir além do documento monumento, conforme Foucault 

lembrado por Le Goff (1995), do texto autêntico, explorando o sentido e o 

pensamento, a ação e o sentimento que, subjetivamente, perpassam o jogo de 

interesses e direcionam as práticas humanas. Tomar, pois, o método 

compreensivo para interpretar os acontecimentos na busca de uma reflexão 

teórica, da realização de uma história compreensiva parece ser o mais 

definitivo ato de criação histórica. Para Rodrigues (1969) “A história é também 

juízo” e a função recriadora do historiador liberta-o da objetividade documental. 

O “método de pesquisa” que limita-se a procurar e limpar pela crítica o 

documento, e o “método teórico” que é apenas uma hipótese de trabalho, uma 

conjectura de investigação e compreensão, pois, se complementam no fazer da 

historia. Lembra, ainda, Rodrigues que das ciências sociais 

 
se originam as teorias históricas, que nos facilitam a compreensão interior 
do material, o conhecimento dos problemas históricos e a descoberta de 
suas ligações. Estas teorias, contudo, não devem dirigir apriorìsticamente 
(sic) o trabalho histórico, sob pena de transformar-se êste em tese. Ao 
contrario, elas são uma sugestão final, ou um roteiro, para que não se deixe 
o historiador, em face dos documentos, dominar ùnicamente (sic) pelo fato 
nu e cru, mas apreenda também sua significação e sentido.  
 
De regra, estas teorias devem promover a compreensão, focalizando as 
ligações, os vínculos, as conexões dos fatos com as idéias. Outras vêzes, 
elas segredam ao historiador um conselho sábio: não deixe de ver o que há 
entre êste fato e aquele, entre esta e aquela ideologia; espreite as relações 
do ambiente geográfico com o homem, dêste com a estrutura econômica e 
com o mundo espiritual. Elas fornecem, assim, sugestões de trabalho, 
métodos de compreensão da totalidade. (Rodrigues, 1969, p. 422-23) 
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Sendo a história desenvolvimento e criação, pois é feita de continuidades, 

rupturas e recuos, mudança decidida pelo homem, ação do homem no tempo, 

a esta não se aplicam leis gerais. Fugir, pois, da miséria intelectual no lidar com 

a construção da história exige do historiador um esforço no lidar com a teoria 

que ilumina a reflexão interpretativa e entender que  

A historia deve compor-se de um núcleo a priori, os documentos, que 
cumpre pesquisar; de um exame critico que apura e depura êste material; 
de uma interpretação que inclui hipóteses e induções, destinadas a real 
reconstrução da vida passada; de uma síntese que recompõe, narra, 
descreve e compreende [e mais] a historia é construção e não mera 
descrição, é descobrimento de realidades e não manipulação. Ela parte 
sempre dos documentos e mantém-se em contato com êles, por meio de 
atos de compreensão. (Rodrigues, 1969, p. 426) 
 

 

É verdade que “as teorias vão, os textos ficam”. Porém, priorizar o documento 

e desprezar a teoria pode ser um ato arriscado para o historiador que pretende 

fazer uma história compreensiva, pois, a realidade histórica é feita de prática e 

teoria. É nesta relação, portanto, que se pode buscar a reconstrução histórica 

de forma compreensiva.  

 

3.2 – Possibilidades de refernciar o caminhar na pesquisa 

 

Como possibilidade metodológica de pesquisa, temos na Nova História os 

fundamentos que nortearão o caminho a ser percorrido. Assim, algumas de 

suas características para situar: ampliação do campo de estudo da História, 

isto é, ir além do campo sócio-político, ampliando o próprio objeto de pesquisa, 

incluindo artefatos culturais, o povo como sujeito; uma outra concepção de fato 

histórico que deixa de ser algo dado para ser construído pelo historiador 

durante o processo da pesquisa, isto é, passa-se da História simplesmente 

fatual, narrativa para uma História interpretativa, viva, perpassada por 
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concepções de mundo. Para tanto, faz-se necessário um novo entendimento 

da relação passado/presente, ou seja, entender as categorias de 

temporalidade como uma nova representação do tempo histórico, o que 

requer estar atento a movimento versus eterno. Tratar de eventos particulares 

e personagens autênticas, considerando, portanto, as necessidades humanas; 

de passado que deixa de ser o que não é mais para ser o que é e ainda é, o 

que há de mais sólido na estrutura do tempo, consolidação do ser no tempo, 

duração realizada, sendo ainda a única dimensão possível de se conhecer o 

mundo humano, em suas relações com o presente; história entendida como 

continuidade e ruptura, e não como reflexo e contexto, como ciência dos 

homens no tempo, em sua finitude, em sua temporalidade, como transitório, 

sucessão, mudança, como novo conhecimento, experiência humana, o vivido 

pelos homens, e o próprio homem como fonte, objeto e sujeito da produção 

desse novo conhecimento, do conhecimento da mudança.  

 

E, ainda, entendendo o historiador como mediador entre vivos e ainda vivos, 

aquele que deve conhecer, diferenciando-as, as dimensões humanas, isto é, 

conhecer os homens em suas mudanças perpétuas, em sua historicidade. A 

reflexão acerca do papel do historiador serve para explicitar os caminhos a 

serem percorridos pela investigação. Daí que, para a Nova Historiografia, o 

trabalho historiográfico pode e deve ampliar temas, ousar nas possibilidades de 

angulações e, ainda, problematizar o tempo e o espaço de produção e as 

relações que o historiador estabelece com o objeto e as fontes, o que requer 

uma outra dimensão ou concepção de fontes (incluindo a iconografia, por 
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exemplo), procedimentos de constituição das fontes em documentos e sua 

delimitação documental. 

 

Relativamente ao objeto desta pesquisa, faz-se necessário refletir as formas de 

construção e apropriação dos saberes veiculados pela Escola Normal, 

reconstruindo a história do tempo/espaço investigado. Para tanto, o historiador 

precisa captar a vida no passado, o movimento humano, o mundo humano, 

entendendo-o como aquilo que é e ainda é, e sempre em suas relações com 

o presente, para planejar melhor o futuro.  

 

Definir-se, pois, por uma nova abordagem de pesquisa histórica exige do 

historiador mais do que apenas uma superficial mudança de método, isto é, 

mais do que eleger, para a realização de seu trabalho, o que existe de mais 

visível no método de pesquisa, ou seja, novos objetos, novas fontes, novas 

técnicas, novos conceitos, novas instituições e obras e historiadores-modelo. 

Exige, isto sim, uma radical mudança de postura frente ao tempo histórico, 

frente à temporalidade. É, pois, numa outra e original representação do tempo 

histórico que reside o substrato mesmo de uma nova linha de pensamento no 

campo da história, e é nesta representação que se encontra a diferença entre 

as diversas escolas e programas históricos8.  

 

As mudanças de paradigma no campo da história, e do conhecimento em 

geral, ocorrem sempre que as necessidades humanas se colocam. Assim, 

como lembra José Carlos Reis, “a época do nascimento da história” já é 

                                                 
8 Reis (In SANFELICE, 1998). 
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bastante representativa de mudança epistemológica substancial, haja vista o 

pensamento de Heródoto se contrapor às idéias poéticas, míticas e filosóficas 

de explicação da realidade, que não tratavam de eventos particulares e de 

personagens autênticos, mostrando-se alheias ao movimento, afeitas que eram 

ao eterno. 

 

Para entender a história como ciência dos homens no tempo9, isto é, dos 

homens em sua finitude, em sua temporalidade, historicidade e em suas 

mudanças, ou seja, do novo objeto do novo conhecimento, o historiador precisa 

construir uma nova visão de tempo histórico que lhe permita tratar do 

transitório, da sucessão, da mudança... 

 

Para a história, entendida como novo conhecimento, o que importa é tratar a 

experiência humana, o vivido pelos homens e o próprio homem como fonte, 

objeto e sujeito da produção desse novo conhecimento, do conhecimento da 

mudança.  

 

Dessa forma, revisa-se o conceito de passado, que deixa de ser o que não é 

mais para ser o que foi e ainda é, para ser o que há de mais sólido na estrutura 

do tempo. Cabe ao historiador, este novo personagem cultural, fazer a 

mediação entre vivos e ainda vivos, na busca de conhecer, diferenciando-as, 

as durações humanas, isto é, conhecer os homens em suas mudanças 

perpétuas, em sua historicidade.  

 

                                                 
9 Bloch (2001) 
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É, portanto, a concepção de tempo histórico, como condição subjetiva do 

historiador e da sua sociedade, que lhe permite fazer escolhas: de objetos, de 

técnicas, de revisão de conceitos, de valores, de periodização etc. Será sempre 

a representação, o saber simbólico, que fará a mediação no processo de 

apreensão da realidade histórica. As mudanças de representações do tempo 

histórico revelam as mudanças da sociedade. Portanto, são as mudanças 

ocorridas na história efetiva que proporcionam as condições para o surgimento 

de novos paradigmas, levando à renovação teórico-metaológica da história. 

 

Para os pensadores da escola dos Annales, (re)pensar o tempo histórico 

requer uma visão interdisciplinar da realidade e, portanto,  alcançar as 

propostas de diferentes áreas do conhecimento e acatar suas contribuições. 

Assim é que vão buscar nas ciências sociais subsídios para a reconstrução da 

história e de seu tempo. Opondo-se ao conceito tradicional de tempo, 

teleológico, utópico, linear, contínuo, irreversível e progressivo em direção à 

razão, os Annales tomam o conceito de estrutura social, das ciências sociais, 

reinterpretando o referido conceito, para incluir, dessa forma, em sua 

representação de tempo histórico a permanência, a simultaneidade. Assim, ao 

mesmo tempo que aceitam tal contribuição, os Annales mantêm a proposta de 

Heródoto, isto é, descrever e analisar a mudança. Logo, para esses 

pensadores, a estruturação na mudança não significa aboli-la, e sim, 

compreendê-la numa relação dialética da duração, significando entendê-la 

dialeticamente superada10. 

  

                                                 
10 Reis in Sanfelice, op. cit. 
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Feita essa breve discussão sobre as novas possibilidades de pesquisa em 

história, quero colocar que esse referencial, certamente, proporciona 

importante contribuição a esta investigação no sentido de orientar o olhar da 

pesquisadora que faz o caminho do tempo presente ao tempo passado e a este 

retorna, com toda sua subjetividade, com o intuito de pensar, compreender, 

analisar e interpretar o objeto enfocado, visando atender às interrogações 

postas.  

 

Do ponto de vista metodológico, vale lembrar que o estudo ora enfatizado 

inscreve-se no campo da História da Educação no Ceará, proposta mais ampla 

com a qual tenho contribuído, ao iniciar com estudo sobre a criação da Escola 

Normal do Ceará. Referido estudo inicial fundamentou trabalho apresentado no 

I Encontro Cearense de Historiadores da Educação, no qual discuti os 

impasses de criação da Escola e a tônica reformista que predominou no 

período de 1884 a 192211. Desta feita, tenho como objeto de pesquisa a Escola 

Normal do Ceará como espaço que sustenta novos parâmetros para se pensar 

a política educacional cearense, espaço de poder e palco de grandes 

polêmicas em torno das reformas educacionais no período de 1930 a 1950. 

 

Tal recorte temporal se deve à intenção de captar tensões vividas pela área 

educacional com as interferências daquele momento sócio-político e 

econômico. Fez-se necessário, portanto, ter como objetivo, não somente 

reconstruir ou inventariar a história da Escola Normal no período citado, mas 

também compreender as práticas e discursos educacionais desencadeadas a 

                                                 
11 Ver CAVALCANTE, Maria Juraci Maia, et al. História e memória da Educação no Ceará. 
Fortaleza: Imprensa Universitária, 2002. 
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partir desse foco. É importante lembrar, ainda, que o recorte temporal na 

pesquisa histórica pode exigir avanços e recuos, portanto, se assim demandar 

os rumos da pesquisa, assim deve-se proceder. 

 

Para o encaminhamento do trabalho aqui proposto, também se fez necessário 

delinear alguns passos da investigação. Assim, num primeiro momento, a 

busca de refinamento teórico-metodológico constitui-se de fundamental 

importância para as tomadas de decisões nos procedimentos da pesquisa. Um 

outro ponto relevante refere-se ao detalhamento de algumas fases do trabalho, 

como a localização de informações em diferentes fontes, com ênfase no jornal, 

e, a seguir, a análise dessas informações com o devido cruzamento de seus 

conteúdos12. 

 

Portanto, em se tratando de pesquisa histórica, este trabalho não pôde se 

eximir de compreender a história como sendo a própria história dos homens, 

constituída no movimento próprio de sua existência ou, como quer Bloch 

(2001), a história como “ciência dos homens, ou melhor, dos homens no 

tempo”. 

 

                                                 
12 “O jornal, como uma das principais fontes de informação histórica, merece do historiador 
consideração tôda especial. Mas nem sempre a independência e exatidão dominam o 
comentário editorial. Ele é quase sempre uma mistura do imparcial e do tendencioso, do certo 
e do falso. O problema da autoridade, fidedignidade e autenticidade do jornal como fonte 
histórica é tão discutido que, em 1908, uma sessão inteira do Congresso Anual da Associação 
Histórica Americana foi dedicada a êsse assunto. É claro que o jornal pode dar-nos a côr e a 
vivacidade de uma época, pode guiar-nos nas manobras externas da vida política, pode 
fornecer-nos várias e curiosas notícias de história social e econômica” (RODRIGUES, 1969,p. 
198). Muito embora não queira, aqui, arcar com o critério de verdade cientifica, creio que 
precisamos atentar para as palavras de José Honório Rodrigues no sentido de que possamos 
fazer sempre, nos estudos desenvolvidos na área social, um maior nível possível de 
comprometimento social nesses estudos que, por sua vez, exigirá uma maior aproximação 
também possível com as respostas às questões postas pela realidade social. 
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Apóia-se este estudo, portanto, nos paradigmas da Escola dos Annales, haja 

vista as inúmeras possibilidades de recortes temporais e análises de um 

mesmo objeto que permite fazer esse referencial de estudo da história. Como 

sabemos, na perspectiva da nova historiografia, o fato histórico não se 

apresenta como dado, acabado, e sim, exige do historiador uma postura 

investigativa, questionadora, visando desvendar o documento/monumento, 

como coloca Le Goff (1995). 

 

Assim, precisam ser consideradas de grande relevância as contribuições dessa 

tendência, principalmente, no aspecto referente ao tratamento e ao 

entendimento relativo às diferentes fontes e documentos de pesquisa, como 

também, aos diversos procedimentos recomendados para a realização de 

estudos históricos. 

 

Fugir, portanto, de uma visão linear e acrítica nesse entendimento do estudo 

histórico é imperativo, pois outra concepção de história se impõe como 

enfrentamento metodológico ao ideário positivista. Assim, deve-se proceder à 

busca de fontes. 

 

Os locais para a coleta de dados foram àqueles privilegiados pela pesquisa 

histórica, isto é, os arquivos públicos dispostos na Biblioteca Pública Menezes 

Pimentel como a Hemeroteca e a Biblioteca, Arquivo Público do Estado do 

Ceará, Biblioteca Pública Dolor Barreira, Casa de Juvenal Galeno, Instituto 

Histórico do Ceará, Instituto de Educação do Ceará, Museu da Imagem e do 

Som (MIS) e arquivos particulares. Dispersos em alguns locais visitados, 
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localizei documentos diversos que tratam do objeto de estudo, como 

documentos oficiais (relatórios, ofícios, livros de atas) e fotografias. Na 

Hemeroteca foram consultados, especialmente, os jornais da época enfocada, 

como fonte prioritária deste estudo que, também, se apóia na combinação de 

documentos oficiais com a fonte jornalística como possibilidade metodológica. 

 

3.3 - O jornal como fonte 

 

Considerado por Rodrigues (1969, p.198) como uma das “principais fontes de 

informação histórica”, o jornal não pode ser desprezado pelo historiador. Muito 

pelo contrário, a riqueza de informações e a sua divulgação momentânea e 

simultânea aos acontecimentos trazem explícita e subjacente em seu discurso 

a expressão de concepções, desejos, sentimentos e interesses individuais e 

coletivos que precisam ser deslindados pelo historiador, pois, “é quase sempre 

uma mistura do imparcial e do tendencioso, do certo e do falso”. Como 

advertência para o historiador, para que não venha corroborar à crítica de que 

o jornal é “fonte suspeita”, já que “nunca se sabe quem realmente escreveu”, 

deve este buscar conhecer a propriedade do jornal, pois,  

o problema crucial não é mais saber quem escreveu, ou o que escreveu, 
mas a quem pertence o jornal. A questão decisiva para o historiador é “de 
quem é o jornal?” [...] Além disso sabemos que, a partir do ano 80 do século 
XIX, o jornal aparece industrializado, a serviço da organização capitalista, 
das grandes forças plutocráticas (bancos, trustes, cartéis). A influência 
destes grupos não se limita às questões mercantis, mas se estende aos 
problemas políticos e até literários e científicos. A crítica precisa determinar 
o partido político a que pertence o jornal, porque seus interesses 
econômicos não seguem caminhos muito distintos dos políticos. Necessita, 
também, distinguir entre imprensa oficial e oficiosa e não deve identificar 
imprensa e opinião pública. A imprensa não exprime a opinião publica, mas 
procura influencia-la. (Rodrigues, 1969, 417) 
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A inserção à temática torna-se primordial para referendar a opção por priorizar 

esse tipo de fonte neste trabalho e a seleção dos jornais O Povo, O Nordeste e 

Gazeta de Notícias, com predominância do primeiro, por ser o que se encontra 

em maior completude nos arquivos públicos, conforme pesquisa preliminar. 

Tais jornais darão o mote para que se compreenda e interprete a história da 

Escola Normal do Ceará no período enfocado, através do papel 

desempenhado pelos personagens que estiveram no centro desta história, 

direta ou indiretamente, já que estes tiveram em suas bases de sustentação 

grupos organizados e treinados, com forte aparato político, cultural, econômico, 

burocrático e institucional. Ao longo deste trabalho, portanto, as matérias 

jornalísticas, fornecidas prioritariamente a partir de um dado olhar, permitirão 

ao leitor entrever em suas linhas as concepções político-ideológicas 

subjacentes ao discurso pedagógico que pautam o embate entre as elites 

intelectuais representadas por dois grupos fundamentais, que têm na Escola 

Normal o palco para suas disputas, e inferir as conseqüências desses embates 

para a educação cearense que na década de 1950 apresenta-se em situação 

calamitosa13. 

 

4 – A estruturação do texto 

 

O presente trabalho foi organizado em cinco capítulos fundamentais, além de 

uma Introdução em que apresento o percurso teórico-metodológico da 

pesquisa, estabelecendo alguns marcos importantes para a argumentação da 

                                                 
13 Ver Sousa (s/d). 351 p. 
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tese e para o caminhar do estudo, referenciando-o na abordagem 

historiográfica da Nova História. 

 

No Capítulo I, faço uma incursão pelos caminhos do ensino normal no Ceará e 

no Brasil, numa breve revisão de literatura, discuto o papel dos intelectuais, das 

elites cearenses e a influência da abordagem progressivista americana no 

currículo e ensino brasileiro, situando o momento sócio-histórico e político 

trabalhado. 

 

No Capítulo II, faço uma breve retrospectiva histórica da Reforma de 1922, 

através de diferentes leituras que lhe fizeram diferentes autores em tempos 

também diferentes, portanto, a partir de abordagens históricas predominantes a 

cada tempo, o que implica olhares imbuídos de concepções condizentes com o 

seu tempo - aliás, como deve ser interpretada a história à luz do presente, 

porém,  situada no tempo do acontecido - e teve o intuito de rever o papel 

central da Escola Normal do Ceará no desenrolar da educação e da política 

local no período.  

 

No Capítulo III, enfoco a Reforma de 1934 e o papel da Escola na renovação 

educacional, social e política cearense.  

 

No Capítulo IV, trato da Reforma de 1935 e seu lugar na prática/política 

educacional do Ceará e na constituição de um Estado Nacional, no período de 

1935 a 1945.  
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No Capítulo V, abordo a Escola Normal do Ceará e a influência da Reforma 

Capanema nos anos de 1946 a 1950; sua adaptação à Lei Orgânica Federal e 

a crítica a essa adaptação feita pelos educadores locais, a desvalorização do 

ensino normal frente ao ensino superior, assim como a difícil situação do 

ensino primário cearense ao final dos anos 1940 e início dos anos 1950. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZANDO O PALCO DOS DEBATES POLÍTICOS E 
PEDAGÓGICOS NOS ANOS DE 1930-1950 

 

 
1 – Situando o ensino normal no Ceará e no Brasil nos anos de 1930-1950 

 

Para compreender o caminho percorrido pelo ensino normal cearense, fez-se 

necessário situá-lo no espaço sócio-político e econômico mais amplo de nossa 

história, haja vista o percurso desencadeado pelas idéias que o fizeram mover-

se desde sua origem no século XIX, e primeiras décadas do século XX, época 

brasileira dos ideais iluministas, consubstanciados no pensamento liberal, que 

viam na educação a solução adequada à redenção da sociedade. Para tanto, 

impunha-se a necessidade da formação do magistério e esta era função das 

escolas normais. Sua criação e manutenção, porém, em face do Ato Adicional 

de 1834, era competência das províncias que, desprovidas de maiores 

recursos, limitavam-se a lamentar a impossibilidade de efetivar tão importante 

empreendimento, que ficou sempre relegado a segundo plano já que outras 

prioridades deviam ser atendidas. 

 

Contudo, o curso das idéias não se deixa abater completamente pelas 

interferências econômicas e, por não morrerem, reacendem a toda hora ante a 

exigência de ações do poder político, no sentido de combater o alto índice de 

analfabetismo da população que, para as mentes letradas da época, em nada 

contribuiria para a elevação e melhoramento da raça brasileira rumo a um 
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projeto de civilização. Além do que, via-se na relação educação e política a 

única possibilidade de enfrentamento ao poder arraigado das oligarquias. 

Assim, de meados do século XIX, quando surgiram as primeiras escolas 

normais brasileiras, às primeiras décadas do século XX, os sentimentos que 

nortearam a formação de professores giravam em torno da busca da civilização 

da população e de maior participação política, como acontecia em toda parte. 

 

Ao final dos anos 1920, em conseqüência da crise conjuntural do capital 

internacional, acelerou-se a crise da política do café com leite, culminando com 

a Revolução de 1930, a qual, por sua vez, enfrentou espaços de resistência e 

apoio à política de centralização imposta pelo getulismo que se iniciava: 

resistência dos sulistas, que “se vêem constrangidos a uma dependência direta 

do aparelho governamental”, como lembra Camargo citada por Souza (1995, p. 

324), e apoio dos nortistas, que vêem na Revolução de 30 o “momento para a 

sua redenção política e econômica. Com o processo de marginalização em que 

fora colocada a região, segundo o pensamento de sua elite política, a 

Revolução irá proporcionar ao Norte as possibilidades para uma participação 

mais efetiva na política do País” (Idem, p. 323). 

 

O movimento de 1930 deveu-se à insatisfação das camadas médias, dentre 

estas o segmento dos oficiais das Forças Armadas, composto pelos tenentes, 

que reivindicavam, exatamente, mudanças na política eleitoral em busca de 

moralização e aprimoramento da democracia. 
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Logo que assumiram o poder, os revoltosos colocaram, como chefe do poder 

Executivo, Vargas que dissolveu o Congresso e criou a figura do interventor 

para assumir os poderes estaduais e municipais. Conforme Souza (1995), 

A crise econômica mundial, em decorrência da grande depressão dos 
anos 29, terá reflexos no Brasil como país exportador de produtos 
primários e será motivo de justificação para a ação intervencionista do 
Governo Federal no plano político-econômico. No período de 1930/1945, 
dar-se-á a ‘... montagem de um aparato intervencionista centralizador, 
tanto ao nível institucional burocrático e político, quanto econômico’. 
(Souza, 1995, p. 324)  

 

A crise por que passa o Brasil, no pós-30, tanto em nível de plano econômico, 

quanto do político, tem repercussões graves, como a queda da exportação do 

café e dificuldade de importação de produtos manufaturados. Contudo, leva a 

um maior incremento a indústria nacional e a relação do Estado com a 

sociedade civil, quando centraliza o poder de decisão e cria órgãos que visam 

atender aos anseios nacionais, como o Ministério da Educação e Saúde 

Pública que teve como seu primeiro ministro o mineiro Francisco Campos.  

 

A Reforma Francisco Campos tem como centro de suas preocupações o 

ensino secundário e o superior e deixa que continuem a cargo dos estados os 

ensinos normal e primário, repetindo uma orientação inscrita na política do 

Império, assinalada pelo Ato Adicional de 1834. 

 

No Ceará dos anos 1930, as mudanças se efetivaram no âmbito político, a 

partir do ato de renúncia do governador Matos Peixoto, em 8 de outubro de 

1930, assumindo a Interventoria um civil, o médico Fernandes Távora, que “no 

ano de 1922, fundara o jornal “A Tribuna”, que se coloca como defensor do 
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ideário liberal tenentista,  pela moralização dos costumes políticos” (Souza, 

1995, p. 325). 

Vale lembrar a insatisfação gerada entre os tenentes, face à nomeação de um 

civil, por virem no fato um possível retorno das oligarquias, mesmo que se trate 

de um representante do grupo mais progressista, não alinhado com os políticos 

mais tradicionais. Assim, “enviam a Vargas um memorando exigindo uma 

mudança na Interventoria, pedido que é imediatamente atendido. O substituto é 

o tenente Carneiro de Mendonça, interventor que preenche todos os requisitos 

identificados com os ideais tenentistas” (Id., p. 326). 

 

Por essa ocasião, a Escola Normal do Ceará continuava sendo a principal 

referência para desencadeamento da política educacional desse Estado.  

 

Em 1929, foi baixado um Decreto de Equiparação de Colégios do interior do 

Estado à Escola Normal Pedro II, visando obter uma maior qualidade na 

formação de professores. Entretanto, a autonomia da Escola Normal em 

relação à Diretoria da Instrução Pública desse período não agradava aos 

dirigentes locais e, em 1931, o Capitão Carneiro de Mendonça baixou decreto 

criando a Diretoria do Ensino Normal, hierarquicamente subordinada à Diretoria 

Geral da Instrução Pública, a que subordinaria, por sua vez, a Diretoria da 

Escola Normal Pedro II e dos institutos educacionais particulares a ela 

equiparados. Os anos 1930, portanto, tornar-se-ão tempos de verdadeira 

disputa pelo domínio da Escola Normal, que se dará entre sua diretoria e a 
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diretoria da Instrução Pública, que visava implementar suas idéias de política 

educacional para o estado do Ceará (Cavalcante, 2000, p. 60)14.  

 

As forças oligárquicas, todavia, continuavam disputando o poder local e, em 

1934, por ocasião das eleições indiretas para governador, o grupo vinculado à 

chamada oligarquia tradicional15, aquela que se contrapunha ao projeto 

tenentista, reassume o poder no Ceará, com a eleição de Meneses Pimentel 

que, segundo Juarez Távora, citado por Oliveira (In Souza, 1995, p.396) “era o 

único Estado que o regime discricionário reentrega (sic) ao controle político dos 

velhos partidos derrubados em 1930, agora amparados pela LEC”. O 

interventor veio consolidar a hegemonia das velhas oligarquias conservadoras, 

derrotadas em 1930. Ainda conforme Oliveira, 

O aparato administrativo e policial da Interventoria e do Estado Novo 
conjugado com o aparato religioso da Igreja Católica Conservadora, isto é, 
o ‘Estado-Coercitivo’ e o ‘Estado-Ético’ funcionavam a serviço dos 
conservadores, dos latifundiários, das velhas oligarquias agrárias. Isto só 
pode ser compreendido e explicado se não perdermos de vista o Ceará 
com uma ‘área intocada por mudanças econômicas significativas’, com 
uma estrutura econômico-social essencialmente agrária, mantida no 
binômio boi-algodão cultivados nos latifúndios de baixa produtividade dos 
‘industriais das secas’. Como vemos, portanto os ideais liberais-
democráticos burgueses, os elementos propulsores da Redemocratização 
Nacional vão encontrar no Ceará de 1945 forças conservadoras e 
retrógradas encrustradas na sociedade política e na sociedade civil. 
(Oliveira, In Souza, 1995, p. 396) 

 

Exatamente por compreender as ambiguidades presentes nesse momento 

sócio-histórico é que considerei relevante realizar uma análise do papel 

desempenhado pela Escola Normal no desenvolvimento da política 

educacional cearense. Para tanto, tomei algumas categorias temáticas como: 
                                                 
14 Ver também, CAVALCANTE, Maria Juraci M., Rev. Educação e Debate, Ano 21– v. I, no 37, 
1999. 
15 Grupo composto por “católicos, rabelistas, integralistas e agrários, todos coligados na Liga 
Eleitoral Católica (LEC)”. 
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formação de professores (política de formação, discursos e práticas 

pedagógicos), sociedade cearense (cultura, política, economia) e política 

educacional (mediadora das diferentes dimensões sociais). 

 

Vale lembrar, ainda, que a partir de 1937, com a instalação do Estado Novo, o 

discurso desenvolvimentista de Vargas incluiu ações como a “Marcha para o 

Oeste”, que julgava, como destaca Canezin (1994, p. 81), ser “necessário 

incluir as áreas agrícolas na lógica de uma produção mais sintonizada com a 

produção industrial”. O campo educacional, pois, tornou-se o cenário no qual 

buscava Vargas os atores para encenarem a peça do seu projeto de 

administração populista-desenvolvimentista.  Assim, 

[...] inúmeros temas educacionais destacaram-se como, por exemplo, a 
necessidade de organização do trabalho, e eficiência, a ordem e ensino 
rural, todos eles fundamentados em campanhas nacionalistas que 
traduziam os interesses da ordem política que se estruturava. [...] Dentro 
dos propósitos de desencadear a ‘Marcha para o Oeste’, o ensino na área 
rural passou a ser amplamente defendido e difundido, associado à 
necessidade de orientar os alunos para o trabalho e como antídoto no 
combate ao êxodo rural. (Canezin, 1994, p. 82) 

 

Com o objetivo de fixar o homem no campo, o ensino agrícola, tanto 

profissionalizante quanto doméstico - já que este último tinha nas escolas 

normais domésticas, previstas na Reforma Capanema, os professores para sua 

formação - passa a ser recomendação dominante no discurso oficial. 

 

Também a Associação Brasileira de Educação – ABE – se posiciona em 

relação à ruralização da educação. No “seu comunicado no IV, abordou a 

questão, defendendo o ensino na zona rural, por ser específica e merecer uma 

educação e uma escola específicas”, lembra-nos Canezin (1994, p. 84). E 
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ainda, a “ABE defende a importância do professor primário na divulgação do 

folclore nacional, citando até mesmo o exemplo dos Estados Unidos, onde o 

papel do professor primário é fundamental para as comunas rurais” (Idem, 

ibdem). 

 

Vale ressaltar que a defesa do ensino rural ou agrícola é bem anterior à sua 

oficialização, que se deu com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto n° 

9.625/46, da Reforma Capanema. No Ceará, à época da Diretoria da Instrução 

Pública de Moreira de Sousa, no período de 1930 a 1934, a imprensa cearense 

destaca a participação desse Diretor na V Conferência de Educação, em que 

dirigiu a discussão sobre o ensino rural. No jornal O POVO, de 24 de janeiro de 

1933, há o registro de um comunicado do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, destacando o ensino rural no Ceará como uma evolução, já que, 

assim, visa-se a uma melhor adequação do ensino às necessidades locais. E 

mais, conforme o jornal O Povo, de 14 de janeiro de 1933, a imprensa divulgou 

uma nota do Ministério da Educação sobre o movimento do ensino cearense, 

nesse período, como exemplo para a solução do problema educacional do 

Brasil.  

 

Também por ocasião do 6o Congresso Nacional de Educação, realizado em 

Fortaleza, no período de 28 de janeiro a 4 de fevereiro de 1934, os educadores 

cearenses chamavam a atenção dos congressistas para que a discussão em 

torno das peculiaridades da região não fossem negligenciadas e para que, 

novamente, o foco não fosse a urbanização tão presente às preocupações dos 

escolanovistas do sul. Nas palavras de Cavalcante (2000, p. 197-9), 
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Filgueiras Lima, professor de Didática da Escola Normal Pedro II, tece 
interessantes comentários, que podem expressar o teor de certas 
expectativas aqui reinantes, do ponto de vista pedagógico, político e 
cultural, que merecem ser apresentados com um certo vagar, em 
especial, por conterem a defesa de uma pedagogia própria para o Ceará e 
o Nordeste, em substituição à mera importação de modelos pedagógicos 
da Europa e América do Norte... 

Filgueiras Lima prossegue, queixando-se do fato de ser a participação no 
Congresso limitada a profissionais previamente convidados, ficando os 
demais interessados, principalmente, os da terra – que no seu modo de 
ver, deveriam participar ativamente do congresso para formular uma 
“pedagogia nordestina” adequada aos problemas climáticos, econômicos 
e sociais da região – impedidos de tomar parte... 

É curioso observar a ênfase dada por Filgueiras Lima às necessidades 
educacionais específicas da região, associadas ao clima, à terra, ao 
homem que sofre as agruras de um clima inóspito, aspecto que nos faz 
compreender que suas preocupações pedagógicas com a região estão 
diretamente vinculadas às necessidades educacionais do campo, mais do 
que da cidade. Na realidade, sua opinião não é isolada, já que faz parte 
de uma corrente mais forte, encabeçada no Ceará pelo próprio diretor da 
Instrução Pública, Joaquim Moreira de Sousa, o qual, por ocasião do 
Congresso anterior, o 5o, realizado em Niterói, conseguira destaque por 
sua conferência sobre o assunto, ao ponto de conseguir trazer o 6 o 
Congresso para o Ceará... 

O apelo dos educadores cearenses às autoridades organizadoras do VI 
Congresso para que ele não perca o seu caráter regional e local, é 
grande... 

Como vemos, os intelectuais cearenses mostram-se preocupados com a 
especificidade da região nordeste face ao processo em curso de 
discussão das bases de uma educação nacional, que tem na cidade o seu 
foco de emissão.  

 

O projeto de ruralização do ensino no Ceará foi desencadeado, em 1934, com 

a criação da Escola Normal Rural de Juazeiro, e nasceu como “necessidade de 

preparar o professor primário capaz de ajustar-se às condições locais”, como 

fala Moreira de Sousa (s/d, p. 199), seu idealizador e fundador. A Escola teve 

sua instalação em 13 de junho de 1934. Entretanto, o fato de ter sido criada 

pela iniciativa privada, por exemplo, denota que esta não retratava os moldes 

publicistas pensados pela reforma proposta por Moreira de Sousa. 

 

Lembra ainda Sousa (Idem, p. 200), que o primeiro Regulamento da Escola 

Normal Rural de Juazeiro trazia as seguintes finalidades: 
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a) “preparar mestres para o ensino primário das zonas rurais do Estado, 
de maneira a torná-los aptos a orientar racionalmente as novas gerações 
para as tarefas agrícolas, dando-lhes a conhecer os meios de defesa da  
saúde e de incentivo de progresso nos campos; 
b) contribuir, através do preparo conveniente dos mestres, para que  a 
escola primária rural se torne um centro de iniciação econômica e 
profissional; 
c) dar, pelos mestres, consciência agrícola e sanitária às populações 
rurais, além da compreensão do valor da previdência e da economia, 
como condição de felicidade individual e coletiva; 
d) despertar, por meio dos mestres primários, nos futuros agricultores e 
criadores, a consciência do valor de sua classe, que, organizada e liberta 
de toda influência estranha dominadora, deve colaborar  ao lado das 
demais classes no engrandecimento e no gôverno do país”. (Sousa, s/d, 
200) 
 

 

Vale lembrar que, em nível nacional, a ênfase no ensino normal rural estava, 

também, relacionada à formação proporcionada pelas escolas normais 

convencionais, que não atendiam ao projeto getulista no que se referia à 

expansão capitalista com a incorporação de novas áreas e incremento da 

produtividade agrícola. Conforme Canezin (1994, p. 86) “A defesa da 

ruralização do ensino normal sintonizada com os problemas práticos 

vivenciados pela população rural era, também, uma forma de crítica à 

organização das Escolas Normais existentes”. 

 

Também, por ocasião do VIII Congresso Brasileiro de Educação, em 1942, que 

trouxe como tema “Ensino Primário e Educação Rural”, estava refletida a 

preocupação com a formação de professores voltada para as questões mais 

regionais. Nos anos 1940, entretanto, a reforma da educação encetada pelo 

poder central, através das leis orgânicas do ministro Capanema, enfatiza a 

fragmentação dos diferentes níveis de ensino, tratando o ensino normal como 

apenas mais um desses níveis, haja vista, ser, para o Ministro, segundo 

Schwartzman (1984), 
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[...] mais importante o preparo das elites do que a alfabetização intensiva 
das massas. Só com verdadeiras elites se resolveria, não somente o 
problema do ensino primário, mas o da mobilização de elementos 
capazes de movimentar, desenvolver, dirigir e aperfeiçoar todo o 
mecanismo de nossa civilização [...]. 

O caminho para o recrutamento dessas elites deveria ser o ensino 
secundário, que por sua vez se alimentaria do ensino primário. 
(Schwartzman, 1984, p. 206) 

 

Assim, justificava-se o destaque dado por Capanema ao ensino secundário e 

ao seu ambicioso projeto universitário e tem-se, dessa forma que, a partir 

desse período, as escolas normais brasileiras terão decaído como forte 

expressão da organização do ensino. Em nível nacional, até 1961, com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, a educação foi orientada pelas leis 

orgânicas do ministério de Capanema, elaboradas durante a ditadura Vargas, 

como lembra Canezin (1994).  

 

No Ceará, o desprestígio da Escola Normal na década de 1950 ocorreu, não só 

em relação ao fato de deixar de ser esta o centro irradiador do pensar da 

educação do Estado e da desvalorização do próprio exercício do magistério 

com sua enorme precariedade para o efetivo trabalho do professor, mas 

também em função dos anseios pelo ensino superior, já que a 

descaracterização dos cursos normais brasileiros ocorre sob a influência da 

reforma do ensino secundário que os tornou apenas um ramo deste ensino que 

preparava para o vestibular como lembra Sousa (s/d, p.172). Tal desprestígio, 

no entanto, não se deu sem que se travasse grande polêmica, nos anos de 

1950, em torno da nova reforma do ensino normal, mais precisamente da 

proposta de reforma da Escola Normal idealizada por Lauro de Oliveira Lima. 

As palavras do referido reformador, em documento de resposta ao seu maior 
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oponente, o professor João Hippolyto de Azevedo e Sá, são bastante 

elucidativas da situação de decadência em que se encontrava o ensino normal 

cearense e mesmo brasileiro, durante a década de 1950, e da supervalorização 

do ensino secundário16.  

Se viveu, realmente, o momento histórico em que se deu a mudança, há 
de lembrar-se de que havia uma hipertrofia dos cursos secundários em 
detrimento do curso normal, que ficara como um APÊNDICE. O Instituto 
de Educação não era mais o Instituto de Educação: era um ginásio. A 
congregação era composta de quatro professores do secundário para 
cada professor do pedagógico, de modo que levávamos sempre 
desvantagem... Uma pletora de alunos exigia do governo curso 
secundário. Clima pré-eleitoral fazia o governo impotente para disciplinar 
o crescimento do curso secundário, ameaçando soterrar o que ainda 
existia de curso normal. Aventou-se na imprensa e a idéia propagou-se 
como um rastilho de pólvora que a solução era transformar o Centro 
Educacional em um ginásio monstro. Para os alunos, era a solução de um 
problema angustiante. Para os professores (segundo sua descrição), um 
presente do céu. (Lima, s/d) 

 

Vale destacar, ainda, a forte influência dos EUA na educação brasileira, a partir 

de 1940, em pleno afã desenvolvimentista. Essa influência se dará de forma 

mais direta na década de 1950, com a implementação de programas que 

visavam orientar a formação de professores para as escolas normais e para o 

ensino primário (Canezin, 1994). 

 

Feitas essas breves considerações em torno da Escola Normal, no referido 

período, enfatizo a relevância de desenvolver um estudo que tenha, não só o 

propósito de, parafraseando Penna (1999), inventariar a história da Escola 

Normal do Ceará, mas, sobretudo, de compreendê-la, incorporando elementos 

interpretativos, apropriando-me das contribuições dos especialistas, num 

                                                 
16 LIMA, Lauro de Oliveira. Um grito do fundo dos tempos.  (Documento/Resposta do 
professor do Instituto de Educação, Lauro de Oliveira Lima, ao Relatório do professor João 
Hippolyto de Azevedo e Sá, sobre a Proposta de Reforma da Escola Normal de 1960).  
(Arquivo João Hippolyto, mimeo, s/d). 
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trabalho de reconstrução, integrando uma reflexão que possa contribuir para a 

discussão tão atual acerca da formação de professores no Brasil e no Ceará. 

 

2 - Os intelectuais no Brasil 

 

Para discutir o papel dos intelectuais na política, tomo um interessante trabalho 

de Bomeny (2001) que inicia a discussão fazendo referência ao clássico La 

traihson des clerc (A traição dos intelectuais), publicado em 1927, de Julien 

Benda (1867-56) que trata da questão “das relações da política com a vida do 

espírito” e em que se entende clerc como sendo todo aquele que “não se 

propõe como objetivo imediato um resultado prático, que conserva o culto da 

arte e do pensamento puro, que tira sua felicidade de um gozo espiritual”. Ser 

clerc, portanto, é ser “uma espécie de solitário, desprende-se das paixões que 

animam a multidão, como amor familiar, racial, patriótico, a paixão de classe: é 

o campeão do eterno, da verdade universal, e por ela não deve aceitar nenhum 

compromisso”. Ao clerc cabe a missão de “protestar contra todos os 

rebaixamentos espirituais, mesmo que eles sejam exigidos em nome da pátria” 

(Bomeny, 2001, p.12). Mas, eis que nos tempos atuais os intelectuais não são 

mais os mesmos. Imbuídos dos desejos mundanos, eles se deixam envolver 

pelos interesses que guiam a humanidade nos tempos modernos, como o 

dinheiro e o poder e, assim, traem os valores universais que os tornam 

modelos de clerc: “a verdade, a justiça, a liberdade”. Na ânsia de colocar-se a 

serviço da razão, buscam, na inserção política, o espaço para “dirigir a 

inteligência” nas grandes realizações. Críticas à parte, pois tido como 

extemporâneo, já que, segundo alguns, o autor desconsidera as 
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transformações inerentes ao processo de modernização da sociedade que 

geram uma “pressão das exigências políticas e econômicas sobre a 

personalidade” ao ser publicado, em 1927, o livro “Punha em questão muitos 

intelectuais e escritores contemporâneos, trazendo à tona o problema de toda a 

inteligência do século XIX e da influência geral de uma doutrina filosófica como 

o pragmatismo” (Id., p. 13). Afirma ainda Bomeny que o fato é que a obra 

tornou-se uma referência para todos que procuram “deslindar as 

representações dos intelectuais” assim como “no próprio meio intelectual, para 

as justificativas dadas à forma de participação na política”. 17 

 

No Brasil, no governo de Getúlio Dorneles Vargas, o ministério Capanema 

tornou-se representativo dos “dilemas da participação dos intelectuais na 

política”. Mais marcante e intrigante, ainda, torna-se essa participação, se 

considerarmos que se viveu no período o Estado Novo com todas as seqüelas 

representadas pelo autoritarismo da ditadura. Compreender, pois, a 

participação dos intelectuais na política da ditadura Vargas requer atentar para 

o fato de que se está fazendo uma leitura do que já aconteceu, portanto, com 

todos os desdobramentos e implicações já conhecidos no tempo presente. Nas 

palavras de Bomeny (2001, p. 16) “O sabido depois conduz à interpretação do 

que aconteceu antes. O passado é lido, então, com as tintas de um futuro já 

presente no momento da recuperação”. Contudo, enfatiza a autora, “Essa 

advertência não deve ser tomada como justificativa ou imputação de completo 
                                                 
17 Manacorda (2008, p.164) lembra que Gramsci “Respondendo à indagação sobre se os 
intelectuais constituem uma classe em si mesma ou uma categoria específica de cada classe 
[...] formula a distinção entre intelectuais como categoria orgânica de cada classe fundamental 
e intelectuais como categoria tradicional, isto é, como categoria nascida, sim, historicamente, 
em função de uma determinada classe, mas cristalizando-se, depois, por sua ininterrupta 
continuidade histórica, como casta. A mais típica dessas últimas categorias de intelectuais é o 
clero, monopolizador, durante uma fase histórica inteira, de várias funções sociais, entre elas 
precisamente a escola e a instrução em geral”. 
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alheamento ou desconhecimento dos atores no tocante aos processos em que 

estiveram envolvidos” (Id., Ibid.). Lembra também que quando Schwartzman 

ressalta que atribuir a participação de Drummond no Ministério da Educação, 

na gestão Capanema, a simples fatores de amizade e ao exercício de funções 

burocráticas e administrativas é menosprezar “sua inteligência e seus valores”. 

Assim, a interpretação exige que se vá além desse aparente e que se busque 

na própria história desses intelectuais as razões que os levariam a participar de 

um momento político tão adverso aos seus princípios. Pode-se compreender, 

portanto, que o seu engajamento nos movimentos de vanguarda e a crença na 

modernização e na construção de um Estado Nacional poderiam ser fatores 

que fariam com que “‘Literatos modernistas, políticos integralistas, positivistas, 

católicos, socialistas [fossem] encontrados trabalhando lado a lado...’” 

(Bomeny, 2001, p. 17).  

 

O estabelecimento de políticas de proteção para as diferentes áreas sociais, 

dentre essas, a educação, atrairia a intelectualidade reformadora que já fizera, 

pioneiramente, a defesa por um “sistema nacional de educação” e que via no 

estabelecimento de um Estado do bem-estar social a oportunidade de garantir 

“o acesso e o direito básicos à educação pública” tão necessária à constituição 

de uma nova mentalidade. A crença dos intelectuais brasileiros no Estado 

interventor, diferentemente dos americanos, advém segundo Bomeny (2001), 

dos desmandos praticados pelos setores privatistas locais consolidados nas 

velhas oligarquias “voluptuosas e desprovidas de sentido público”. Somente 

dessa forma, pode-se compreender posturas como a de Anísio Teixeira, 

entusiasta que era do americanismo, apostando no papel do Estado e no poder 
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da organização e do treinamento18 como forma de superação do arcaísmo 

econômico e cultural brasileiro pela formação do “homem novo” (Freitas In: 

Araújo, 2006).  

 

Fundamentados, pois, na razão cientifista, positivista, os intelectuais brasileiros 

apostaram na ordem e no progresso e toleraram que esta se superpusesse à 

“aspiração democrática” que os moveu desde décadas anteriores e se 

deixaram inebriar pela “complexa trama de traição e modernização” presentes 

no Estado Novo.19 

 

3 - As elites do Ceará nos anos 1930 

 

Para compreender o papel dos intelectuais cearenses na organização da 

sociedade dos anos 1930 a 1950 e, mais especificamente, no campo 

educacional, é importante localizá-los na relação com as elites políticas e 

econômicas de nosso estado que se revezam no poder local e no embate entre 

modernidade e conservadorismo, porém com pouca visibilidade nacional 

exceto, como lembra Parente (2000) que confirma a tese da “fragilidade das 

elites cearenses”, em dois momentos históricos específicos em que essas 

                                                 
18 Parente (2000), ao analisar o papel das elites cearenses na conjuntura brasileira em 
momentos históricos específicos, como nos anos 1930 e 1980, destaca como um fator de 
fortalecimento destas no Brasil, dentre outros, o poder da organização e o papel do 
treinamento herdados dos portugueses. Para o autor, organização e homogeneidade são 
categorias fundamentais para a estabilidade das oligarquias que se constituíram em torno de 
grupos político e economicamente muito bem estruturados e que têm no treinamento a 
formação, baseada na racionalidade técnica proporcionada pela educação, necessária àqueles 
que assumiriam os postos de comando ou às elites condutoras. No Ceará, nesses dois 
momentos, 1930 e 1980, a organização e homogeneidade das elites se estabeleceram em dois 
grupos: o da Igreja e o dos empresários, respectivamente; grupos que garantiam sua 
homogeneidade em torno de um projeto comum. 
19 Sobre conservadorismo tradicionalismo e a origem das matrizes filosóficas do liberalismo e 
suas vertentes – liberalismo radical, liberalismo doutrinário, liberalismo cientifista - no Brasil do 
século XIX, ver Cordeiro (1997). 
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elites se apresentam fortes politicamente com “visibilidade e liderança nacional” 

em nível que, senão inversamente proporcional à importância do Ceará para a 

federação, pelo menos em nível desproporcional ao significado que este tem 

para o Brasil. E isto ocorre de forma semelhante em momentos históricos 

diferentes, em virtude do poder de organização dos grupos que estiveram e 

dos grupos que estão à frente das tomadas de decisões políticas, culturais e 

econômicas como a Igreja Católica, nos anos de 1930, desenvolvendo 

instrumentos de organização, como o Círculo Católico de Fortaleza - em torno 

do qual se aglutinaria um grupo de intelectuais - que gerou a hegemonia da 

Liga Eleitoral Católica - LEC e o grupo dos empresários, nos anos de 1980, 

representados pelo Centro Industrial do Ceará – CIC que gerou a hegemonia 

do Partido Social Democrático Brasileiro - PSDB. Conservadorismo e 

modernidade são características fundamentais desses dois grupos e dos 

tempos históricos referidos, porém, não são excludentes, já que, de forma 

ambígua, convivem simultaneamente. Tal ambigüidade deve-se principalmente 

a fatores externos, quando da busca do Estado de relacionar-se ao cenário 

mais amplo e também a fatores internos devido à sua nordestinidade, isto é, 

apresenta características típicas do nordeste brasileiro, como a seca e a 

fragilidade de suas elites.  Ao demonstrar a fragilidade estrutural das elites do 

Ceará, Parente (2000) afirma que esta não se deve somente ao seu fator 

econômico principal representado pelo binômio “gado-algodão”, mas também 

ao fenômeno climático consubstanciado na seca que impulsiona o processo 

imigratório, dificultando a fixação do produtor no campo, o que, por sua vez, 

interfere no poder político que subsiste do “controle” sobre o voto. Como 

solução para o problema, a política nacional para o combate às secas criou o 
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Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, Instituição na 

qual Parente (2000) explicita essa ambigüidade conservadorismo-

modernidade: modernidade, quando investe na formação, baseada na 

racionalidade técnica, de uma elite de técnicos, especialmente o Engenheiro 

Agrônomo, e conservadorismo, quando não se compromete com a 

transformação da estrutura de produção e sim com a “convivência” com as 

secas que, por sua vez, garantirá a “permanência do eleitor no seu habitat”. 

Esta era uma forma de convivência com concepções que se pautavam em 

matrizes filosóficas e epistemológicas tão diferentes. Outra era a organização 

das elites em grupos diferentes e que se mantinham, revezando-se, no poder 

político local. 

 

Assim, no Ceará dos anos 1930, a LEC abrigava as “tradicionais oligarquias”20 

e colocava-se contrária a todo tipo de manifestação que viesse a pregar a 

subversão à ordem estabelecida, “repudiando o comunismo, a luta de classes, 

defendendo a propriedade privada, a necessidade da intervenção estatal na 

questão social etc.,” idéias que “enquadravam-se perfeitamente com as 

aspirações das elites e do próprio regime autoritário de Getúlio”, e que tinha 

como veículo de comunicação de suas idéias o jornal O Nordeste. Já a elite 

partidária da “revolução” aglutinou-se em torno da criação do Partido Social 

Democrático – PSD21 que “pregava a modernização do Estado” e defendia a 

“instituição de conselhos técnicos especializados como órgãos orientadores do 

                                                 
20 Sobre as origens do tradicionalismo no Ceará do século XIX, ver Cordeiro (1997). 
21 “Os grupos políticos constituídos pelas oligarquias dissidentes e tenentes Revolucionários 
fundam o PSD [...]. Os tenentes vêem, na constituinte, possibilidades de aprofundar as 
reformas políticas de ‘modernização’ do Estado iniciadas com a ‘Revolução de 30’. O voto, com 
a decretação do Código Eleitoral em 1932, para o PSD, expressará ‘a verdade das urnas’, 
bandeira dos tenentes contra os desmandos da 1a República” (Souza, 2000, p. 302). 
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governo, bem como a sindicalização das classes e defesa dos direitos 

proletários”, como também o direito à propriedade privada, porém, com divisão 

da terra não produtiva e defesa do combate às secas e tinha como porta voz o 

jornal O Povo (Farias, 1997)22.  

 

Enfim, o fato é que, em 1930, a busca pela modernização passava pelo 

conservadorismo religioso e burguês e, em 1980, pelo desenvolvimento 

tecnológico tão caro ao mundo da produção capitalista. Essa ambigüidade 

conservadorismo e modernidade, no entanto, não se limitou às dimensões 

política e econômica, mas também perpassou o campo educacional e o 

pensamento dos educadores brasileiros durante os anos de 1930 a 1950 que 

interpretaram e efetivaram teorias estrangeiras conforme as peculiaridades 

nacionais.23 

 

4 - Currículo e ensino no Brasil dos anos 1930-1950: a influência da 

abordagem progressivista americana 

 

Na busca de superação do atraso e implementação do moderno, ao final do 

século XIX e primeiras décadas do século XX, os intelectuais brasileiros 

recorreram às teorias desenvolvidas primeiramente por pensadores europeus e 

                                                 
22 Sobre o papel da LEC junto às classes trabalhadoras e o combate ao comunismo, ver Souza 
(2000) que discute a Revolução de 30, dando voz àqueles que, na nossa historiografia, foram 
sempre ocultados. Segundo a autora, o trabalhador cearense passa a ser tratado como “objeto 
de caridade pública e privada”, com ações assistencialistas e doutrinação realizada pela LEC, 
através de O Nordeste e seus intelectuais, a fim de evitar que o operariado fosse contaminado 
pelas idéias revolucionárias de ordem comunista.  
Ver também, nessa mesma perspectiva, isto é, sobre a “história vista de baixo”, Araújo (2007). 
23 Sobre progressismo e conservadorismo ver Cordeiro (1997) que lembra: “A dialética do 
conservadorismo-progressismo corresponde [...] a duas interpretações diversas da função 
política, advindas do desigual acento dado ao valor do conhecimento cientifico e ao significado 
da crescente desintegração da ordem hierárquica na sociedade” (p. 125). 
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depois por norte-americanos.  Ao refletir acerca das transposições conceituais 

por nossos intelectuais, Freitas (In: Araújo, 2006) lembra que, assim, foi com 

Manoel Bonfim frente à cultura francesa na passagem do século XIX para o 

século XX e com Anísio Teixeira frente ao americanismo nas décadas 

seguintes. No processo de transferência, entretanto, entende o autor que os 

pensadores brasileiros estiveram frente à “contradições insolúveis” ao 

buscarem analisar o componente “não-moderno” de nossa cultura. Assim 

Bonfim e Teixeira, afirma Freitas, viveram perplexidades e recuos frente à 

dúvida sobre os próprios postulados analíticos e mesmo sua impossível 

transposição para a cultura brasileira. 

 

É também nessa perspectiva que, ao discutir a influência dos Estados Unidos 

na emergência do campo do currículo no Brasil, Moreira (1997) defende que o 

fenômeno da transferência neste campo não se deu como simples cópia do 

modelo americano e sim, que este modelo exigiu um esforço de interpretação 

por parte de nossos intelectuais, educadores do século XX, alocados no 

movimento dos pioneiros da Escola Nova. Para tanto, o autor buscou conhecer 

nos processos de construção e efetivação das reformas educacionais ocorridos 

na década de 1920, e em suas bases institucionais, como o Instituto Nacional 

de Estudos Pesquisas Educacionais-INEP (1938) e o Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana à Educação Elementar-PABAEE (1956), através de uma 

inserção na história do currículo e do pensamento dos mentores das reformas, 

que abordagens fundamentaram a atividade curricular - “seus rumos, seus 

descaminhos e suas perplexidades” - e desvendar “os mecanismos de 

recepção de conhecimento estrangeiro”.  Procura também compreender o 
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surgimento do campo do currículo, nos anos 1920 a 1930, sua introdução como 

disciplina nas universidades, ao final dos anos de 1960 e início dos anos de 

1970 e seu desenvolvimento, daí em diante, situando seus estudos na relação 

do contexto internacional, quando o progressivismo americano superpõe-se ao 

poderio de países europeus exercendo forte influência econômica e cultural na 

América Latina, com o nacional que viveu, nesse período, tempos de 

efervescência no movimento de idéias nas diferentes esferas.  No campo 

educacional, sob forte influência do pensamento pedagógico americano, 

derivado do pragmatismo e das teorias européias, os intelectuais brasileiros 

acorriam em busca da superação do legado dos jesuítas e do enciclopedismo 

resultante dos franceses para estabelecer um sistema educacional brasileiro 

consistente. Analisando, pois, as propostas das reformas e o enfoque curricular 

do INEP, Moreira discorre sobre a “tradição epistemológica” que os norteia e 

afirma que esta, até a década de 1960, era “composta pelas idéias 

progressivistas derivadas do pensamento de Dewey e Kilpatrick”, enquanto, 

nos anos de 1960 e 1970, predominou uma postura mais tecnicista com o 

PABAEE. Entretanto, seu estudo revela que as duas abordagens se cruzavam 

“ambiguamente” nos teóricos brasileiros, o que era, conforme o autor, um 

reflexo das questões técnicas colocadas pelo conhecimento científico, o que os 

levava a oscilarem entre o moderno e o conservador. Até porque no campo 

educacional, como nos demais, não havia homogeneidade de concepções, 

existindo no movimento dos pioneiros, inclusive, tanto aqueles que se 

colocavam numa tendência mais radical, no sentido de pensar a transformação 

social, quanto aqueles mais conservadores. 
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Tomando, pois, três reformas educacionais que considerou representativas de 

inovações e de sugestão de organização de currículo e programas quais 

sejam, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal, Moreira (1997) procura deslindar 

evidências das origens do currículo e de seus fundamentos. A da Bahia com 

Anísio Teixeira, segundo Moreira, apresentava disciplinas escolares que não 

tinham mais um fim em si mesmas, como no enciclopedismo, mas que 

objetivavam capacitar para a vida em sociedade, o que requeria desenvolver 

todas as dimensões humanas, isto é, intelectual, social, moral, emocional e 

física, a partir de um currículo organizado de forma a considerar os “interesses, 

as necessidades e os estágios de desenvolvimento das crianças baianas”. 

Interesses e necessidades tanto individuais quanto sociais que deveriam ser 

atendidos por um “currículo que se adaptasse ao ambiente social e o 

refletisse”. Tais inovações eram características da abordagem escolanovista24. 

Lembra ainda Moreira que após esse período, Teixeira viaja aos EUA, de onde 

retorna imbuído das “idéias e princípios do progressivismo americano”.  

 

Na reforma de Minas Gerais, com Francisco Campos - ensino normal e 

elementar – apresenta inovações como a abordagem técnica de questões 

educacionais. Foi a primeira vez que se usou “princípios definidos de 

                                                 
24 Essas inovações pedagógicas pautaram todas as reformas educacionais brasileiras do 
período. Lembra Nagle (2001, p. 256), ao discorrer sobre a reforma educacional do Distrito 
Federal, que “Quanto aos ideais de ordem pedagógica - interligados com os de ordem social de 
modo a formar um só sistema -, eles são os mesmos da moderna corrente que se inspira nas 
obras de Durkheim, Kerschensteiner, Dewey, Lunatscharsky, Glökel, Decroly, Claparède e 
outros. São os ideais da Escola Nova, em relação aos quais se procurou – de acordo com as 
afirmações de Fernando de Azevedo – identificar o ‘seu fundo comum’, a ‘sua essência’. Não 
houve, portanto, filiação a esta ou àquela corrente do movimento escolanovista, a aceitação de 
uma ou outra com a conseqüente exclusão das restantes; tratou-se, isto sim, de aproveitar e 
combinar de maneira sui generis os elementos das diversas correntes em que se dividiu o 
amplo movimento da Escola Nova. Todo o esforço foi para criar instituições escolares em que 
se realizassem os princípios da ‘atividade investigadora e experimental do aluno’, do respeito 
pelas ‘leis do desenvolvimento mental da criança’, do ‘exercício normal do trabalho em 
cooperação’, do self-government e outros afins. 
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elaboração de currículos e programas”. À escola elementar caberia, não mais 

apenas refletir a sociedade, mas ser instrumento de reconstrução social o que 

levou à proposta de se transformar cada unidade escolar em uma sociedade 

em miniatura, ao mesmo tempo em que se defendia o respeito à infância e a 

realização de um trabalho pedagógico ativo, denotando os princípios do 

progressivismo. Assim, currículos e programas deveriam servir para que a 

criança desenvolvesse as “habilidades de observar, pensar, julgar, criar, decidir 

e agir” e propunham os centros de interesse de Decroly, assim como 

“atividades de visitas, excursões, organização de museus, clubes escolares, 

bibliotecas etc.” 

 

 Realizada em 1927, a reforma do Distrito Federal foi para Fernando Azevedo, 

segundo Moreira (1997, p. 90), “profunda, radical e em consonância com uma 

civilização industrial, tendo levado em consideração as metas de uma 

sociedade moderna e as necessidades reais do país, bem como procurado 

lidar com assuntos técnicos de forma consistente com uma nova concepção de 

vida e cultura”. Essa reforma, lembra o autor, deu uma maior ênfase às tarefas 

sociais do sistema escolar denotando preocupação com questões sociais, 

mesmo que na perspectiva liberal. Assim como Freitas (In: Araújo, 2006), 

Moreira vê nas reformas em discussão sinais de que os pioneiros da educação 

nova tiveram a preocupação em reelaborar suas concepções e teorias, 

conforme as necessidades nacionais. Diz mais, refletindo que o rompimento 

com a escola tradicional transparece, portanto, pela ênfase dada à “natureza 

social do processo escolar”, na renovação do currículo, na busca de 

modernização de métodos de ensino e avaliação e na democratização da sala 
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de aula e da relação professor aluno. Para Moreira, portanto, o nascimento do 

currículo brasileiro, remonta às idéias progressivistas de Dewey e Kilpatrick e 

de teóricos europeus como Claparède, Decroly e Montessori.  

  

Por fim, Moreira lembra que tais idéias encontram-se consubstanciadas em 

livro de Anísio Teixeira, publicado em 1934, intitulado Pequena introdução à 

filosofia da educação: a escola progressivista ou a transformação da escola e 

que estas são fundamentalmente baseadas em “interesse em compreensão” e 

trazem subjacente a teoria do controle social. Na análise do livro o autor 

explicita as concepções de criança, educação, escola, currículo e controle 

social que fundam o pensamento de Teixeira e, por conseguinte, do 

escolanovismo. Assim, Teixeira defende a organização de um currículo 

centrado na criança que é “o centro de toda a atividade escolar” – subjacente 

aqui a idéia de ajustamento social – pois vê a educação como “crescimento, 

crescimento como vida, educação como vida” e currículo como “conjunto de 

atividades” que é parte de um processo que permanece, já que “as 

experiências passadas afetam o presente, são transformadas e afetam o 

futuro”. Portanto, é importante ter um currículo proposto a partir de projetos e 

problemas da vida, mas que selecione somente “experiências positivas”. Dessa 

forma, a educação estaria a serviço da criança que cresceria em inteligência, 

visão e em comando sobre a vida, ou seja, futuro adulto ajustado ou “elite 

condutora”. Para tanto, o currículo exige controle e programas mínimos que 

deveriam servir de base para professores ou diretores de escolas. Tal controle 

expressa, segundo Moreira, o pragmatismo de Teixeira sobre planejamento 

curricular e traz como subsidio uma teoria do controle social que “encontra-se 
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estreitamente vinculada a sua concepção de homem e sociedade” já que para 

ele o homem é essencialmente social, portanto, “individuo e sociedade estão 

indissoluvelmente conectados”. O instrumento para tal coesão seria a 

educação que teria o papel de satisfazer e, ao mesmo tempo, controlar as 

necessidades biológicas e psicológicas do ser humano. A concepção de 

controle social de Teixeira, conclui Moreira, “corresponde à forma indireta de 

controle social de Dewey e Kilpatrick”, e sua concepção curricular apresenta, 

como em Dewey, “vestígios de um interesse em controle técnico”, quando se 

percebe sua preocupação na construção de um “ambiente instrucional 

cientificamente organizado”. Enfim, Moreira detecta na concepção curricular de 

Teixeira, tanto fundamentos da tendência progressivista, baseada em interesse 

de compreensão, quanto um certo grau de controle técnico. 

 

Nos anos de 1930, com Vargas no poder, ainda no período liberal, a reforma 

Campos denota que currículos e programas foram rigidamente prescritos e 

instalou-se um sistema bastante centralizado com um “razoável número de 

elementos controladores”, como, por exemplo, inspetores escolares para 

inspecionar e controlar diretores, professores e alunos. Entretanto, ainda era 

tempo de grande influência dos pioneiros e de embates entre estes, que 

defendiam uma escola universal, única, gratuita e obrigatória, e os católicos 

que defendiam uma educação subordinada aos princípios cristãos. 

 

Já no Estado Novo, com Capanema, lembra Moreira, a influencia dos pioneiros 

e das idéias escolanovistas diminuiu e a ênfase passou a ser no ensino 

profissional, e “uma postura mais conservadora voltou a dominar o cenário”. A 
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reforma retomaria currículos enciclopédicos e disciplinas com fins em si 

mesmas e reforçaria o papel de elementos controladores com a formação de 

especialistas educacionais, isto é, supervisores, orientadores, administradores 

e inspetores escolares, realizada nos Institutos de Educação.  

 

O autor continua a discorrer sobre os rumos do currículo brasileiro nas décadas 

de 1960 e 1970, quando a disciplina de currículo e programas foi inserida nas 

universidades, e vai até os anos de 1980, quando importantes discussões se 

travaram no campo em questão. 
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CAPÍTULO II 
 

 A REFORMA DE 1922: O DIRETOR DA INSTRUÇÃO SAIU DA 
ESCOLA NORMAL ONDE ERA PROFESSOR PARA FAZER A 

REFORMA DA ESCOLA NORMAL 
 

 

A discussão sobre formação de professores no Ceará sempre 

pautou/perpassou o discurso de governantes, educadores e opinião pública de 

um modo geral. A criação de uma escola normal, com esse fim, atravessou 

quase todo o século XIX, vindo consolidar-se somente ao seu final. Apesar da 

demora na sua criação, a Escola Normal do Ceará teve o mérito de manter a 

continuidade da formação de professores no Estado, desde seu nascimento até 

os dias atuais. Para tanto, muitas reformas se fizeram necessárias, provocando 

sempre muita polêmica e debates que, por sua vez, envolviam educadores, 

políticos e opinião pública, e eram registrados e divulgados através de jornais e 

relatórios oficiais. Tanta polêmica, envolvendo diferentes segmentos da 

sociedade, denota o significado dessa escola para os cearenses. Símbolo que 

era de desenvolvimento e de prestígio social, essa instituição de formação de 

professores sempre foi, desde seu nascedouro, colocada como ponto de 

partida para se pensar as práticas e a política da educação cearense. 

Lembrando a criação da Escola Normal, Castelo (1970, p.195) diz que o Ceará 

“acabara de ganhar o estabelecimento destinado a preparar professôres para 

libertarem os jovens cearenses do cativeiro do analfabetismo”. Sua relevância 

é indiscutível, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do político e do social. 

Intelectualmente, foi espaço de disputa de estudantes e de educadores que 

descendiam, uns e outros, dos mais bem sucedidos grupos sócio-econômicos. 
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Politicamente, deu destaque àqueles que estiveram à frente das tomadas de 

decisões, seja na sua administração, seja no governo local. Socialmente, 

brilhou quando foi palco (ou seria melhor dizer a estrela?) de tantos e grandes 

eventos destinados à elite cearense. Assim, sempre, no centro de debates e 

acontecimentos diversos, fez-se o espaço da Escola por todo o final do século 

XIX e primeiras décadas do século XX25.  

 

Em 1922, quando se realizou uma das maiores e mais abrangentes reformas 

da instrução pública do Ceará iniciada na Escola Normal, acirraram-se mais 

ainda os debates e as divergências, não apenas pedagógicas, mas, sobretudo, 

as políticas que perpassaram os bastidores da instrução pública cearense26. A 

construção da Reforma de 1922, como ficou conhecida segundo Cavalcante 

(2000), surgiu no interior da Escola Normal e veio sendo gestada, por mais de 

uma década, por educadores cearenses. Como lembra Olinda (2005, p. 107 e 

111), “a Reforma de 1922 apenas deu continuidade, num novo patamar, ao 

espírito que vinha orientando a prática cotidiana de inúmeros professores e 

professoras que atuavam não apenas na Escola Normal ou na Escola de 

Aplicação”, mas também em espaços privados, e “a historiografia da educação 

no Ceará deixou de considerar todo o percurso renovador iniciado pela geração 

                                                 
25 Sobre as origens da Escola Normal do Ceará ver PEREIRA e SILVA (Dissertação de 
Mestrado, FACED/UFC, 2001) em que a autora faz uma reconstrução histórica da Escola 
desde sua criação em 1884, trilhando o discurso jornalístico e suas várias Reformas até 1924 
quando analisa o discurso pedagógico das professorandas, através de seus trabalhos 
monográficos de término do Curso Normal. 
Ver também PEREIRA e SILVA, M. G. L. A constituição da Escola Normal do Ceará em 
documentos oficiais e no discurso jornalístico In: ARAÚJO, FREITAS E LOPES (Org.). As 
escolas normais no Brasil: do império à república. Campinas, SP: Editora Alínea, 2008. 
 
26 Sobre a Reforma da Instrução Pública do Ceará de 1922 ver o excelente trabalho de 
CAVALCANTE (2000) que, não fosse pela importância de sua tese e a seriedade da pesquisa, 
teria seu valor assentado, como diz o professor Diatahy ao prefaciá-lo, no fato de suscitar o 
debate e inspirar novos estudos em torno da temática. 
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de José de Barcellos e Amaro Cavalcante e continuado por outros educadores, 

para atribuir a um único homem o mérito de ter renovado o ensino”. A Reforma 

efetivou-se, sobretudo, a partir do embate político-pedagógico travado entre 

governistas e oposição e realizou-se sob alguns pilares, como: um cadastro 

escolar (censo escolar), a construção de um novo prédio para a Escola e um 

curso de férias para todos os professores do Estado que se realizou no Teatro 

José de Alencar quando houve a distribuição do primeiro número da Revista do 

Ensino, da Diretoria Geral da Instrução Pública27. Na mesma época divulgou-se 

o novo Regulamento da Instrução Pública do Ceará, de 02 de janeiro de 1923, 

e iniciou-se a construção de Grupos Escolares em Fortaleza e no interior do 

Estado. Iniciou-se a Reforma com a criação de uma escola modelo, aquisição 

de materiais adequados e modernos e aulas públicas de pedagogia ministradas 

pelo professor Manuel Bergstróm Lourenço Filho que, de professor da Escola 

Normal, a convite do Governador Justiniano de Serpa, a Diretor da Instrução 

Pública, deixou sua marca como educador, no Ceará, ao coordenar a Reforma 

da Instrução Pública de 1922. É interessante observar essa relação direta entre 

a instrução pública e a Escola Normal ou, como já falei em trabalhos anteriores, 

como a Escola Normal exerceu papel central nas reformas educacionais, no 

período, sendo, portanto, o palco onde se ensaiou, criou, recriou e nasceram 

essas reformas que estrearam, sempre buscando atingir a grande platéia que 

se encontrava além do palco, isto é, educadores e educandos que ensaiavam 

as primeiras letras pelo Ceará afora. Aliás, lembra Cavalcante (2006, p.103), ao 

analisar o livro de leitura João Pergunta, que “Talvez, não seja demais até 

                                                 
27 A Diretoria Geral da Instrução Pública do Ceará foi criada em 1923 e teve Lourenço Filho 
como seu primeiro titular que teve como sucessor o professor Antonio Sales Campos, já na 
presidência estadual de Moreira da Rocha (1924-1928). Vale lembrar que, antes, as questões 
relativas ao ensino estavam sob a responsabilidade da Secretaria de Negócios do Interior 
(BARROSO, 1984, p. 100). 



 62 

afirmar que, no caso da reforma educacional do Ceará, a criança estivesse 

muito mais na mira dos reformadores do que propriamente as professoras” 28. 

 

1 - Reforma de 1922 – papel central da Escola: o Diretor sai da Escola 

onde é professor para fazer a Reforma (política local) 

 

A centralidade da Escola Normal no desenrolar da Reforma educacional de 

1922, no Ceará, requereu do poder público29 local tomadas de decisões que 

envolveram a intelectualidade local, principalmente, os educadores da Escola, 

que foi ponto de partida e de chegada de todo o processo. Assim é que, para 

fazer a Reforma, o Diretor da Instrução Pública saiu da Escola, onde era 

professor de Pedagogia, recém chegado de São Paulo, portanto, com toda a 

“isenção” necessária para transitar pela política local, que vivia a mercê de 

velhas práticas, e teve na Escola Normal o pilar da Reforma. 

 

Parece-me de fundamental importância, antes de adentrar os estudos sobre a 

história da Escola Normal do período proposto neste trabalho, fazer um breve 

levantamento da produção literária acerca da reforma educacional cearense de 

1922, já que esta nasce no interior da Escola Normal e ainda hoje é tema de 

                                                 
28 CAVALCANTE, M. J. M. Documentos. Revista do Arquivo Público do Ceará: história e 
documentos n 2. Fortaleza: Arquivo Público do Estado do Ceará, 2006 
 
29 Em 1922 administrava o Ceará o então Presidente Justiniano de Serpa, indicado para o 
período de 1920-1924 e, como tantos outros governantes, enfrentou diferentes dificuldades: 
secas, violência social e política, fruto do coronelismo reinante no interior do Estado, assim 
como os velhos problemas educacionais. E, para enfrentá-los, tornou a educação bandeira de 
seu governo e encabeçou uma das maiores reformas educacionais do Ceará e lhe deu 
visibilidade nacional. Todavia, não concluiu seu mandato governamental; com problemas de 
saúde, renunciou em 1923 entregando o governo ao seu vice Ildefonso Albano. Justiniano de 
Serpa veio a falecer naquele mesmo ano, em 2 de agosto (BARROSO, 1984; FARIAS, 1997). 
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vários estudos, dando margem a diferentes e polêmicas interpretações que 

podem ser encontradas na literatura cearense e brasileira. 

 

2 - Interpretações da Reforma de 1922 

 

Encontram-se, na atualidade, nessa literatura, diferentes leituras da Reforma e 

pode-se dividi-la no que eu chamaria de concepção historiográfica clássica 

tradicional, cujos principais representantes seriam Joaquim Moreira de Sousa 

com as obras “Sistema educacional cearense” e “Estudo sobre o Ceará”; 

Joaquim Alves com “O ensino primário na primeira metade do século XX”; e 

Djacir Menezes com “A educação no Ceará: repasse histórico social (das 

origens coloniais a 1930)”, todos da década de 1950. Seguindo a mesma visão 

temos, ainda, nos anos 1970, de Plácido Aderaldo Castelo, “História do ensino 

no Ceará”;  nos anos 1980 o estudo de Raimundo Frota de Sá Nogueira “A 

prática pedagógica de Lourenço Filho no estado do Ceará”; e , nos anos 1990, 

de M. H. Vale de Carvalho “Da Escola Normal ao Colégio Justiniano de Serpa: 

um resgate histórico-pedagógico”.  

 

Tais estudos vão consolidar a idéia, iniciada com Moreira de Sousa, de que a 

Reforma de 1922 foi “obra de um homem só”, no caso, do professor paulista 

Manuel Bergstróm Lourenço Filho, ficando, inclusive, “batizada” com o seu 

nome. 

 

Em nível nacional, essa visão sobre a Reforma se projeta com a clássica obra 

de Fernando de Azevedo “A Cultura Brasileira: introdução ao estudo da cultura 
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no Brasil” que faz breve referência à reforma e ao seu reformador, Lourenço 

Filho (1963, p. 645). Há ainda Jorge Nagle que, no trabalho intitulado 

“Educação e sociedade na primeira República”, afirma com essas palavras: “foi 

fruto quase exclusivo da atuação de um homem só, Lourenço Filho, o 

responsável pela reforma [...] não existia no Estado nordestino um número 

razoável de pessoas qualificadas para auxiliar o empreendimento (200l, p. 

247)”. 

 

Numa outra angulação e inaugurando uma nova visão da Reforma, nos anos 

2000, o trabalho de Maria Juraci Maia Cavalcante, “João Hippolyto de Azevedo 

e Sá: o espírito da Reforma Educacional de 1922 no Ceará”, defende a tese de 

que esta foi, sim, resultado de forças intelectuais cearenses que teceram os 

meandros da reforma antes, durante e após a estadia de Lourenço Filho no 

Ceará. Tese polêmica, sem dúvida, pois, abala velhas estruturas ideológicas e 

concepções políticas tão solidamente sedimentadas, é de grande relevância 

para a temática em questão, haja vista podermos afirmar, hoje, que 

vivenciamos uma nova fase interpretativa da “Reforma de 1922”. 

 

Também dessa década e nessa linha interpretativa, temos, ainda, os estudos 

de Vieira (2002) “História da educação no Ceará: sobre promessas, fatos e 

feitos”; de Pinho (2004), “Política e espetáculo: a reforma da instrução de 1922 

através da imprensa cearense” e de Olinda (2005), “Formação integral do 

educando no tempo da Escola Normal”, dentre outros. 
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E mais, para ir às origens da criação da Escola Normal do Ceará e fazer um 

passeio por suas diferentes reformas até a década de 1920, tem-se o trabalho 

de Maria Goretti Lopes Pereira e Silva, “A Escola Normal do Ceará: luzes e 

modernidade contra o atraso na Terra das Secas”, de 2002. 

 

Fazendo, pois, o percurso aqui sugerido na literatura cearense e brasileira, 

temos, não somente diferentes leituras da Reforma de 1922, como também 

percebemos sua importância no processo político-administrativo do Ceará, bem 

como a centralidade da Escola Normal que se colocava como pólo 

desencadeador da reforma de todo o ensino primário, partindo da formação de 

professores cearenses do período. 

 

3 - O ensino primário no Ceará à época da reforma de 1922 

 

Para conhecer as condições do ensino primário da época, uma rápida inserção 

aos estudos de Alves (s/d, p.362) para quem “A história do ensino primário no 

Ceará, neste século, pode ser dividida em três períodos: de 1901 a 1922, deste 

ano a 1930 e de 1930 até o presente”, isto é, até 1950. O autor continua com a 

caracterização dos citados períodos: 

Até 1922 predominam o empirismo pedagógico da escola antiga. Do ano do 
centenário da Independência até a revolução de 1930, foi a fase de início da 
reforma do Professor Lourenço Filho, que modificou fundamentalmente os 
métodos de ensino normal e primário. De 1930 em diante, consolida-se, em 
suas linhas gerais, a reforma do ensino, sob a direção do Professor 
Joaquim Moreira de Sousa, no período administrativo do Interventor Capitão 
Carneiro de Mendonça”. (grifo meu) 
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Destaca-se, pois, como grande mérito da Reforma de 1922 a substituição do 

“tradicionalismo da escola antiga pelos métodos modernos de ensino” (Idem, 

364). Conforme o autor, a continuidade da Reforma se dá por toda a década de 

1920 para consolidar-se a partir do ano de 193030. Ainda, segundo o autor, 

nesse período, já com Lourenço Filho à frente da Instrução Pública, 31. 

um movimento de renovação total se registrou nas atividades escolares, 
depois de 1922, contando com o próprio diretor da Instrução no corpo 
docente da Escola Normal (grifo meu), ministrando um curso de psicologia 
geral e educacional às professôras e diretoras dos Grupos Escolares. 
 

 

É possível observar, nesse fato, o papel fundamental desempenhado por essa 

Reforma e o espaço da Escola Normal como centro desta - pois o Diretor da 

Instrução Pública, Lourenço Filho, continua como professor da Escola -, e 

como se torna visível, também, os trâmites da política local, haja vista ser a 

educação a bandeira do governo Justiniano de Serpa, pois somente esta 

permitiria aos cearenses alcançar a tão almejada modernidade. Lembra Alves 

(s.d., 365) que “A renovação cultural do professorado cearense permitiu, dentro 

das possibilidades do meio, que a escola primária cearense se enquadrasse no 

movimento de renovação que se processava no Brasil”. E ainda: 

Os números registram um crescimento apreciável em todas as atividades do 
ensino. O número de prédios aumentou, apesar de não atenderam às 

                                                 
30 Conforme Barroso (1984), o período do Interventor Federal Capitão Roberto Carneiro de 
Mendonça foi de 22 de setembro de 1931 à 05 de setembro de 1934. 
Farias (1997) lembra que “Poucos meses após ser empossado como interventor Carneiro de 
Mendonça enfrentou grave crise, não política, mas climática. Era a catastrófica seca de 1932”. 
31 Conforme Cavalcante (2000, p.117) em artigo de jornal oposicionista de 10 de outubro de 
1922, criticando o Governo Justiniano de Serpa pelas despesas que seriam feitas com a 
construção de um novo prédio para a Escola Normal, “Pela primeira vez, Lourenço Filho 
aparece em A Tribuna como diretor da Instrução Pública e a imprensa registra a sua imposição 
de condições para continuar o trabalho de reformador, o que significa que o educador se sente 
fortalecido como figura de proa da reforma educacional do governo Justiniano de Serpa.” Ainda 
sobre o novo edifício da Escola, lembra Castelo (1970, p.203) que “A construção foi iniciada 
pelo Presidente Justiniano de Serpa, em 11 de agôsto de 1922. O Presidente Ildefonso Albano, 
que lhe sucedeu, inaugurou a primeira parte das instalações a 23 de dezembro de 1923, sendo 
Diretor da Instrução o eminente Professor Bergstróm Lourenço Filho e Diretor da Escola o Dr. 
João Hipólito de Azevedo e Sá. Projeto e construção de responsabilidade do Engenheiro José 
Gonçalves da Justa, foi concluído no Governo Revolucionário, 1931-1934”. 
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necessidades do momento. A matrícula cresceu animadoramente. O 
professorado melhorou, culturalmente. O progresso que o ensino primário 
apresenta é um reflexo do desenvolvimento econômico do Estado, 
beneficiado pelas obras contra as secas, iniciadas no governo Epitácio 
Pessoa, que proporcionou aos sertões um maior poder aquisitivo do 
homem.  
 

 

4 - O momento histórico cearense do período da Reforma de 1922 

 

Relativamente ao contexto sócio-econômico, político e cultural cearense da 

época da reforma educacional de 192232, segundo o professor Geraldo 

Nobre33, foi de grandes dificuldades, pois, de 1921 a 1930, tivemos o período 

pós-primeira Guerra Mundial e também a seca de 1919, quando não se havia 

ainda sequer sanado as conseqüências da terrível seca de 1915, agravantes 

para a economia cearense já que “passara a orientar-se para o mercado 

externo, para a exportação. Por conseguinte, assim ficou na dependência do 

comércio” que, por sua vez, ficou prejudicado pelas condições existentes na 

Europa. 

 

Do ponto de vista sócio-cultural, lembra Nobre que os problemas também eram 

graves, não só devido a questões econômicas, como também devido a 

questões políticas resultantes do pós 1914 cearense que teve 

com a intervenção federal e radicalização do processo político sobretudo no 
interior favorecendo inclusive o desenvolvimento do cangaço. As condições 
no interior eram difíceis sobretudo pela dificuldade de comunicação a não 
ser as margens da estrada de ferro, não havia escoamento para a produção 
nem facilidade de comunicação com as cidades e sobretudo entre elas e a 
capital.  
 

 
                                                 
32 Para Cavalcante (2000, p.147) “a partir de agora, [a Reforma] não deve mais ser chamada 
de ‘Lourenço Filho’ e sim de ‘Reforma de 22’ para aproveitar uma expressão cunhada pelo 
próprio Lourenço Filho em carta enviada a João Hippolyto”. 
33 A fala do Professor Geraldo Nobre é resultante de entrevista concedida ao Professor 
Raimundo Frota de Sá Nogueira, realizada em 13 de agosto 1981, sobre a Reforma de 1922, 
por ocasião de pesquisa para sua Dissertação de Mestrado. 
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Para Nobre, esse período caracteriza-se como de decadência, já que somente 

Fortaleza se coloca como “o único grande centro do Estado, uma vez que os 

outros decaíram a exemplo de Aracati, Baturité e Sobral”. Tal situação, 

portanto, não favorecia  

um melhor desenvolvimento da Reforma, ou seja, essas condições 
prejudicaram o trabalho reformista. Se fossem outras as condições, se 
houvesse tranqüilidade, se o Ceará contasse com comunicações mais 
fáceis, rodovias, transportes terrestres etc., então acredito que a Reforma 
teria muito mais condições para se propagar. 
 

 

Já para Jader de Carvalho34 o Ceará da época da Reforma de 1922 pode ser 

entendido em duas fases: “antes do caminhão e depois do caminhão”. 

[...] primeiro quero dizer-lhe que ao tempo em que o Lourenço Filho chegou 
ao Ceará, o interior do Ceará permanecia ainda na fase da ausência do 
caminhão. Depois do advento deste veículo motorizado, o sertão sobre 
todos os pontos de vista social, econômico e político se modifica totalmente. 
[...] 
Aquele tempo, divido o Ceará em duas fases, a linha divisória é o advento 
do caminhão. O Ceará antes do caminhão não era área de fome como 
figura o livro de Josué de Castro. O nosso rurícula apesar de pobre, tinha a 
rede branca para o hospede, tinha o feijão armazenado em latas, tinha o 
queijo do leite de cabra , à noite serviam a qualhada (sic) com rapadura e a 
farinha guardada para os tempos de verão. Com o advento do caminhão o 
sertão sob o ponto de vista econômico e social se modificou quase que 
totalmente e essa modificação tornou-se maior depois da chegada do rádio 
e ultimamente, do televisor. De forma que o evento da Reforma aqui no 
Ceará não se deu no momento de fome e nem num momento de fartura, 
mas no período dessa frugalidade tradicional da vida sertaneja”. 
 

 

E, mais especificamente, sobre a Reforma de 1922, tanto Nobre quanto 

Carvalho entendem que esta foi resultado da visão de mundo de Justiniano de 

Serpa, Presidente do Ceará de 1920 à 1923. Assim diz Nobre:  

A Reforma Lourenço Filho é devida ao Presidente Justiniano de Serpa que 
sendo um homem de muita visão tendo desenvolvido atividades em centros 
culturalmente mais adiantados do que Fortaleza, como era o caso de 
Belém, ao iniciar o seu governo aqui, voltou suas vistas para o problema 
educacional que naquela época era dos mais graves no Ceará. [...] Foi a 
reforma um acontecimento memorável porque nunca os Estados na época 
se havia preocupado com a Reforma do ensino nos moldes de maioe (sic) 

                                                 
34 Também em entrevista concedida ao Professor Raimundo Frota de Sá Nogueira, realizada 
em 21 de novembro 1981, sobre a Reforma de 1922, por ocasião de pesquisa para sua 
Dissertação de Mestrado. 
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eficiência e de acordo com as idéias pedagógicas sobretudo no tocante a 
didática que na época tinha passado a preocupar um grupo de educadores 
brasileiros do qual fazia parte Lourenço Filho. Esse grupo se limitava mais a 
S. Paulo [...] e podemos dizer que o Ceará também foi um dos pioneiros 
pela iniciativa, pelo interesse do Presidente Serpa em adotar uma política 
educacional de rendimento efetivo superando aquele atrazo (sic) que no 
tocante, se registrava no Ceará. 

 

Para Carvalho, a Reforma ou, como diz, “começo ou tentativa de reforma”, não 

resultou de forças sociais e sim da 

mudança de mentalidade do governo do Estado, porque já haviam presidido 
(o Ceará) o governo Aciole (sic), generais, coronéis, mas só se 
preocupavam com política, ao passo que o Justiniano de Serpa tinha uma 
formação intelectual muito grande, muito bela, muito bem formada, e dessa 
mentalidade é que surgiu a idéia de reformar o ensino no Ceará [...] Assim 
como já disse não foram sociais (sic) que motivaram a reforma, mas a 
mentalidade do presidente do Estado, era deputado estadual, erudito, muito 
viajado pelo sul do pais e que naturalmente trouxe essas idéias de lá, do 
Rio onde exerceu por longo tempo cargo de deputado federal pelo Estado 
do Pará. 
 
 
 

Ainda, segundo Carvalho, a Reforma não chegou a exercer qualquer influência 

na economia e nem na vida social do Estado, pois sequer chegou a se realizar 

no seu campo próprio.  

O Lourenço Filho não poderia ir ao sertão de escola em escola a procura de 
conscientizar esse professorado, ou por si ou por alguém por ele, de forma 
que procurou trazer esse pessoal aqui para a capital o que não foi fácil, não 
fácil por isso: a professora ganhava pouco, os meios de transportes eram 
difíceis e havia a natural má vontade delas porque se sabiam analfabetas e 
sabiam o papel triste que iriam representar aqui em Fortaleza, no teatro 
José de Alencar diante do professor Lourenço Filho e daqueles que 
acompanhavam na difusão da Escola Nova. Eu mesmo fui encarregado de 
ir ao Cariri para trazer professoras. [...] 
 
Uma reunião quase forçada, reunião difícil dessa gente aqui em Fortaleza, o 
Lourenço Filho não podendo fazer tudo pela reforma aqui no Ceará, 
procurou as moças já formadas pela Escola Normal escolheu as mais 
inteligentes, entre as quais se encontrava a minha mulher a  Margarida, com 
a orientação dela, orientação segura, orientação dada devagar, no sentido 
de que elas apreendessem o sentido da Escola Nova, então essas moças 
realizavam palestras no teatro José de Alencar, mas, palestras simples 
inteiramente acessíveis à fraca mentalidade do professorado do interior. 
Agora, o senhor acha possível uma Reforma que ande a passos largos se 
ela não conta com professorado conscientizado para executa-la? [...] Basta 
dizer que em pleno desenvolvimento da reforma, eu indo à cidade de Aurora 
fiscalizar uma escola, encontrei a professora sentada à mesa com um prato 
de feijão e farinha fazendo ‘capitão’ para comer enquanto os meninos 
cantavam a taboada e a carta de ABC, nem mandou-me sentar, talvez ela 
ignorasse o que era um inspetor escolar.[...] 
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Essa reforma não teve propriamente desenvolvimento, essa reforma teve 
apenas começo. Pela precariedade de tempo resultante da morte de 
Justiniano de Serpa e com o regresso de Lourenço Filho à São Paulo, 
aquela chama viva que começava a arder no Ceará em relação ao ensino 
primário foi naturalmente amortecendo e nós acabamos voltando à rotina 
 
 
 

Há, ainda, na fala de Carvalho interessante relato sobre o livro escrito por 

Newton Craveiro35 e que 

nós publicamos sob o nome de CEARÁ SECO e neste havia um menino 
que perguntava muito sobre muitas coisas, do começo ao fim do Livro. A 
finalidade do livro era preparar o menino para viver e crescer no meio em 
que ele nasceu. O Pestalozzi achava que o crescimento ou conhecimento  
começava de dentro para fora. O JOHN NILTON (sic) achava que a 
formação do menino era feita pelo seu próprio contato com o seu meio onde 
nascera e iria crescer. 
 

 

O próprio Carvalho levou esse livro a Lourenço Filho que o leu, fez algumas 

correções e mandou reeditar pela Companhia Melhoramentos de São Paulo 

sob o título de JOÃO PERGUNTA. Apesar de dizer que, sobre o currículo das 

escolas da época da Reforma, “não conhece literatura alguma”, diz ter uma 

coletânea de palestras que sua esposa “proferiu nas reuniões de treinamento 

no teatro José de Alencar”, além do livro do Newton Craveiro. E lembra, ainda, 

que “Esse livro foi adotado por muitos anos nas escolas e eu não sei porque 

desapareceu das escolas, das bibliotecas e de todo o Ceará e começou a ser 

substituído por livros vindos do sul [...]”. 

 

Na fala dos professores citados acima, Nobre e Carvalho, a Reforma de 22 foi 

fruto da mente do Presidente Justiniano de Serpa que busca implementar, 

                                                 
35 O livro de leitura, “João Pergunta”, de autoria de Newton Craveiro, foi publicado durante a 
Reforma de 1922 e destinava-se “às crianças do Nordeste brasileiro” (Nagle, p. 382, 2001). 
Uma análise do citado livro foi realizada por Cavalcante, Revista do Arquivo Público do Ceará 
no 2, 2006. 
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através da educação, uma nova visão de mundo e de sociedade no Ceará. 

Apesar disso, referem-se a esta como “Reforma Lourenço Filho”. 

 

Já para Cavalcante (2000, p.160), que busca novos elementos para uma 

releitura da Reforma de 1922, em estudo sobre a Reforma e o 

desaparecimento da historiografia educacional cearense do intelectual João 

Hippolyto de Azevedo e Sá, diretor da Escola Normal do Ceará por mais de 

trinta anos, esta foi, sim, fruto do debate resultante da intelectualidade 

cearense tão claramente explicitada nos jornais da época e, sobretudo, que 

Lourenço Filho encontrou em Fortaleza intelectuais inteirados do clima 
novidadeiro que envolvia o debate educacional na Europa e no Estado de 
São Paulo naquele momento. O próprio pedido chegado a Washington Luís 
foi uma prova inconteste de que havia vontade político-administrativa local 
favorável à importação de um pedagogo inovador. 
 
Parece-me claro também que a reforma não resultou de uma idéia pronta 
ou pessoal de Lourenço Filho e sim, de um embate com as forças políticas 
locais. 

 
 

E teve, sim, em Justiniano de Serpa “o seu maior defensor, por pretender dar, 

através dela, uma feição moderna à educação cearense e ao seu projeto 

político-administrativo” (Cavalcante, 2006, p.107).  

 

5 - Tempos modernos 

 

E, por falar em modernidade, a década de 1920 trará com força total os 

movimentos pela renovação da sociedade brasileira, renovação essa que não 

veio com a tão proclamada República36. Para compreender os anseios por 

mudanças da sociedade brasileira, visitemos a literatura pertinente e veremos 

                                                 
36 Sobre a ansiada modernidade brasileira ver De Lorenzo e Costa (1997) “A década de 1920 e 
as origens do Brasil moderno”. 
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que toda ela aponta para as mesmas causas e os mesmos projetos políticos, 

sociais e culturais. Assim, em Lahuerta (In De Lorenzo e Costa ,1997, p.93-98), 

Os anos 20 são de mudanças. Também são simbólicos na história política e 
cultural brasileira, por inaugurarem a gênese do Brasil Moderno, com a 
introdução de procedimentos, hábitos, ângulos de visão, diagnósticos que 
orientaram e mobilizaram várias gerações. Nesse sentido, falar deles é 
entrar em polêmica certa, pois muitos são os ângulos a partir dos quais se 
pode abordá-los. Há consenso apenas quanto ao fato de neles ter se 
explicitado a crise da república oligárquica e de ter surgido um novo ângulo 
para pensar o Brasil. Afinal é justamente nos anos 20 que a decepção 
quanto à possibilidade de a República realizar o ideal de uma sociedade 
nova torna-se absolutamente explosiva. Particularmente para os 
intelectuais, a década de 1920 será de questionamentos inéditos, até então, 
e que permanecem em pauta pelas próximas décadas. Não apenas 
concepções tradicionais são atacadas, mas também as instituições 
republicanas – identificadas com uma legalidade que não tem 
correspondência no real –, elevando o pathos de ruptura, trazendo à tona 
novos atores e a problemática do direito e da participação. 
  
 
O marco simbólico é o ano de 1922, identificado com a ruptura com o 
padrão cultural bacharelesco vigente. No entanto, vários eram os indícios do 
crescimento ‘de um modo de pensar que se sabe contrastado, mas que 
sente a possibilidade de desafio público’. O desafio público realiza-se 
através da Semana de Arte Moderna e, a partir dela, o modernismo torna-se 
‘um ponto de vista na história da cultura nacional’. [...] 

 
Não é por acaso, portanto, que ao longo dos anos 30 o tema que prevalece 
entre a intelectualidade é o da organização nacional, resultando numa saga 
modernizadora, que tem no ‘monopólio da razão por parte de uma 
intelligentsia ativa, prometéica, agindo em nome do bem comum’, a sua 
pedra angular. A tendência de subordinar a dinâmica da sociedade e de 
seus conflitos ao princípio abstrato da organização vai ser constante nesses 
anos. E explica, em larga medida, o frenesi pedagógico que pretende 
reformar a sociedade pela educação, criando técnicos e renovando as 
elites. 
 

 

No Ceará, a busca por um projeto modernizador da sociedade passa pela 

modernização na formação de professores e fica registrada em diferentes 

documentos, oficiais ou não, que sistematizam os anseios de reforma da 

escola. Aliás, como lembra Cavalcante (2002, p.25) 

Escola, Reforma e modernidade são temas entrelaçados. Não importa 
classificá-los por ordem cronológica ou social de importância. Basta 
encontrá-los de algum modo articulados, insistentemente, no debate 
filosófico, histórico, científico, político e religioso dos últimos 4 ou 5 séculos, 
por toda parte, para que o afirmemos. 
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Para concretizar o projeto de modernização, portanto, nada mais coerente que 

iniciar pela educação e pelo elemento fundante do processo educacional, o 

professor e sua formação.  

 

Assim é que a Lei 1.953 de 02 de agosto de 1922, que dispunha sobre a 

Instrução Pública do Estado37, modifica o Regulamento da Escola Normal de 

28 de dezembro de 1921, assinado pelo Presidente Justiniano de Serpa, com 

alterações em seu currículo, visando dar a essa uma feição moderna, com o 

desdobramento de algumas disciplinas e a introdução de outras: Física e 

Química, Psicologia, Geometria, Trabalhos Manuais, Música e Canto, Ginástica 

Educativa etc. Conforme a Lei 1953/22: 

Art. 10 – Fica remodelado o ensino da Escola Normal nos seguintes termos: 
a) as duas cadeiras de Português ficam reduzidas a uma, sob a 

denominação de Língua Vernácula; 
b) é suprimida a cadeira de Inglês; 
c) a cadeira de Noções de Ciências Físico-Naturais é desdobrada em 

duas assim denominadas: 1. Física e Química; 2) Anatomia e 
Fisiologia humanas, Biologia animal, vegetal e higienica; 

d) a cadeira de Aritmética e Noções de Álgebra passa a ser de 
Ágebra e Geometria; 

e) a cadeira de Pedagogia; Psicologia Experimental e Pedagogia e 
Didática; 

f) a cadeira de História Geral (nesta parte) será de História de 
Civilização; 

g) a aula de Desenho Geométrico passa a ser de Desenho Natural ou 
à mão livre; 

h) a aula de Trabalho de Agulha será: “Trabalhos Manuais” e 
“Educação Doméstica”; 

i) são criadas as aulas de Ginástica Educativa e de Música e Canto. 
 
Art. 11 – O Governo fica autorizado a prover a cadeira de Física e Química 
com o professor da cadeira de Inglês, que se extingue; fica igualmente 
autorizado a contratar professores capazes para o desempenho das novas 
aulas de ginástica e Música, percebendo a gratificação que for fixada em 
nível especial. 
 

 
 

                                                 
37 A lei aqui citada, foi reproduzida por Raimundo Frota de Sá Nogueira “Com a lei no 1.953 de 
2 de agosto de 1922, a Reforma da Instrução Pública no Ceará, tomou expressão formal. Foi a 
lei publicada na Revista Oficial denominada Coleção das Leis do Estado do Ceará em seu 31o 
volume. A lei foi decretada pela Assembléia do Estado e sancionada pelo Presidente Justiniano 
de Serpa” (Dissertação de Mestrado, UFC, p.230, 1985). 
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Vale a pena, aqui, transcrever a primeira página e citar a grade curricular 

proposta no Regulamento da Escola de 1921 para efeito de comparação com o 

que está proposto, na Lei 1.953/22, como “remodelação do ensino da Escola 

Normal”38. 

DECRETO N. 300 A, DE 28 de Dezembro de 1921 
  
O Presidente do Estado, tendo em vista o art. 9o da lei no 1872, de 24 de  
Setembro de 192... (apagado), resolve expedir para a Escola Normal do  
Ceará o seguinte 

REGULAMENTO 
Da Escola e seus fins 

 
Art. 1. – A Escola Normal do Estado do Ceará é um externato destinado á 
instrução fundamental e secundária tendo em vista a habilitação para o 
magistério primário. 
 
Art. 2. – O curso normal é dividido em quatro annos e abrange as seguintes 
cadeiras e aulas: 

CADEIRAS 
 
1a e 2a – Portuguez 
3a – Francez 
4a – Pedagogia 
5a – Arithmetica e Noções de Algebra 
6a – Geographia, Chorographia do Brasil e Noções de Cosmographia. 
7a – Historia geral e Historia do Brasil. Noções de Instrucção cívica. 
8a – Noções de Physica e Chimica, de Sciencias naturaes e de Hygiene. 

 
AULAS 

 
1a – Noções de Geometria pratica e Desenho. 
2a – Trabalhos de agulha e arranjos domésticos. 
 

 

Podemos observar que não consta desta lei de 1921 a cadeira de Inglês extinta 

pela lei de 1922. Vale lembrar que a cadeira de Inglês foi introduzida no 

Regulamento de 1918 e não no de 1921, como vemos. Já a cadeira que trata 

de Física e Química apresenta nomenclatura diferente da referida lei de 1922 

que, também, desmembra a cadeira de Pedagogia, sendo substituída pelas de 

                                                 
38Segundo João Hippolyto de Azevedo e Sá (In Cavalcante, p. 81, 2000), referindo-se à Lei de 
1922, “Foi apenas uma modificação de nome. O que o actual adopta se acha quase integral no 
anterior, publicado em 1921”. 
O Regulamento da Escola Normal de 28 de Dezembro de 1921 foi Projeto de Reforma de 
Francisco Prado, parlamentar cearense (Pinho, p. 68-69, 2004). Referido Regulamento, 
portanto, antecede a chegada de Lourenço Filho ao Ceará em alguns meses. 
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“Psicologia Experimental” e “Pedagogia e Didática”, e inova, com aulas de 

desenho livre, ginástica educativa, música e canto. É interessante lembrar que 

a ginástica já constava do regulamento de 1918 como “Gymnastica Sueca” 

(Pereira e Silva, 2001). 

 

Outra interessante modificação proposta na lei de 1922 foi a criação do Curso 

Complementar, que antecedia o Curso Normal e era, portanto, condição de 

acesso ao nível normal de ensino. Este tinha duração de dois anos e 

compunha-se, conforme a Lei 1.953/22, das seguintes Matérias: Língua 

Vernácula, Francês, Aritmética e Álgebra, Geografia e História, Ciências 

Físicas e Naturais, Desenho Natural, Música e Canto, Ginástica e Trabalhos 

Manuais.  

 

E ainda, a criação da Escola Modelo, que foi inaugurada oficialmente no dia 11 

de agosto de 1922, conforme Acta lavrada pelo diretor da Escola Normal, João 

Hippolyto de Azevedo e Sá.39 

Aos onze dias do mez de Agosto de mil novecentos e vinte dois no edifício 
da Escola Modelo foi esta officialmente inaugurada pelo Exmo. Sr. Dr. 
Justiniano de Serpa, Presidente do Estado, e com a assistência do prof. M. 
Bergström Lourenço Filho, Director Geral da Instrucção Publica e docente 
da cadeira de Psychologia e Pedagogia da Escola Normal, Dr. João 
Hippolyto de Azevedo , Director da Escola Normal, [...]. (grifo meu) 
 

 

A solenidade de inauguração da escola modelo foi, sem dúvida, um evento de 

grande repercussão, haja vista estarem presentes à este secretários e juizes 

estaduais, representantes do prefeito e do arcebispo de Fortaleza, deputados 

federais, comandante da guarnição federal, professoras da Escola, 

                                                 
39 Sobre a Escola Modelo ver OLINDA (2005). 
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representantes da congregação de professores da Escola Normal e da escola 

de aprendizes de marinheiro, representantes dos grupos escolares da capital, 

da imprensa “ e muitas outras pessoas gradas”. 

 

Vale ressaltar que, na busca de aperfeiçoar e atualizar a formação de 

professores conforme os ideais pedagógicos de cada tempo histórico, os 

regulamentos da Escola Normal, ora incluem, ora excluem propostas 

semelhantes. Ora o curso preparatório, ora o curso complementar que 

antecediam o ingresso no ensino normal. Ora escola de aplicação, ora escola 

anexa ou escola modelo que se destinavam à preparação da prática 

pedagógica das professorandas. Todas as propostas, entretanto, estão 

respaldadas nas concepções pedagógicas de seu tempo40. 

 

6 - As novas idéias pedagógicas no cotidiano da Escola Normal 

 

As inovações pedagógicas, na Escola Normal, também vão se refletir no 

cotidiano da Escola, quando do caso do professor de História do Brasil, Antonio 

Theophilo, que avalia muito rigorosamente as alumnas no exame semestral, 

reprovando quinze de dezessete, o que vai requerer a interferência do Diretor 

da Escola que, por sua vez, requer deliberação do próprio presidente para 

chegar a uma solução satisfatória. Demonstrando, inclusive, preocupação com 

o fato de o Estado ter contratado um professor em São Paulo, o Diretor da 
                                                 
40 Em Cavalcante (2000, p.81) vamos encontrar a fala do próprio João Hippolyto, lembrando 
que a reforma da Escola Normal de 1922 compunha-se, quase que integralmente, do que 
constava da reforma de 1921, de sua autoria como, aliás, todas as reformas da Escola que 
foram realizadas durante a sua administração. E ainda, o que havia de novo era apenas a 
criação do curso complementar, pois, até mesmo a escola modelo já existira como escola de 
aplicação, inclusive, com o mesmo formato. E a seleção do professorado também já se dava 
pelo mesmo processo. Portanto, de autoria de Lourenço Filho eram as reformas relativas ao 
ensino primário.  
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Escola, aqui se referindo à contratação de Manuel Bergström Lourenço Filho, 

vê que “uma turma quase inteira indevidamente se afastava das lições de 

Pedagogia e do curso prático da Escola Modelo por causa do abandono 

forçado de uma outra cadeira, indubitavelmente de importancia somenos”. Tal 

acontecimento deveu-se, segundo João Hippolyto, ao fato de o professor não 

estar atualizado com os princípios da nova pedagogia, pois, como diz em carta 

datada de 03 de novembro de 1922 dirigida ao presidente Justiniano de 

Serpa41: 

A velha pedagogia medieva e rispida já não se comporta mais nos novos 
moldes da nossa Escola Normal. 
 
‘Hoje o discípulo merece carinho. Os pedagogistas procuram convencel-o 
de que entre alumno e mestre só póde haver amisade e boa confiança.’ [...] 
 

 

E referindo-se às aulas de Pedagogia, disciplina ministrada por Lourenço Filho, 

lembra que essas foram esclarecedoras, para as alunas, de como a prática 

pedagógica do Professor de História tornava suas aulas desagradáveis e 

desinteressantes.  

Nas aulas de Pedagogia, o professor desta materia teve occasião de tratar 
da methodologias das diversas cadeiras do curso e foi então que as 
alumnas se aperceberam do quanto o professor de Historia, apesar dos 
seus muitos conhecimentos, se distanciava das bôas normas e pelo 
contrario, sem se dar pelo caminho errado que levava, parecia redobrar de 
ardor por fazer a matéria arida, antipathica e incomprehendida. 
 

 

E ainda tece interessantes considerações em torno da elaboração de exames, 

lembrando que estes devem ser pensados no sentido de conhecer o que o 

aluno sabe ou é capaz de saber, e critica o professor que não fez uma auto-

avaliação, quando obteve nos exames escolares resultados, de aprendizagem, 

                                                 
41 Essa carta faz parte do acervo particular de João Hippolyto de Azevedo e Sá e me foi cedida 
pela professora Maria Juraci Maia Cavalcante, que teve acesso ao referido arquivo por ocasião 
de sua Pesquisa para o estudo sobre o desaparecimento de Hippolyto da historiografia 
educacional cearense.  



 78 

insatisfatórios pela maioria da turma de alunos. As inovações pedagógicas  

deveriam, portanto, conforme João Hippolyto, refletir-se, não só nos grandes 

princípios da Reforma, como também nas práticas pedagógicas dos 

educadores. E mais, a nova teoria pedagógica que veio para fundamentar o 

trabalho do professor também esteve presente no discurso das normalistas ao 

final do Curso, em trabalhos monográficos das concludentes de 1923 e 192442. 

 

Também os meios de comunicação expressam suas idéias a respeito da 

modernização do processo educacional em vigor na Escola e, em 1924, por 

ocasião do 40o aniversário da Escola Normal, em matéria de jornal43 

encontramos elogios à remodelação do ensino popular proporcionada pela 

Reforma de 1922: 

A organização actual é mais complexa e apta a formar, não só professores 
moral e technicamente capazes, como a dar aos alumnos uma cultura geral 
satisfactoria, visto o numero de matérias que ali se estudam. 
Essas matérias se elevam a 8, afora 4 aulas, distribuídas em quatro annos 
de curso: [...] 
Alem do curso normal, estão annexos a Escola a Escola Modelo (para 
applicações praticas de pedagogia) e o Curso Complementar, como cyclos 
inferiores do ensino. 
 

 

A matéria jornalística continua com a homenagem à Escola Normal 

descrevendo seu novo prédio com palavras bastante enaltecedoras que nos 

dão uma idéia do conforto e zelo com que foi pensada a edificação e sua 

arquitetura: 

A Escola funcciona, actualmente, em bello, elegante, vasto, confortável e 
hygienico prédio, construído á Praça Figueira de Melo (sic), em estylo 
flamengo moderno, com 6 salas de aula, vestibulo, directoria, secretaria, 
bibliotheca, sala de leitura e gabinete de professores, na parte assobradada; 
archivo, almoxarifado, gabinetes de psychologia e didactica, historia natural, 
physica e chimica, historia e geographia, e todos elles enriquecidos de 

                                                 
42 Sobre essas Monografias ver Pereira e Silva (2001). 
43 Recorte de jornal com matéria alusiva aos 40 anos da Escola Normal sem referência. 
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material moderno, documentos preciosos, etc., dos elementos necessários, 
enfim, para um curso regular e completo, - isto na parte do porão. 
A construcção desse novo predio, a que falta ainda a parte destinada á 
Escola Modelo, deve-se aos esforços do prof. Lourenço Filho e do dr. João 
Hipolito, attendidos com superior critério, pelo saudoso presidente Serpa, 
cujos esforços, neste particular do ensino publico, tem sido continuados e 
completados pelo actual presidente, sr. Ildefonso Albano. 
 

 

A pomposa solenidade de inauguração da Escola Modelo e a esplendorosa 

descrição do novo edifício da Escola Normal denotam a busca de enaltecer não 

só a Reforma, mas sobremaneira o governo Justiniano de Serpa que, após sua 

morte em 2 de agosto de 1923, teve continuidade com seu vice, Ildefonso 

Albano44, como também demonstra a adequação do prédio à arquitetura 

presente à Fortaleza daquela época. 

 

7 - A Fortaleza do período 

 

E por falar em pompa, a Fortaleza desse período se remodelava, buscando 

desenvolver uma arquitetura moderna numa cidade planejada, bela e 

confortável para ser desfrutada pelas individualidades das mais salientes da 

sociedade cearense. Em matéria do Jornal Diário do Nordeste de 2 de 

setembro de 1999, temos uma interessante descrição da Capital que teve seu 

traçado estético elaborado no período de 1850 a 1930. 

Praças, a maioria cercada por grades de ferro, recém remodeladas; nos 
jardins e no Passeio Público as tradicionais famílias desfrutavam o ar 
saudável da Cidade, ruas alinhadas movimentadas por bondes; transeuntes 
usando chapéus e paletós, mansões e fachadas em estilo francês, cafés, 
templos, o cinema Majestic e o Teatro José de Alencar, as praias ao norte 
da Capital. O cenário era da Fortaleza do início do século, no auge de seu 
esplendor. O plano urbanístico fora substituído por vias alinhadas e longas, 
bem caracterizado pela forte influência européia. 
 
Todo o traçado estético construiu-se a partir de 1850 até os anos de 1930. 
Com o crescimento econômico e social, marcado pelo ciclo da exportação 

                                                 
44 No governo seguinte, Moreira da Rocha, 1924-1928, assume a Diretoria da Instrução Pública 
o Professor Antonio de Sales Campos, conforme Barrosso (1984, p. 100). 
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algodoeira, ainda no final do século, o perfil arquitetônico já se tornava 
visível. [...] 
 
O Palácio do Governo (Palácio da Luz) – atualmente Academia Cearense 
de Letras – o palacete da Assembléia Legislativa (PalácioSenador Alencar) 
– hoje Museu do Ceará –, em estilo dórico-romano, constituem-se em 
majestosos edifícios dotados de muralha, gradaria de ferro e de grandes 
salões com mobílias. 
 

 

E ainda vivendo a continuidade do governo Serpa, nesse mesmo período, mais 

precisamente em 22 de março de 1924, conforme Acta, inaugura-se a herma 

do Presidente Justiniano de Serpa, que o Governo do Estado mandou fundir 

para ser collocada em frente ao edifício da Escola Normal em homenagem ao 

conspicuo cearense recentemente falecido, com a presença do Presidente do 

Estado, secretários, chefe de polícia, prefeito de Fortaleza, diretor da Escola 

Normal, representantes dos prefeitos de todos os municípios e das demais 

pessoas gradas. 

 

8 - Educação para os pobres 

 

Nem tudo, porém, é bonança em termos de instrução pública no Brasil e no 

Ceará do final do século XIX aos anos 1920. Em artigo de Adelaide Gonçalves 

(2006, p.72) sobre a educação para os pobres, a autora traz a realidade 

desproporcional entre a demanda por educação e o número de escolas, 

apresentada pela imprensa do período. 

Na Imprensa Industrial de 1876, do Rio de Janeiro, numerosos são os 
artigos sobre a instrução pública, chamando a atenção para a desproporção 
entre o crescimento da classe operária e do número de libertos e o número 
de escolas. [...] 
 
Na mesma revista são vários os artigos que, discutindo a temática da 
instrução pública, abordam diversos ângulos: falta de escolas, baixo 
investimento, instalações escolares insalubres, despreparo dos professores, 
falta de apoio da iniciativa privada, distância das escolas (má localização), 
critérios políticos de ingresso no magistério, baixa qualidade do material 
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didático, métodos de ensino inadequados às novas realidades. Estes pontos 
repetem-se à exaustão em muitos estudos do período acerca do problema 
da instrução nas províncias, em particular àquela dirigida às classes dos 
desvalidas. Na citada revista encontra-se o debate sobre a lei do ensino 
obrigatório, destacando a desproporção entre as despesas certas e as 
rendas incertas dos operários. 
 

 

Aliás, essa forma de análise/justificativa para a não efetivação de investimentos 

na instrução pública tem sido utilizada, por diferentes estudiosos, não só para o 

caso da classe operária, como também para a omissão de ações, na área 

educacional, dos administradores públicos nas diferentes províncias brasileiras. 

Lembra, ainda, Adelaide Gonçalves (2006, p.73) que “as críticas são tema 

recorrente também na imprensa do Ceará, onde, desde os anos finais do 

século XIX, com o advento da República, são formuladas de modo cada vez 

mais incisivo e atravessam as primeiras décadas do novo século”. Entretanto, 

apesar da retórica republicana em torno da instrução como instrumento de 

progresso e manutenção da ordem, outros chamavam a atenção para o fato de 

a escola deixar de ser fator de desenvolvimento para ser instrumento de perigo, 

haja vista, serem grandes os riscos a se correr com uma classe popular 

instruída, porém, ociosa. Assim, esta deveria ser pensada com os limites 

necessários ao controle e à dominação. 

 

Assim, no Ceará dos anos vinte, repercute na imprensa as críticas ao descaso 

dos governantes com a instrução da maioria, inclusive, com a chamada 

imprensa independente, sugerindo ao governo Matos Peixoto (1928-1930), o 

que seria uma orientação no sentido de desenvolver práticas para a instrução 

pública primária só para os pobres. Lembra, ainda, Gonçalves (2006, p.80) que 

o jornal O Ceará faz uma longa apreciação do quadro de indigência em que se 

encontra a instrução pública no Ceará nos idos de 1928. 
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Apesar de todas as evidências da precariedade com que é desenvolvida a 

educação no Brasil e no Ceará, no período em questão, o que se vê é que as 

coisas continuam acontecendo nos grandes centros e o debate em torno de 

temáticas como formação de professores ultrapassa a formação para o 

magistério primário. A equiparação de escolas às escolas normais oficiais é 

regulamentada e o ensino agrícola torna-se quase uma “obcessão” nos 

discursos de outros. 

 

9 - A formação de mestres na I Conferência Nacional de Educação 

 

Em 1927, por ocasião da I Conferência Nacional de Educação, promovida pela 

Associação Brasileira de Educação – ABE, em Curitiba – PR, a discussão 

versa sobre a formação de mestres para formar mestres. Propostas são feitas 

no sentido de se criar uma Escola Normal Superior que forme professores para 

a Escola Normal Primária, seguindo a organização dos estabelecimentos 

congêneres no estrangeiro. Os argumentos em torno da defesa dessa Escola 

vão desde a busca de unidade nacional do ensino a críticas ao fato de serem 

os professores das escolas normais, via de regra, bacharéis ou portadores de 

diploma de curso superior, cientistas talvez, mas sem qualquer preparo 

pedagógico. Um professor pode ser um cientista mas um cientista nem sempre 

é professor... . Assim, continua Antonia Ribeiro de Castro Lopes (Tese 88, 

1927, p.541):45 

                                                 
45 Sobre a Escola Normal Superior ver teses 85 e 88 da I Conferência Nacional de Educação, 
realizada no ano 1927 em Curitiba-PR, de C. A. Barbosa de Oliveira e Antonia Ribeiro de 
Castro Lopes. 
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Na maioria, esses professores não sabem dosar o ensino, supõem o 
cérebro do aluno um vaso que se precisa encher e nele entornam, em 
profusão, ciência mal assimilada, e de modo empírico, sem conhecer 
métodos nem processos para isso. [...] As escolas normais superiores virão 
sanar esse mal, assim como formarão também diretores de escolas normais 
e de ginásios e inspetores escolares [...]. 
 

 

10 - A equiparação como forma de ampliação da formação de professores 

 

No Ceará, a busca pela ampliação no número de professores formados para o 

ensino primário passa  pelo aumento de escolas de formação e a saída será a 

equiparação de escolas, no interior, à Escola Normal Pedro II, o que é feito 

com a aprovação do “PROJECTO N. 29”, de 30 de outubro de 1929. A 

Assembléia Legislativa do Estado do Ceará DECRETA: 

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a equiparar à Escola Normal Pedro 
II, mantida nesta capital, todo collegio do interior do Estado que preencha as 
seguintes condições: 
 
a) funccionamento continuo e regular por mais de dois annos; 
b) patrimônio mínimo de trinta contos de reis (30:000$000); 
c) observância do plano de ensino da Escola Normal no tocante ao 

numero de disciplinas que constituem os respectivos cursos, á seriação 
e distribuição das mesmas pelos diversos annos, á execução dos 
programmas e ao processo e julgamento das provas de exame. 

 
 

Dessa forma ficam criadas, formalmente, as condições para a ampliação do 

número de escolas de formação de professores para o ensino primário e 

garantida a qualidade dessa formação, quando se estabelece o controle - 

através de inspetor regional - das mesmas normas e critérios estabelecidos 

para a escola normal oficial, como: o acesso, com bancas examinadoras 

compostas de professores da escola normal oficial; a nomeação dos 

professores, com o crivo do Presidente do Estado; a feitura de relatórios de 

notas de exames e aprovação de alunos ao Diretor da Escola Normal Pedro II. 

Enfim, nos seus quinze artigos o projeto de equiparação aprovado procura, de 
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todas as formas, resguardar a qualidade da formação de professores tão 

buscada nas inúmeras reformas já realizadas na Escola até esta época, para 

ser mais precisa, nos oito regulamentos por que passa a escola normal do 

Estado desde seu nascimento até 1923.  

 

11 - O ensino agrícola na Escola Normal 

 

Em relatório de 12 de abril de 1929, dirigido ao Secretário dos Negócios do 

Interior e da Justiça, o Diretor da Escola Normal Pedro II, João Hippolyto de 

Azevedo e Sá, faz sugestões de modificação, quanto à forma de acesso ao 

curso complementar: “Convém seja modificado no sentido das alumnas da 

Escola Modelo passarem pelas provas que as extranhas ao estabelecimento e 

também pelo mesmo crivo da comissão julgadora”. E ainda, “A terminação do 

curso primário na Escola Modelo daria apenas á alumna o direito de um 

certificado da conclusão dos estudos primários sem o privilégio da admissão”. 

Lembra, também, que a falha que havia no ensino da Arithmetica foi corrigida 

com o “art. 1o da lei no 2616 de 1o de outubro de 1928. Quanto às outras 

“matérias nada ha que recommende qualquer modificação”. Relativamente à 

temática do ensino agrícola, já tão falado no Ceará nos anos de 1920, e à 

sugestão de incluí-la no currículo da Escola Normal, Hippolyto, não só se 

posiciona contrário, como tece alguns argumentos nesse sentido: 

Tem-se falado muito ultimamente em introduzir na Escola o ‘ensino agricola’ 
para que as neo diplomadas possam na sua missão desempenhar-se de 
uma tarefa que ‘as necessidades actuais estão a exigir’. Creio na 
sinceridade da affirmativa. No nosso meio ha muitas pessoas ligadas ao 
ensino que assim opinam. Como não julgue dessa maneira e achando muito 
lata a questão do ‘ensino agricola’ que não se cifra a uma única matéria de 
estudo em tempo escrevi a uma autoridade do ensino normal em São Paulo 
expondo a questão e coincidia que nessa época uma comissão de 
professores examinava de ordem do Governo desse Estado, e talvez o mais 
adeantado em questões agrícolas, a mesma cousa. Da resposta dessa 
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autoridade a que referi, se conclue que a comissão opinou não se 
introduzissem no Curso das Escolas Normaes as matérias que dizem 
respeito ao ensino agrícola. Cada ensino tem sua finalidade própria, que se 
não confunde e que exige pessoal docente diverso, material diverso. O que 
o ensino primario pode fazer, e deve, é a propaganda das profissões 
normaes da região: lavoura e pecuária – sem o ensino da techina agrícola 
que essa será dada por um agrônomo que percorra as escolas de uma 
certa zona e ahi faça a pratica tão somente das culturas quel he são 
apropriadas.[...] 
 
Cousa singular, de uma por outra estou lendo na imprensa uma outra idea 
que alguém se lembra aqui e alli se deva introduzir na Escola Normal. 
(Azevedo e Sá, 1929). (grifo meu) 
 

 

Como vemos, para João Hippolyto, o ensino agrícola não seria função desse 

nível de ensino. Ademais, segundo ele, as cadeiras de sciencias naturaes já 

contemplam em seus programas aquilo que sobre o assumpto se poderia 

aventar. No alto da página, ainda escreve Hippolyto, de próprio punho, “O caso 

já se torna obsessão”. Suas colocações demonstram não só segurança na 

defesa de suas idéias com relação à questão, como também, ironia e irritação 

com a insistente interferência externa nos trabalhos e propostas da Escola. Ao 

final do Relatório, ainda diz: “Não estou descuidado nunca do que possa 

conseguir de util para melhorar sempre o ensino da Escola Normal mas sou 

uma barreira para oppôr-me sempre ás innovações que julgue reverterem em 

seu prejuízo” (grifo meu). Aqui, parece-me, deixa um recado àqueles que 

querem participar das decisões concernentes ao seu trabalho de diretor, o que 

julga desnecessário e dá, ainda, uma demonstração de sua força política junto 

à essas mesmas pessoas.46 

 

 

 

                                                 
46 Este Relatório faz parte do acervo de João Hippolyto e me foi cedido pela professora Maria 
Juraci Maia Cavalcante. 
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12 - A autonomia da Escola Normal 

 

Outro tema relevante, que será retomado no próximo capítulo deste trabalho e 

que levará a grandes embates de ordem político-administrativa, diz respeito à 

autonomia da Escola Normal estabelecida no Regulamento da Instrução 

Pública de 02 de janeiro de 1922, apresentado por Lourenço Filho. Segundo 

Moreira de Sousa (s/d, p.165): 

Nele, além de expor as finalidades de sua reforma, fundada nos princípios 
mais modernos da pedagogia, destacava as órbitas em que ela devia atuar, 
ou seja, o ensino primário, o complementar e o normal, tratando ainda de 
um Código Disciplinar. O Regulamento atribuía à Escola Normal uma 
autonomia completa o que, aliás, quando passou o período da presença de 
seu tutor à frente da mesma e da coordenação orgânica das atividades 
educacionais do Estado, começou a criar problemas administrativos. (grifo 
meu).  
 

 

Percebemos, pois, que, apesar de ser um período fértil em idéias reformadoras 

no campo educacional, ou por isso mesmo, os embates entre aqueles que, à 

época, se encontram à frente das tomadas de decisões na área, se explicitam, 

não só nas ações administrativas, como também nos documentos oficiais e nos 

diários locais. 

 

 Para Moreira de Sousa (s/d, p.167) “Essa fase que é áurea vai até 1930”, 

segundo ele graças à influência de Lourenço Filho. E lembra que uma “nova 

fase, com características realmente inusitadas, começa a desdobrar-se a partir 

da Revolução de 1930”. Assim, conforme o autor citado, restaurar o sentido 

mesmo da Reforma de 1922 foi o caminho encontrado pelos educadores 

cearenses para revitalizarem o entusiasmo pela educação. 
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CAPÍTULO III 
 

 A REFORMA DE 1930- 1934: O DIRETOR SAI DA DIRETORIA 
DA INSTRUÇÃO PARA INGRESSAR NA ESCOLA NORMAL 

 
 
 
1 - A Escola Normal na renovação educacional dos anos de 1930 

 
 

Em 1930, era Diretor da Instrução Pública Joaquim Moreira de Sousa47, 

conforme nos lembra o jornal O POVO de 29 de maio de 1934, assim feito pelo 

Governo Matos Peixoto (1928-1930) - para um colaborador do mesmo jornal o 

“Governo mais patriavelhista [...] que houve em todos os Brasis”. No Governo 

Matos Peixoto, segundo Barroso (1984, p.108), permaneceu “o interesse pela 

difusão do ensino, seguindo as diretrizes da Reforma Lourenço Filho [...], 

através da construção de mais cem escolas primárias, conforme o disposto na 

Lei n. 2.599/28”. 48 

 

E é com as palavras abaixo que o Diretor se refere ao período em que esteve à 

frente da Instrução, o qual chama de “novo movimento” pela renovação da 

educação no Ceará, movimento esse que seria instigado pelo espírito do 

período revolucionário.  

Faltavam escolas, era a grita principal. Cuidou-se de propagar escolas. 
Cuidaram-se os Grupos Escolares. Levou-se a cabo uma Semana 
Pedagógica, cheia de debates e contribuições lúcidas, bem como de 
denúncias e advertências sôbre a penúria e a insuficiência da situação 
educacional do Estado. Importante foi, como é visível, a adesão da 
mocidade, que seria decisiva para a implantação de novos rumos. Divulgou-
se a problemática da pedagogia. Marcaram-se novas Semanas 

                                                 
47 Moreira de Sousa foi Diretor da Instrução Pública do Ceará no período de 1928 a 1934, 
portanto, no Governo Matos Peixoto (1928-1930) que foi deposto em outubro de 1930 pela 
Revolução que, por sua vez, instituiu a Interventoria Federal nos Estados, e nas Interventorias 
de Fernandes Távora (1930-1931) e de Carneiro de Mendonça (1931-1934). 
48 Lembra Barroso (1984) que Matos Peixoto foi o último Presidente do Ceará já que, com a 
Revolução, foi instituída a figura do Interventor (1930-1935), e o cargo de Governador irá 
ressurgir com a nova Constituição de 1934 e as eleições indiretas de 1935. 
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Pedagógicas, abriram-se Círculos de Pais e Mestres, fundou-se uma 
Sociedade de Estudos Pedagógicos. Foi o tempo que repercutiu, com 
máxima favorabilidade a Introdução ao Estudo da Escola Nova de 
Lourenço Filho. Reorganizou-se o aparelhamento administrativo, 
realizaram-se concursos, regulou-se a inspeção escolar, criaram-se 
bibliotecas, estabeleceram-se Conselhos Escolares Municipais. E, assim, 
revitalizou-se o Ensino Normal. E a grande novidade, no que tange à 
concretização desse ensino, ou seja, o funcionamento da escola elementar, 
foi a ruralização da escola.” (Sousa, s/d, p.167-168) 
 

 

Assim descrevia Moreira de Sousa as ações desenvolvidas pela sua 

administração para resgatar a luta pela melhoria da Instrução Pública do 

Ceará, após longo período em que esta esteve em completo abandono, pois, 

tudo que fora realizado por Lourenço Filho se perdeu logo após a sua saída. 

Em suas palavras:  

O órgão diretor do ensino público, quase sempre ocupado por político 
partidário, não afeitos aos negócios da educação, não orientava, não 
fiscalizava, não estimulava. Sem plano de conjunto, sem finalidade definida, 
a instrução pública estava abandonada, constituindo, apenas, uma peça a 
mais, e onerosa, no aparelhamento burocrático e improdutivo do Estado 
(Sousa, 1955, p.117). 
 

 

Na obra referida acima, Moreira de Sousa relata de forma detalhada todas as 

suas ações como Diretor da Instrução Pública. Esta obra, por sinal, teve como 

base textos já produzidos anteriormente por Moreira de Sousa, como o que 

escreveu em 1934 por ocasião das comemorações dos 50 anos da Escola 

Normal49. Nesse trabalho, o autor faz um resgate da história da Escola, relata 

sua proposta de reformulação do ensino normal e lembra que, para tanto, 

enviou ao governo uma “exposição de motivos e um anteprojeto de lei, pedindo 

a reorganização do ensino normal”. Com essa proposta Moreira de Sousa 

visava, não apenas reorientar a formação do professorado local, como também 

do nacional, a quem caberia, conforme o mesmo texto, a “formação de um 

                                                 
49 O referido texto de Joaquim Moreira de Sousa foi localizado no Arquivo de João Hippolyto de 
Azevedo e Sá e me foi cedido pela professora Juraci Cavalcante. 
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carater nacional, que assegure, (sic) a grandeza, a honra e a soberania da 

Patria, sem se ir, decididamente, de corpo e alma, modelar com carinho, essa 

massa plástica, que é a população juvenil das escolas primarias” (Sousa, 1934, 

p. 43). 

 

No mesmo documento Moreira de Sousa lembra que antes disso, porém, 

organizou o Conselho de Educação do Estado50 que tinha a “tarefa de 

superintender todo o ensino publico do Estado” e que este, pelo Decreto no 686 

de 23 de julho de 1932,  “aceitou em grande parte” a reforma do ensino normal 

proposta por ele. Assim, algumas cadeiras, da Escola Normal, foram 

desdobradas como a de Pedagogia que foi dividida em Psicologia, Pedagogia e 

Didática e tiveram seus Programas discutidos e aprovados no Conselho de 

Educação. Destaca, ainda, que a Escola Normal encontrava-se num “período 

de franca florescência, com gente nova, prédio amplo e novo, que pouco a 

pouco, se aparelha do material adequado á sua nobre finalidade”. Sempre 

pensando do plano local para o nacional, Moreira de Sousa, ainda no mesmo 

documento, diz: 

Queremos que da Escola Normal (rasura) ta a renovação política, 
social e econômica que há de fazer a grandeza de nossa terra.  

Ali, hão de aprender os futuros mestres como se ha de fortificar a raça, 
fisica e moralmente, para o alevantamento do nome nacional. 

Esperamos que nos entendam os poderes públicos, dando aos 
educadores brasileiros os meios de realizar o milagre da soberania da 
Pátria, pela escola. 

Tudo temos feito, para que do educando, onde se está preparando o 
mestre das gerações vindouras, saiam professores cultos, de mente aberta 
aos serios e inelutaveis problemas, regionais e nacionais [...] (Sousa, 1934, 
p. 44) 

 
 

                                                 
50 O Conselho de Educação foi instituído pelo Decreto no 473 de 2 de fevereiro de 1932, 
conforme  consta  de “Um officio da ‘Liga dos Professores Catholicos’ ao Diretor da Instrucção 
Publica”, no jornal O Nordeste de 1932 (s/d). 
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Foi, portanto, voltando-se, não somente para a formação do cearense, mas do 

brasileiro que Moreira de Sousa iniciou o movimento pela reforma da Escola 

Normal, nos anos 1930, divulgando suas idéias de regionalização do ensino 

que deveria, dessa forma, contribuir com a unidade nacional. 

 

2 - A correspondência oficial da década de 1930 entre escolas e diretoria 

da Instrução Pública 

 

A correspondência oficial de 1930, mantida entre as escolas e a Diretoria da 

Instrução Pública, versa sobre os mais diversos assuntos: licença de docentes 

e/ou funcionários, pedidos de nomeações de professoras, posse de diretoras e 

professoras, festas escolares, folhas de pagamento e prestações de contas de 

despesas de manutenção das escolas, recebimento ou solicitação de material 

didático e permanente. É uma correspondência intensa. De todos os atos são 

prestados contas: paralisação das aulas por motivo de epidemias, calendário 

dos exames, resultados dos exames, programas de festas etc. Há, também, 

manifestações de apóio a tomadas de decisões político-administrativas, por 

parte de uns, como em ofício de 02 de outubro de 1931, pelo fato de ser, 

Joaquim Moreira de Sousa, mantido no cargo de Diretor da Instrução Pública 

pelo, então, Interventor Carneiro de Mendonça (1931-1934) e que é expresso 

por Diretora e professoras de Santa Quitéria: 

Ilmo e Exmo Snr. Dr. Moreira de Sousa 
Diretor da Instrução Publica 

 
Nós abaixo assinadas professoras das Escolas Reunidas da Vila de 

Santa Quitéria temos a subida honra de felicitar-vos pela acertada escolha 
do Exmo Snr. Interventor Federal nomeando-vos para o honroso e elevado 
cargo de Diretor Geral da Instrução Publica que com grande proficiência, já 
o desempenhastes. Fazemos votos para permanecerdes no mesmo cargo, 
afim de que pela vossa grande eficiência e apurado zelo em seu 
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desempenho, seja difundida cada dia mais a Instrução, nobre e 
proveitosamente. 
 Santa Quitéria, 2 de Outubro de 1931 
Ernestina Fortes Alves Catunda de Mesquita, Diretora 
Maria Almerinda Jucá, Francisca Magalhães Pinto, Professoras. 
(grifos meus) 
 

 

Vemos, pois, que o Diretor da Instrução tinha na correspondência com as 

escolas e com as professoras uma importante forma de conhecer/diagnosticar 

a situação do ensino primário cearense e, portanto, as informações 

necessárias para pensar ações no sentido de transformar suas condições 

enquanto responsável que era por sua administração. Entretanto, o 

envolvimento de Moreira de Sousa com temas polêmicos relativos à Instrução 

Pública parece ter-lhe absorvido, como a tantos outros intelectuais e 

administradores da educação cearense, muito do tempo que deveria servir à 

continuação da remodelação que, segundo ele mesmo, foi instaurada por 

Lourenço Filho e que se perdera com sua saída do Ceará. Isso é o que parece, 

quando se conhece a situação do ensino cearense por volta da década de 

1950, através de muitas falas, dentre essas, a de Moreira de Sousa. 

 

3 - Escola Normal: importância e auge 

 

Na década de 1930, a Escola Normal continuou sendo o principal instrumento 

para os discursos e as ações em torno da instrução pública dos cearenses e 

isso, sempre, usufruindo do prestígio político e sócio-cultural que lhe foi 

inerente, desde os discursos que antecederam a sua origem. Assim, na década 

de 1930, muitos foram os temas que motivaram os jornais a divulgarem 

matérias e notas relativas à Escola, ao ensino normal e ao ensino em geral: 
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temas que vão desde as festividades, como solenidades de diplomação de 

normalistas, eventos sociais em geral, até os mais polêmicos, que envolvem 

tomadas de poder, como: autonomia, destituição de diretor e concursos da 

Escola, dentre outros. E ainda, como sendo parte dessa áurea de importância 

que coroava a Escola, fazia-se, rotineiramente, a divulgação dos períodos dos 

exames de admissão e seus resultados com classificação das candidatas com 

as respectivas pontuações.     

 

Assim, no jornal O POVO de 26 de novembro de 1930, a lista de classificação 

divulgada compõe-se de 49 candidatas, das quais apenas as primeiras 

colocadas viriam a preencher as 32 vagas existentes para o curso normal, o 

que deixa perceber a grande procura pelo curso de formação de professores 

ofertado pela Escola Normal Pedro II. 

 

Também as solenidades de diplomação das normalistas foram merecedoras de 

grande destaque na imprensa que as descrevem com muitos elogios e 

entusiasmo. Em 03 de dezembro de 1930, o jornal O POVO noticia assim, a 

diplomação das concludentes do Curso. 

Na Escola Normal Pedro II 
A brilhante Solenidade, Hontem, da Distribuição de Diplomas ás novas 

Professoras 
 

Esteve brilhantissima a solenidade, hontem, ás 19 ½  horas, na Escola 
Normal Pedro II, da distribuição de diplomas ás novas professoras. 

Á ceremonia estiveram presentes o Interventor do Estado, altas 
autoridades civis e militares, professores, jornalistas, magistrados, famílias, 
etc. 

Aberta a sessão, presidida pelo Interventor Fernandes Távora, foi feita 
a entrega dos diplomas ás alumnas que terminaram o curso, recebendo, 
cada qual, após o juramento do estylo, o anel symbolico e o pergaminho. 
[...] 

Em seguida á entrega dos diplomas, pronunciou belissimos discurso a 
oradora da turma [...] que fez um estudo do espirito moderno preconisando 
a necessidade da formação de uma nova mentalidade nacional e abordando 
outros assuntos palpitantes da nacionalidade. (grifos meus) 
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Após listar os nomes de 22 concludentes e relatar a falta de duas ao evento, a 

matéria jornalística continua descrevendo as etapas da festa, como o discurso 

da oradora e do paraninfo da turma, além de apresentações musicais dentre 

estas a de “madame dr. João Hippolyto de Azevedo e Sá [que] tocou com 

muita expressãp, o Hymno Nacional, de L M Gottschalt” e, por fim, “com 

incisiva allocução [discursou] o sr. Dr. Fernandes Távora, cujas ultimas 

palavras foram abafadas por estrepitosas palmas”. O entusiasmo com que o 

Jornal descreve a solenidade nos dá a dimensão do significado social e cultural 

dessa Escola para os cearenses. A idéia de modernização da sociedade 

estava a exigir dos novos formadores educacionais a mudança de mentalidade 

correspondente aos anseios nacionais, e era a Escola Normal a responsável 

por essa nova formação. 

 

Porém, não era só isso. A Escola Normal era, também, símbolo de poder, e as 

disputas por sua administração levou o Diretor da Instrução Pública, Joaquim 

Moreira de Sousa, a posicionar-se a favor da extinção de sua autonomia, 

apesar de esta ter sido proposta, segundo ele, por Lourenço Filho de quem era 

grande admirador. Os grandes embates entre os que defendiam a autonomia 

da Escola e os que queriam sua extinção tiveram nos jornais o espaço de 

veiculação de veementes falas de partidários dos administradores ou deles 

mesmos, tanto em defesa de uma quanto de outra visão. Os jornais, como 

principais veículos de comunicação da época, tomavam posição conforme 

fossem situação ou oposição. 
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4 - As disputas na Escola Normal – espaço de poder: temas polêmicos 

 

Muitos são os fatores que estiveram na base da disputa de poder na Escola 

Normal, dentre esses a autonomia da Escola que, como já referi, foi fruto da 

Reforma de 1922 e gerou, posteriormente, insatisfação em alguns, muitas 

vezes explicadas por questões de ordem pedagógica, outras por interesses 

político-partidário de grupos situacionistas ou oposicionistas. Sendo, pois, a 

formação de professores fundamental para toda e qualquer mudança nos 

rumos da educação e, o que sempre deu visibilidade aos governantes, a 

Escola referência não só para essa formação como também para a sociedade 

e para a política local e nacional, tornar-se-á instrumento de disputas e 

dissensões.  

 

4.1 - A autonomia da Escola Normal 

 

Os jornais “transmitem” os discursos que se colocam de forma franca e direta, 

num jogo de acusações e respostas, entre os principais defensores de uma e 

outra corrente. Temos, assim, no Jornal O POVO de 29 de outubro de 1931, 

uma forte denúncia de que alguns cogitam da extinção dessa autonomia, 

visando entregar a Direção da Escola à Diretoria da Instrução Pública e, ao 

mesmo tempo, fazendo sua defesa e de seu Diretor. 

Salvemos a Escola Normal 
 

Focaliza-se, presentemente, um outro aspecto da questão do ensino 
primário entre nós. 

É aquele me que se pretende extinguir a autonomia da Escola Normal 
para entrega-la ás vicissitudes da Diretoria da Instrução. 

O que não se fez ao tempo de Lourenço Filho pretende-se fazer agora. 
Os que se propõem a sugerir a medida em apreço agarram-se á defesa 

de certos postulados de orientação pedagógica. 
É interessante... 
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Depois de Lourenço Filho, a Instrução Publica nunca mais teve 
orientação nenhuma. 

Nem pedagógica, nem administrativa. 
A administração flutuava ao sabor das solicitações e dos imperativos 

políticos. 
E o “sistema pedagogico” nunca passou de iniciativas fragmentarias, 

inadaptaveis e tulmutuarias. 
Isto sem falar no periodo transitório de após revolução, em que tudo 

refletia a instabilidade de seu diretor e a sua prudência em não tentar bolir 
no que precisava tomar rumo definitivo. 

Enquanto assim acontecia no aparelhamento complexo da Instrução 
publica, a Escola Normal, guiada por seu antigo e provecto  diretor, nunca 
deixou de ser um estabelecimento modelar, que, tanto quanto possível, 
resistiu ás influencias maléficas do antigo regime, quando os presidentes 
transformavam as cátedras em recompensas diretas ou indiretas a serviços 
partidários e simpatias pessoais. 

A Escola Normal do Estado, pela austeridade e pelo critério do dr. 
Hipolito de Azevedo, foi sempre, no Ceará, uma casa estimada por todos os 
pais de família e respeitada  pelos cearenses de bôa vontade. 

Daí, julgarmos um flagrante retrocesso qualquer ato do governo que 
venha aniquilar a autonomia administrativa da Escola Normal para submetê-
la á Diretoria da Instrução. 

Nenhum motivo de ordem administrativa poderia aconselhar similhante 
iniciativa. 

A Diretoria, que ha tanto tempo não se administrava a si mesma, não 
póde e nem deve estender suas dificuldades a um estabelecimento cuja 
vida tem sido uma linha reta de ordem e de trabalho, sistematicamente 
organizado e construtor. 

Fala-se, porem, em orientação pedagogica. 
Haverá, no Estado, qualquer estabelecimento de instrução primaria que 

se possa comparar pedagogicamente, ao Grupo Modelo, anexo a Escola 
Normal e por ela dirigido? 

Não ha. 
Por ai se vê quea Escola faz o que lhe cumpre fazer, sem recúos, sem 

crises, com segurança e aptidão. 
Ademais, a orientação pedagogica de uma Escola oficial lhe é imposta 

nos programas decretados pelo governo. 
No caso da Escola Normal e suas equiparadas, para que elas 

assimilem e apliquem novas orientações, basta que o governo as decrete 
com a instituição de novos programas. 

 
 

No mesmo jornal, em 3l de outubro de 1931, foi publicada uma carta de 

Moreira de Sousa, rebatendo, de forma bastante irônica, tal denúncia e as 

acusações de que quisesse governar a Escola Normal. A publicação já traz 

devidamente, numeradas as notas a serem contestadas pelo referido jornal. 

A Diretoria da Instrução não se propõe a  
Governar a Escola Normal. 

 
Recebemos do dr. Moreira de Sousa a seguinte carta:  
“Sr. Diretor do O POVO 
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Li, com verdadeiro espanto, o grito angustiado que v. s. soltou no seu 
jornal de quinta feira, legitima concismação de quem tem, diante dos olhos, 
uma horrenda catástrofe. (1) 

“Salvemos a Escola Normal” – é o brado de uma alma aflita, que está 
sentindo todo o pavor de um perigo iminente. (2) 
 

Em verdade, asseguro eu a v. s. que ainda, ate agora, não logrei 
entender o motivo do rebate. 
Todo o chamado angustioso de v.s. foi uma grande surpresa para mim.(3) 

Primeiro, eu ignorava que a integridade da Escola Normal estiva em 
perigo. (4) Segundo, que alguém, aqui na Diretoria da Instrução Publica, se 
propuzesse (sic) a chamar a si o governo do estabelecimento de ensino que 
a severidade e a honradez do dr. João Hipólito guardam com zelo. (5) 

Depois, dizer-se que a Diretoria da Instrução é uma repartição 
“arranhada”. 

Rogo a v. s. a nímia (sic) gentileza de esclarecer esse ponto, que 
reputo grave, cá para os meus melindres de homem que procura andar 
direito. (6) 

Quanto ao mais do artigo atormentado de v. s., fico naquela atitude do 
padre Vieira. 

“Não louvo, nem condeno; somente me admiro com as turbas”.  
De v.s. Compatricio e admor. 

J. Moreira de Sousa 
Fort. 31 – 10 – 931.” 

 
 

Em obra escrita nos anos 1950, Moreira de Sousa lembra que o Regulamento 

da Instrução pública de 1923 “atribuía à Escola Normal uma autonomia 

completa”, mas que esta “quando passou o período da presença de seu autor à 

frente da mesma e da coordenação orgânica das atividades educacionais no 

Estado, começou a criar problemas administrativos” (Sousa, p.165, s/d). E, 

mais adiante, reitera: 

Ficou célebre, no Estado, a autonomia absoluta da Escola Normal, em 
referência à direção geral do ensino, situação que, depois de Lourenço 
Filho, durou por muitos anos, trazendo os mais sérios prejuízos à instrução, 
em particular, e não pequenos embaraços à administração em geral. (Idem, 
p.320). 
 

 

Além da refutação ao fim da autonomia da Escola, as críticas à nomeação e à 

administração do Diretor da Instrução são colocadas de forma explícita e 

objetiva na resposta do jornal: 

(1) Horrenda catástrofe, não. Retrocesso, que condenamos. A Escola 
Normal sempre andou direita. E a Diretoria de Instrução precisa ainda entrar 
nos próprios eixos. 
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O que dissemos ha dias sobre a nomeação do sr. Moreira de Sousa 
agora o repetimos. 
 

Esperamos s. s. realize o milagre de consertar a Diretoria da Instrução. 
(2) Poesia bombástica. 
(3) E o sr. Moreira de Sousa não lê a imprensa? 
(4) A integridade da Escola Normal nunca periclitou. 
Ninguém ataca sua integridade. 
O que pretendem é retirar-lhe a autonomia. 
(5) Neste caso estamos de acordo com o sr. Moreira de Sousa. Isso, 

entretanto, não é o que diz a imprensa que parece refletir o seu 
pensamento. 

(6) Quer mais claro? Houve nomeação mais combatida do que a sua? 
S. s. não teve necessidade de vir a público defender-se?  Essas lutas não 
ferem, é claro, mas arranham. (grifos meus) 

 
 

 
O jornal aproveita, ainda, para responder ao O Nordeste51 que o acusa de 

tratar o assunto partindo de “ponto de vista pessoal no caso em apreço”, como 

também ao fato de ser tratado como “orgão oficial e amigos da situação” por ter 

sido convidado, pelo Interventor Carneiro de Mendonça, para fazer “as 

publicações dos atos oficiais”. Os embates, portanto, não se limitam apenas 

aos administradores públicos, pois, extrapolam as esferas administrativas e se 

alojam, sobremaneira, nos intricados laços políticos, entre aqueles que 

mandam e aqueles que mandam; discursos, ao que tudo indica e como bem 

sabemos, distantes da maioria da população, sejam habitantes da Capital ou 

não52. 

 

 

                                                 
51 Vale lembrar que os jornais O POVO e O NORDESTE encontravam-se vinculados aos 
grupos políticos locais, o primeiro aos partidários do Partido Social Democrata-PSD, ligado ao 
“tenentismo político” de Vargas (alguns de seus membros até se arvoravam de socialistas, 
estes, na verdade, relacionados ao “tenentismo social” de Prestes), e o segundo aos 
partidários da Liga Eleitoral Católica-LEC. 
52 E por falar em Capital, nessa mesma data, 31 de outubro de 1931, o jornal O POVO 
entrevista o novo Prefeito de Fortaleza, Major Tiburcio de Moura Cavalcanti que falou sobre as 
diretrizes da sua administração abordando diversos temas que serviriam à melhoria e ao 
embelezamento da cidade, como: calçamento de paralelepípedo das principais ruas da cidade, 
arborização visando melhorar o clima, manutenção de praças e jardins, bosque municipal a ser 
construído na Praça Benjamin Constant no Outeiro e transferência do horto florestal municipal 
para o Parque da Independência e, ainda, a construção da Avenida Beira Mar da Praia de 
Iracema ao Mucuripe, onde se construiria o Porto. 
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4.2 - O caso do professor de História 

 

Em 1922, o professor de História do Brasil da Escola Normal gerou, com sua 

postura de examinador tradicional, grande celeuma entre as normalistas do 4o 

ano e tornou-se caso de política administrativa do Estado, como já referi 

anteriormente. Parece que, não satisfeito com o descontentamento e 

desconforto causado, por suas atitudes, à época, às professorandas, ao Diretor 

da Escola e ao Presidente do Estado, o Professor volta à carga em 1931. 

Inconformado com o seu afastamento das bancas examinadoras, recorre a 

práticas bastante discutíveis com o intuito de lá permanecer, numa explícita 

posição de quem vive em constante disputa, não só  com a implementação dos 

ideais escolanovistas, como também com o Diretor da Escola Normal, que 

continua sendo João Hippolyto. O jornal O POVO de 07 de novembro de 1931 

denuncia e critica contundente e sarcasticamente o professor: 

Professor de Historia 
 e aluno de Senso Comum 

 
Alunas do quarto ano da Escola Normal nos procuraram para afirmar, 

com abundancia de provas, que o sr. prof Antonio Teófilo, tendo redigido 
uma petição ao governo, andou por Séca e Méca a angariar assinaturas de 
alunas do terceiro ano, rogando por sua (dele) permanencia nas bancas de 
exame. 

Poder-se-ia admitir erro de conduta das alunas do quarto ano ao pedir, 
ao proporem o afastamento desse professor durante as provas do curso. 

Erro maior, porem, é esse do sr. Teófilo, com a pueril iniciativa de 
captar assinaturas de suas alunas, sob alegações de amizades e 
promessas de bôas notas. O caso como se vê escapa a alçada do Diretor 
da Escola para depender do sr. Secretario do interior [...] 

Não seria bom que o sr. Teófilo requeresse licença da cadeira de His. e 
se fosse matricular em um curso de senso comum? 

 
 

E continua o professor Teófilo na sua luta contra o Diretor da Escola ou o grupo 

político que o apoiava, desta feita fazendo uma representação contra João 

Hippolyto ao Secretário do Interior, alegando arbitrariedades deste no exercício 
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de suas funções, o que levará a uma sindicância, tanto desta representação 

quanto de outra feita pelas alunas do 4o ano contra o professor, e pelo seu 

afastamento. O jornal O POVO de 14 de novembro de 1931 noticia o fato e já 

faz a defesa de Hippolyto com fartos elogios à sua pessoa. 

Pela Escola Normal 
 
O prof. Antonio Teofilo Gaspar de Oliveira representou ao sr. Secretario 

do Interior contra o honrado, enérgico e digno dr. Hipólito de Azevedo, 
diretor da Escola Normal, sobre supostas arbitrariedades do mesmo no 
exercício de suas funções. 
 O sr. Interventor federal nomeou uma comissão para, sob a presidência 
do sr. general Eudoro Correia, sindicar não somente quanto a essa 
representação como no tocante a outra, contra  o professor Antonio Teófilo, 
apresentada pelas quartanistas da mesma Escola. 

A direção da Escola passará, duranre esses trabalhos, ao catedrático 
mais antigo. 

 
 

Continuam afastados o Diretor e o Professor da Escola, em janeiro de 1932, e 

o jornal volta ao assunto cobrando um posicionamento do Interventor, pois, 

estão prejudicadas as alunas que não puderam concluir o Curso por falta de 

bancas examinadoras. A manchete do jornal O POVO de 09 de janeiro de 1932 

interroga: 

Em que ficou o Inquerito da Escola Normal? 
 
O caso da Escola Normal continua até agora sem a desejável solução. 
A julgar pelo tempo em que foi ouvida a ultima testemunha, é de supor 

já tenham sido os autos do inquérito remetidos ao governo. 
Entretanto, até hoje, nada veiu a publico e continuam prejudicdas as 

alunas do terceiro ano, que não fizeram os exames de Historia, e as do 
quarto ano que igualmente não tiveram bancas. 

Muitas dessas moças necessitam de seus diplomas para efeito de 
suprimento de idade, no concurso de enfermeira. (grifo meu) 

 
 

O desfecho do caso vem logo a seguir com o Interventor decidindo pelo retorno 

de João Hippolyto à Escola e mantendo o afastamento do Professor Teófilo até 

que se possa chegar a uma “solução definitiva”. O POVO de 11 de janeiro de 

1932 reproduz o ofício de Carneiro de Mendonça e manifesta-se apoiando sua 
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decisão, além de demonstrar grande satisfação em ver a honra de Hippolyto 

consagrada. 

O Caso da Escola Normal 
 

É-nos grato publicar neste jornal, reproduzindo-o dos matutinos de hontem, 
o despacho exarado do pelo sr. Interventor Federal sobre o inquérito 
mandado fazer na Escola Normal e em que fizeram plenamente 
averiguadas a lisura e o critério do ilustrado diretor daquele 
estabelecimento, dr. Jão Hipólito de Azevedo e Sá. 
Se esse digno medico e provecto administrador saísse ao menos de leve 
arranhado nesse processo que tanto interesse despertou nos meios sociais 
de Fortaleza, seria o caso de se acreditar que ninguém mais se salvaria no 
Ceará. 
A opinião publica se sente confortada com os conceitos emitidos pelo sr. 
Cap. Mendonça a respeito do dr. Hipolito. 
O resultado do inquérito, levado a fim por um homem da estatura moral e 
mental do general Eudoro Corrêa veio demonstrar que não é tão fácil, como 
supõem os armazena (sic) do odio, destruir as reputações que a sociedade, 
no seu agudo senso, costuma respeitar. 
 

 

Entretanto a solução definitiva somente ocorreu em 1933, portanto, mais de um 

ano após a representação do Professor contra o Diretor, com o Interventor 

tomando medida drástica relativamente ao primeiro, isto é, resolveu por sua 

aposentadoria. Tal decisão gerou indignação ao Professor Teófilo que publicou 

no jornal Gazeta de Notícias seu repúdio ao ato interventorial, classificando-o 

de “arbitrário” e “prepotente” dentre outros qualitativos.  

 

Em 12 de maio de 1933, no O POVO, em Nota Oficial, o Interventor esclarece 

acerca de sua decisão e apresenta os fundamentos legais que lhe concederam 

o poder para decidir pela aposentadoria do funcionário, além de discorrer sobre 

todo o processo em torno do inquérito. Vejamos a Nota: 

“O Caso da Escola Normal” 
 

A “Gazeta de Noticias”, de hontem, publicou longo “Ineditorial”, firmado 
pelo sr. Antonio Teófilo Gaspar de Oliveira, no qual, referido professor 
declara “analisar, com sinceridade e franqueza, os considerandos do ato 
interventorial que o aposentou”. 

Fiei nos princípios defendidos pela Revolução de que sou Delegado 
nesse Estado, e coerente com as normas que me tracei no Governo, sinto-
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me bem, trazendo ao povo cearense elementos capazes de permitirem um 
julgamento sereno e imparcial no caso em apreço. 

Diz o professor Teófilo que o ato interventorial foi 
“arbitrário, prepotente, injusto, irrito e nulo, não encontrando 
apoio em texto legal “, interrogando: “aonde se encontra a lei que 
autoriza o Governo a aposentar funcionários 
administrativamente?” 

Da arbitrariedade e prepotencia com que tenho agido no desempenho 
do cargo que exerço, o povo cearense, melhor do que eu, dirá. Se fui 
injusto, os documentos que ora apresento servirão de base para um 
julgamento seguro por parte de qualquer pessoa de bem. 

Só mesmo o desconhecimento do texto legal justifica a afirmativa do 
professor Teófilo. 

Raros talvez ignorem que o decreto n. 19.398 de 11.11.30 que 
concedeu poderes discricionários ao Chefe do Governo Provisório, 
extendeu esses mesmos poderes aos Interventores Federais 
(PARAGRAFO 2O, Art. 11. dec. cit.), bem como pelo art. 8o do mesmo 
decreto, “poderão ser anulados ou restringidos, coletiva ou individualmente, 
por atos ulteriores, os direitos ate resultantes de nomeações, 
aposentadorias, jubilações, disponibilidades, reformas, pensões, ou 
subvenções e, em geral, de todos os atos  relativos a empregos, cargos, ou 
ofícios públicos, assim como do exercicio ou o desempenho dos mesmos, 
inclusive, e para todos os efeitos, os da magistratura, do Ministério Publico, 
ofícios de justiça e qualquer outros, da União Federal, dos Estados, dos 
Municípios, do Território do Acre e do Distrito Federal”. 

 
 
 
Como vemos, realmente, o Interventor encontra-se, indiscutivelmente, muito 

bem fundamentado do ponto de vista legal o que, obviamente, não significa 

que o professor esteja, de todo, desprovido de razão na sua indignação e 

sentimento de impotência frente ao poder instituído. E continua, na Nota, o 

Interventor a discorrer sobre a lisura do processo: 

O Inquerito, como poderá ser facilmente verificado, processou-se na 
mais absoluta ordem, satisfazendo a todas as exigências legais. 

O professor acusado não foi absolutamente “julgado sem direito de 
defesa”, nem “o inquérito correu a sua revelia”, como afirma. 

Preliminarmente, foi-lhe presente, para tomar conhecimento e informar, 
a representação das alunas do 4o ano. No decorrer do inquérito, foi ouvido 
em auto de perguntas, nos dias 11, 12 e 31, quando lhe foram lidos todos 
os documentos de acusação. E posteriormente, por um ato de liberalidade, 
como reconheceu seu irmão, major dr. Manuel Teófilo, teve vistas de todo 
processado, apresentando longa defesa. 
 
 
 

O Interventor continua, na longa Nota Oficial, descrevendo as várias etapas do 

processo, das quais tomou conhecimento e participou o Professor, e fazendo 

os esclarecimentos e a defesa da sua decisão. 
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E o Diretor da Escola, João Hippolyto que, ao que tudo indica, manteve-se em 

silêncio durante todo esse tempo, possivelmente de forma estratégica, resolveu 

manifestar-se ou reportar-se ao caso fazendo, inclusive, mais uma denúncia 

sobre o professor Teófilo, no jornal O POVO de 19 de maio de 1933. 

O Caso da Escola Normal 
 

Não desejava vir a publico sobre o caso da Escola Normal, uma vez 
que o inquérito estava para mim encerrado. Entretanto d. Lídia Freire e o 
professor Antonio Teófilo, no “O Nordeste” primeiro e na “Gazeta” depois, 
fizeram publicações que me obrigam a opor embargos às suas afirmativas. 

Não farei divagações literárias, não tenho tempo para fantasias. 
Direi do caso o mais conciso possível. O publico que comente, e os 

dois mestres que se admirem como são verdadeiramente amigos leais. 
Mais ou menos na segunda quinzena de setembro de 1931, a 

professora de musica da Escola procurou-me e disse-me que a aluna C. R. 
tinha deixado o estabelecimento porque o professor Antonio Teófilo insistia 
em “galantea-la” e, não lhe prestando ela atenção, começara ele a ser-lhe 
injusto. 

Dirigi-me a Secretaria e pedi a d. Adalgisa Santos que fizesse vir falar 
comigo uma aluna do 4o ano, escolhendo entre as que fossem intimas da 
aluna C. R., que eu desejava saber o fundamento da denuncia que me dera 
d. Lídia, denuncia que referi nessa ocasião á d. Adalgisa. 
 

 

Continua João Hippolyto narrando os acontecimentos referentes à questão, 

citando testemunhas de suas falas, como a aluna que foi convidada à sua sala 

para conversar sobre as motivações que levaram a amiga a deixar a Escola, 

concluindo, da conversa, que a mesma, na verdade, se afastara por apenas 

alguns dias por estar doente, fato que comunicou à professora denunciante 

dando por encerrado o suposto problema. Mas, lembra, 

D. Lídia esqueceu-se dessa ocorrência. Do contrario teria sido mais 
prudente na sua carta, quando disse: 
“São contrários aos meus princípios de educação essas ações desleais e o 
meu procedimento na Escola o tem confirmado”. 

Essa frase é, portanto, desprovida de fundamento e o professor 
Antonio Teófilo já não poderá dizer que desci a caluniar uma senhora. 

Cito o fato e as testemunhas. Elas poderão dizer se na minha narrativa 
me afastei da verdade. 

Por enquanto é o que tenho a explicar. 
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Seguro de sua credibilidade e aceitação por aqueles que o cercam, João 

Hippolyto deixa para estes o julgamento de suas ações, pois, desde 1914 tem 

conseguido manter-se à frente da Escola Normal, ao que tudo sugere, lidando 

de forma diplomática na superação, tanto dos problemas cotidianos da 

instituição, quanto dos obstáculos que se interpõem entre ele e seus 

adversários. Dessa forma, são comuns as homenagens que recebe a cada 

vitória e não foi diferente quando do retorno, após o afastamento, por conta 

desse inquérito, à direção da Escola Normal Pedro II, conforme noticia o jornal 

O POVO de 18 de janeiro de 1932. 

A Escola Normal homenageou seu Diretor 
A Solenidade de hontem naquele Estabelecimento 

 
Em regosijo (sic) pela volta do ilustre dr. João Hipólito de Azevedo e Sá 

a direção da Escola Normal Pedro II, os corpos docente e discente daquele 
estabelecimento promoveram lhe hontem á tarde significativa manifestação, 
conforme fora anteriormente anunciado. 

Á solenidade que teve lugar no salão principal da Escola, compareceu 
o representante do sr. Interventor Federal, autoridades, numerosas famílias, 
pessoas gradas, representantes dos estabelecimentos de ensino, jornalistas 
e grande numero de normalistas. 

Falaram diversos oradores, tendo o homenageado agradecido aquela 
manifestação de apreço e simpatia. 

Á digníssima esposa do dr. João Hipólito foi oferecido lindo ramalhete 
de flores naturais. 

Ao ilustrado diretor da Escola Normal, O POVO renova seus 
cumprimentos, associando-se ás homenagens de hontem. 

 
 

Á primeira vista, pode-se até inferir das diferentes falas referentes ao caso que 

estas são meras intrigas internas, entre diretor e professores. Entretanto, nas 

entrelinhas das notas publicadas por diferentes personagens dessa história e 

pelo envolvimento dos órgãos de comunicação que possuíam suas 

preferências político-partidárias, sobressai-se a disputa de poder pela 

instituição que se encontra na base da formação da sociedade cearense.  
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4.3 – Os concursos da Escola Normal 

 

Outro ponto altamente relevante na remodelação do ensino normal refere-se ao 

ingresso no magistério através de concursos. Em 1933, foram realizados vários 

concursos para professores, em diferentes áreas de ensino, da Escola Normal. 

Nenhum deles ocorreu sem que alguma disputa se fizesse presente, embora 

outros tenham se destacado nas polêmicas travadas entre seus concorrentes 

diretos e indiretos. Assim, O POVO de 20 de março de 1923 publica a 

indignação de um candidato de concurso à cadeira de Português, Santino 

Gomes de Matos, e sua descrença no mundo dos homens. 

O Concurso de Português da Escola Normal 
 
Não era meu intento divulgar, em letra de fôrma, a maneira por que se 

vem processando o concurso para provimento da cátedra de Língua 
Vernácula da Escola Normal desta cidade. 

Candidato que sou á cadeira, apenas deixarei de comparecer á ultima 
prova, como o farei, por não me conformar com o sistema de argüição e o 
critério de julgamento de alguns dos membros da ilustre banca 
examinadora. Nisto cifrar-se-ia o meu protesto. Seria, entretanto, 
egoisticamente injusto para com aqueles que virão depois de mim, no 
mesmo caminho dos humildes e dos pequenos, se não lhes avisasse que é 
altamente presumida a confiança que depositarem na força de vontade, no 
esforço próprio. Antes não possuir nenhuma virtude do que apresentar as 
credenciais do “self-made-man” e querer fazer que valham dentro da 
independência e altivez de atitudes de quem nunca mendigou mercês, nem 
se dobrou, em curvaturas gelatinosas, diante de medalhões de qualquer 
espécie. 
 Má vontade, injustiças, preterições, numa guerra surda e traiçoeira, eis 
o que a sociedade reserva ao homem que não se acompanha de 
empenhos, de boas relações de amizade ou não procura conquistar 
simpatias, embora a preços menos dignos, quando pretenda ver aberta 
diante de si a estrada macadamizada de um triunfo. O mundo foi e será 
sempre assim. Destes conceitos aplique-se “el cuento” ao caso do concurso 
a que volto. (grifos meus) 
 

 

Continua Gomes de Matos, além disso, no seu artigo, a denunciar a predileção 

de membros da banca examinadora, como o professor Martinez de Aguiar, 

diretor do Liceu, por um candidato que transcreveu autores, contrariando 

critérios de julgamento definidos para a correção das provas ou como disse 
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“derrama da pena o compendio de gramática histórica de José Joaquim Nunes 

– trechos e trechos ‘ipsis literis’ ”. E continua o candidato, na sua indignação, a 

rechaçar o professor Martinez de Aguiar: 

“Há inteligências assimiladoras e criadoras e estas devem ser 
superpostas áquelas” – leio hoje, numa carta-defêsa do Professor Aguiar. 
Há também inteligências “copiadoras”. E se valem os fatos mais do que as 
palavras escritas ou faladas, a todas as outras faculdades do espírito deve 
sobrelevar, no conceito do ilustre mestre, a de reter na memória paginas e 
paginas de um livro e transcrevê-las... com brilhantismo. 

 
 

O artigo de Santino Gomes de Matos se estende pela análise das demais 

provas do candidato que, segundo ele, é o preferido da banca examinadora e 

fazendo a crítica à postura dos seus membros, frente aos outros candidatos, 

num explícito jogo de atribuição de notas que tivesse como resultado o 

favorecimento do candidato Erminio Araújo. Conclui sua fala admitindo seu erro 

na prova, mas, mesmo assim, desafiando a banca a passar pelo crivo de seus 

conhecimentos. 

Nada mais tenho que dizer. Confesso que errei, que, interrogado a 
respeito do étimo do verbo chegar, respondi forte asneira ao dr. Otávio de 
Farias, tão grande que se me fizessem justiça m’a levariam á conta das 
comoções do momento. Mas aqui fica o meu repto de desafio, lançado a 
toda banca examinadora (meu Deus! e o pe. Rosa no meio!): da maneira 
por qeu fui interrogado duvido que estejam os ilustres mestres aptos á 
responder as perguntas que lhes fizer, dentro dos meus reduzidos 
conhecimentos. Mas, não se assustem. Não tenho tempo de folga para 
maiores demoras aqui. Vou de viagem para São Paulo e lá guardarei 
gratissimas recordações da comedia em três atos denominada “Concurso 
de Língua Vernacula” da E. Normal. Pena é que não assista ao espetáculo 
até o fim. Aqui ficam, porem, os meus parabéns ao dr. Ermínio, apesar de já 
por em duvidas a sua capacidade assim de paraninfos ao lado, - pe. Rosa e 
prof. Aguiar. Acho, contudo, que o dr. Erminio ainda é o único homem, entre 
nós, capaz de fazer uma prova oral de português em versos latinos e 
gregos. Valha-me isto. 
 Fortaleza, 17-3-33                                   SANTINO GOMES DE MATOS 
 

 

Ao admitir o erro cometido o candidato justifica-o, lembrando que se 

encontrava em momento de forte comoção, o que denota a importância dada 

ao ingresso à Escola Normal como membro de seu corpo docente, mesmo que 
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para isso tivesse o candidato que submeter-se a uma situação que lhe parecia 

nada dignificante, haja vista o ressentimento demonstrado pelo candidato por 

ter sido inquirido e reprovado, publicamente, por outros que considera como 

seus iguais e mesmo inferiores na área de conhecimento em pauta. E mais, 

busca desqualificar o concurso e o candidato classificado, denominando aquele 

de comédia e, quanto a este, duvidando de sua capacidade. 

 

O artigo do candidato Gomes de Matos, porém, recebe logo no dia seguinte 

resposta ao seu manifesto. O POVO de 21 de março de 1933 publica uma 

carta do professor Martinez de Aguiar, membro da banca do concurso de 

Português, em resposta à manifestação de insatisfação e às acusações 

proferidas pelo candidato reprovado. 

O Concurso de Português da Escola Normal 
Uma carta do prof. Martinez de Aguiar 

 
 O diretor de O POVO recebeu a seguinte carta do ilustre prof. Martinez 
de Aguiar, diretor do Liceu e membro da banca examinadora do concurso 
de português da Escola Normal: 
 “Corre-me a obrigação de dizer-lhe algumas palavras acêrca do artigo 
que o sr. Santino Gomes de Matos publicou no seu jornal de antem. 
 Na “Gazeta” de há três dias, eu disse que estaria disposto a defender  
o meu procedimento no concurso de Português da Escola Normal, de que 
era o sr. Santino um dos cinco candidatos. E, em traços rápidos, mostrarei o 
que fez ele por ocasião da prova prática. Começou querendo ridicularizar o 
Pe. Rosa e o dr. Arruda, sem nenhuma atenção á batina de um, aos 
cabelos brancos de outro e ao saber de ambos. 
 Os dois professores se susceptibilizaram, como era natural, apertaram 
a argüição, e o resultado foi que o sr. Santino nada lhes respondeu. Com o 
dr. Otávio não foi mais feliz o candidato que ora foge a um prélio de 
inteligencia e cultura. Delicadamente, começou o dr. Otávio a perguntar ao 
sr. Santino o étimo de chegar , e o candidato, que tinha sido precedido de 
uma aura de sapiência, respondeu, com espanto geral, que era chegare. 
Como esta, foram outras respostas dadas ao dr. Otávio. Quando o sr. 
Santino chegou até mim, que era o último examinador, já me encontrou com 
o coração amolecido; fiz-lhe argüição fácil, de maneira que foi justa a nota 
dez que lhe conferi, uma vez que tínhamos combinado dar notas de acordo  
com a argüição individual de cada um. Nem por isso, porém, logrou sair-se 
como era de desejar o sr. Santino Gomes de Matos. (grifo meu) 
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A carta continua enumerando os erros cometidos pelo candidato e fazendo a 

crítica à postura de injustiçado requerida pelo mesmo e, ainda, com o professor 

Martinez ameaçando deixar seu cargo de diretor do Liceu e sua função de 

professor, caso seja vencido pelo sr. Santino Gomes de Matos. 

Termino assegurando ao público do Ceará que aceito o repto que nos 
lançou à banca examinadora que ora funciona no concurso de Português da 
Escoa Normal. E, se for vencido pelo sr. Santino, deixarei imediatamente a 
diretoria do Liceu do Ceará e imediatamente pedirei demissão da cadeira 
que há onze anos conquistei nesse estabelecimento de instrução 
secundária.Vale. 

 Do seu amigo e admirador 
        Martinez de Aguiar                                                        (21-III-933) 
 

 

A polêmica sobre o concurso continua com as diferentes partes envolvidas se 

manifestando, num jogo de acusações e defesas, através dos jornais, e 

daqueles que, direta ou indiretamente, se sentem parte do certame. Assim, em 

23 de março de 1933, no jornal O POVO, encontramos, desta feita, o 

posicionamento do candidato classificado no concurso de português, Erminio 

Araujo, como também de Pedro Gomes Matos em defesa de seu parente 

Santino Gomes Matos. 

Escreve-nos o prof. Erminio Araujo: 
 
“Meu caro Demócrito, 
Espero que me prestará o auxilio de sua folha com a inserção textual 

destas linhas no numero mais próximo do seu jornal: 
A longa e injusta arrancada do sr. Santino Gomes de Matos, publicada 

no O POVO de ante-hontem – insolito desabafo de uma desilusão fugaz, 
desfeita – exigia de mim uma replica immediata e peremptoria, um 
commentario franco e vehemente. E eu attenderia de boa mente, sine iria e 
studio essa exigencia, se não fora constrangido a emmudecer, em virtude 
da extranhavel ausencia do meu ilustre contedor, partindo innoportuna e 
inesperadamente para S. Paulo. 

Sem a sua presença na arena, seria fazer o papel de heroe da eterna 
legenda, se, e como elle, tentára vãmente combater sombras ... 

Demais a faute de combattants, il finit le combat. 
Por ora me restrinjo a lamentar duplamente essa viagem precipitada, 

não tanto por esse motivo, compellindo-me a um silencio incommodo, mas 
sobretudo por ter-se malogrado a bela e almejada opportunidade de serem, 
pelo menos na última prova, reveladas pelo meu irritado concurrente a sua 
competência e erudição. 

Infelizmente, s.s. falhou nesse transe decisivo, tanto quanto falhou a 
nossa expectativa de ouvi-lo na sua preleção de professorando”. 
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Continua o candidato fazendo uma demonstração de sua erudição e, por fim 

combatendo alguns pontos da prova escrita onde foi criticado pelo candidato 

reprovado, com fundamentados argumentos que demonstram o seu 

conhecimento dos assuntos em pauta a conjugação latina e a portuguesa. 

Combate ainda a suspeita de compadresco, levantada pelo candidato, entre 

um dos membros da banca e o candidatado classificado, intimando-o a 

comprovar o que está a afirmar e “dar publicidade, que me comprometto a 

pagar as despesas com a certidão probante e a dar-lhe, pela descoberta, não 

um doce, mas uma confeitaria em peso”. 

 

No mesmo dia o jornal também publica carta de Pedro Gomes Matos, em 

defesa de seu parente, o canditado Santino Gomes de Matos. 

Resposta á Carta do Dr. Martinez de Aguiar 
 

Não são as presentes linhas resposta á carta-defesa publicada pelo 
professor Martinez de Aguiar n’O POVO de hontem. Esta ser-lhe-á dada 
pelo sr. Santino Gomes de Matos, logo que cheguem ao seu conhecimento 
os argumentos aduzidos pelo emerito vernaculista conterraneo, tendentes a 
demonstrar tudo, menos que tenha agido com imparcialidade, como 
examinador, no concurso para a cátedra de português na Escola Normal. 

Fica assim de pé, não tendo recebido a menor contradita, a parte mais 
grave da acusação, feita ao ilustre diretor do Liceu. 

Desejamos apenas restabelecer a verdade sobre o ocorrido, uma vez 
que ha tambem inteligencias “embromadoras”. 

Examinemos, pois, sucintamente o que aprouve ao erudito filologo 
patricio alegar em sua aludida carta, para dar ao publico a impressão de 
que a banca examinadora se houve com absoluta lisura. Semelhante intento 
só lograria s. s. conseguir, se não fôra a prova pratica realizada em publico.  

No ardor de sua defesa, revelando, como sempre, grande 
apaixonamento, ousa s. s. asseverar que o candidato Santino Gomes de 
Matos nada respondeu ao interrogatorio que lhe dirigiu o Pe. Rosa. Tal 
afirmativa se acha em flagrante contradição com o que foi presenciado pela 
numerosa assistência.  

Concordemos, porem, em que, além do seu profundo talento creador, 
possua o prof. Martinez de Aguiar faculdades mnemonicas excepcionais, e 
que o mencionado candidato não tenha respondido a nenhuma das 
questões apresentadas pelo Pe. Rosa e prof. Arruda. Como explicar então 
lhe haja este atribuído a nota 10, enquanto aquele lhe contempla com um 
simples 6? 

Aos que, como nós, presentes estiveram á prova pratica, escapou 
também a falta de respeito do sr. Santino Gomes de Matos á batina do Pe. 
Rosa. Muito grato ficaríamos ao professor, se nos quisesse dizer em que 
consistiu. 
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Quanto ao criterio de julgamento das provas, o proprio ilustre diretor da 
Instrução Publica, dr. Moreira de Sousa, em palestra com o candidato 
Santino Gomes de Matos externou a sua admiração, ante a disparidade das 
notas aplicadas, acrescentando que o concurso, nos moldes em que ora se 
processa, não era ainda o melhor meio de se aquilatar o valor dos 
candidatos. 

Não perde o sr. Martinez de Aguiar em esperar a replica do sr.  Santino 
Gomes de Matos, que não fugiu ao certame, como infundadamente 
assegurou s. s., e, sim, atendendo a convite que lhe foi dirigido pelo diretor 
de um ginasio em S. Paulo, ante-hontem viajou para aquele Estado. (grifos 
meus) 
 
Fortaleza, 22 de março de 1933                              PEDRO GOMES MATOS 
 

 

As suspeitas de favorecimento de candidatos nos concursos da Escola Normal 

revelam, não apenas a manutenção das velhas práticas oligárquicas e 

coronelísticas reinantes na história política cearense e brasileira, como também 

o prestígio social com que era encarado o ingresso no quadro de professores 

dessa Escola. E os embates acerca do concurso de Português não terminam 

por aí. No dia seguinte, 23 de março, o professor Martinez volta à baila com 

uma resposta a Pedro Gomes de Matos, demonstrando, inclusive, bastante 

irritação com a intervenção do “estranho” nas suas críticas ao candidato 

Santino: “aparece-me um sr. Pedro Gomes de Matos, que me dizem sogro do 

candidato Santino, com o proposito louvabilíssimo de anteparar o que eu tinha 

dito sobre o genro bem amado. Ao sr. Pedro Gomes de Matos devo dizer isto, 

e sòmente isto:" e continua numa fala curta e objetiva a reafirmar o que já 

houvera dito, sem mais delongas, como a encerrar o assunto. 

 

Vê-se na leitura dessas escritas o quanto de desgaste se travam, não somente 

nas relações sociais, como também na dimensão política que envolve essas 

pessoas. Assim, a referência às colocações do Diretor da Instrução Pública, 

feita pelo sogro do candidato Santino Gomes de Matos, relativamente ao 

processo de seleção de professores da Escola Normal, remete ao intricado 
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mundo da política local construído por afinidades, que são definidas muito mais 

com base em interesses individuais e disputas de poder do que em questões 

ideológicas. Tal fato ficou explícito quando da participação de Moreira de 

Sousa no concurso de Pedagogia.  

 

Antes, porém, outras seleções foram realizadas, como o concurso de Geografia 

e o de Educação Sanitária, ambos com apenas dois concorrentes, e também 

tiveram suas polêmicas e repercussões nos jornais locais. Assim, durante todo 

o mês de abril de 1933, realizou-se o concurso de Geografia. O jornal O POVO, 

de 8 de abril, não se limitou apenas a publicar o Edital, mas anunciou o 

concurso e os nomes de seus candidatos e da banca examinadora. 

Concurso de Geografia da Escola Normal 
O certame terá inicio na próxima segunda-feira 

 
[...] Estão inscritos apenas dois candidatos, que são o nosso digno e ilustre 
patrício Joaquim Alves, autor do apreciado livro “Nas Fronteiras do 
Nordeste” e atual inspetor escolar na zona de Itapipoca, e a competente 
professora dona Aurélia Monteiro Gondim, que vinha ocupando 
interinamente aquela cadeira. A banca examinadora do concurso [...] está 
constituída pelos professores dr. Mozart Pinto Damasceno, dr. Domingos 
Braga Barroso, Luis Furtado Mendes e Moacir Caminha. 
 

 

No dia 11 de abril de 1933, o mesmo jornal noticiou a leitura, pelos dois 

candidatos, da prova escrita realizada no dia anterior, cujo ponto sorteado foi “a 

Ásia”, e que foram julgadas logo a seguir.  

 

Ainda no dia 25 de abril de 1933, no O POVO, Joaquim Alves, um dos 

candidatos do concurso, divulgou uma carta negando sua participação em 

artigo que comentava o concurso de Geografia, que foi publicado pelo “A Rua”, 

como se fôra de sua autoria, e que foi entregue ao Diretor da Escola Normal, 

João Hippolyto, por um dos examinadores da banca, Moacir Caminha. 
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Concurso de Geografia da Escola Normal 
 

Declaração 
 

Constando-me que o sr. Moacir Caminha entregou ao sr. Dr. J. hipólito 
de Azevedo e Sá, digno diretor da Escola Normal Pedro II, os originais que 
“A Rua” publicou hoje, comentando o concurso para professor de Geografia 
daquele estabelecimento de ensino normal do Estado, afirmando que o 
artigo fôra escrito por mim, declaro, para ressalva do meu nome, que não se 
firma na verdade semelhante declaração do referido examinador. A minha 
letra é por demais conhecida nos meios intelectuais de Fortaleza, não 
sendo admissível, dado o seu tipo característico, que apareça quem 
sustente serem os originais em apreço da minha autoria. 

Os comentários d’ “A Rua” traduzem a observação feita por um dos 
seus representantes, que acompanhou todas as provas do concurso, não 
me assistindo o direito de pedir ao meu amigo Pais de Casiro, diretor 
daquele jornal, que os não publicasse. 

Para comprovar o que afirmo, autorizo a apresentação dos originais a 
pessoas idôneas, que verifiquem e declarem a verdade, depois de 
minuciosamente examinados e cotejados com outros do meu proprio punho, 
feitos na ocasião e existentes na minha banca de estudo. (grifos meus) 
 
Fortaleza, 25 de abril de 1933                                Joaquim Alves de Oliveira 
 

 

No O POVO de 2 de maio de 1933, encontra-se publicado o edital das provas 

escritas do concurso para Educação Sanitária da Escola Normal Pedro II, a 

realizar-se no dia 4 de maio, às 16 horas, no prédio da Escola, perante banca 

examinadora “composta dos drs. Jose Bonifacio Paranhos da Costa, Alvares 

Garcia Rosa, Mario Assis Batista e  Amâncio Filomeno Ferreira Gomes, sendo 

candidatos inscritos os drs. Jose Leite Maranhão e Lineu Juca de Queiroz”. Já 

no dia 5 de maio, realizou-se a leitura das provas pelos candidatos e “Foi o 

seguinte o resultado: Lineu, 9,25; Leite Maranhão 9,0”. 

 

Dentre os vários concursos realizados para professores da Escola Normal 

Pedro II, em 1933, o de Pedagogia foi o que teve maior repercussão e 

veiculação nos meios de comunicação, notadamente, nos jornais. Tal 

notoriedade deveu-se aos nomes de dois candidatos inscritos, Edite Dinoá da 

Costa Braga e Joaquim Moreira de Sousa; ela professora da Escola e da 
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Cadeira há mais de dez anos e ele Diretor da Instrução Pública. Ambos eram 

personalidades de destaque na sociedade cearense e teriam a seu favor uma 

legião de defensores não apenas pessoais como também institucionais.53  

 

Torna-se, pois, o concurso, mais que uma seleção de professor para a cadeira 

de Pedagogia da Escola Normal, mas, sobretudo uma disputa de política local 

e até partidária, haja vista a inserção do nome de um desses personagens nas 

disputas eleitorais a ocorrerem nesse mesmo ano. A participação de 

professores nas eleições foi destacada e enaltecida pelo O POVO de 25 de 

abril de 1933 e, dentre os nomes de professores, aparece o de Edite Braga 

como candidata pelo Partido Social Democrático – PSD. 

Ao Professorado! 
 
Três Professores figuram na Chapa do Partido Social Democrático: José de 
Borba Vasconcelos, da Faculdade de Direito; João da Silva Leal, do Colegio 
Militar; Edite Dinoá da Costa Braga, da Escola Normal. O Partido espera 
que o professorado e a Juventude estudiosa dessas casas de ensino 
concorram com o seu prestigio para a vitória desses valorosos candidatos, 
obtendo votos para a chapa completa do PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRATICO.  

 
 

Os jornais traziam sempre noticias que promoviam nomes de políticos e de 

professores, e o de Moreira de Sousa também foi destaque durante o período 

em que foi Diretor da Instrução Pública no Ceará, projetando-se nacionalmente, 

inclusive, notadamente, quando abraçou temas polêmicos como o ensino 

agrícola na formação de professores e quando defendeu o ensino das religiões 

nas escolas. Assim, no O POVO de 14 de janeiro de 1933, encontramos que  

                                                 
53 O concurso de Pedagogia da Escola Normal Pedro II foi uma das mais longas disputas da 
história dos concursos da Escola, iniciadas as provas em 23 de maio de 1933 e concluídas em 
27 de maio de 1933, resultando em empate dos dois candidatos. Somente teve definição, com 
a nomeação de Edite Braga pelo Interventor Carneiro de Mendonça, em maio de 1934, após 
esta entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal (Carvalho, 1998, p. 158). Por essa e 
outras razões acredito que se justifica a transcrição de longos trechos de matérias jornalísticas 
acerca do assunto.   
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destacou-se na imprensa do Rio de Janeiro, durante a Conferência de 

Educação ocorrida naquele Estado. 

A Atuação do Sr. Moreira de Sousa 
 na Conferencia de Educação 

A próxima Conferencia efetuar-se-á em Fortaleza 
 
 Rio, 14 (O POVO) – A imprensa publica um comunicado do Ministerio 
da Educação sobre o movimento do ensino no Ceará, obra do sr. Moreira 
de Sousa, pondo em destaque a orientação do ensino rural. 
 Concluindo os comentarios sobre o assunto, os jornais dizem: 
 “Frutifique o exemplo do Ceará e o Brasil terá encaminhado 
otimamente a solução de um dos pontos capitais do seu problema 
educacional”. 
 A colonia e o Centro Cenrense (sic), desejando prestar significativa 
homenagem ao sr. Moreira de Sousa, que participou salientemente da 
conferencia de educação, conseguindo que a proxima conferencia se 
realize em Fortaleza, resolveram oferecer um almoço ao diretor da instrução 
publica do Ceará, o qual se realizará em breve. 
  

 

Também como forma de divulgação de seu trabalho como Diretor da Instrução 

Pública, Moreira de Sousa lançou uma revista intitulada “Educação Nova” que, 

segundo comunicado do Ministério da Educação ao jornal O POVO de 24 de 

janeiro de 1933, teve seu primeiro número em junho de 1932 e trouxe 

“interessantes algarismos sobre o movimento do ensino primário” no Ceará em 

relação ao ano de 1921. Continua o comunicado a ressaltar a evolução da 

educação cearense que, conforme Moreira de Sousa, planeja a instalação de 

escolas normais rurais e, “mediante acordo entre a Diretoria da Instrução e 

Inspetoria Agrícola Federal, deverá instruir desde já o ensino pratico da 

Agricultura nas escolas publicas”. 

 
 

A seguir, o jornal faz a crítica ao possível acordo com o Governo Federal: “É 

extranhavel que dispondo o Estado do Ceará de uma Diretoria de Agricultura, o 

entendimento da Diretoria da Instrução se faça com a Inspetoria Agrícola 
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Federal”, pois lembra que o Ceará já teve outras experiências com a esfera 

federal que foram “inesperadamente suspensas”. 

 

Em 9 de fevereiro de 1933, o O POVO publica uma pequena nota referente a 

uma “manifestação de apreço”, prestada pela Liga de Professores Católicos, à 

Moreira de Sousa em face de seu apoio “em favor do ensino das religiões nas 

Escolas”  perante a Conferência de Educação, realizada em Niterói,. 

 

Toda essa publicidade em torno dos nomes de Edite Braga e Moreira de Sousa 

dá a dimensão que tomou a seleção de professores para a Escola Normal, pois 

eram nomes que se projetaram local e nacionalmente e que não mediram 

esforços no sentido de se elegerem professor de tão renomada instituição. 

 

Assim, em 22 de maio de 1933, os jornais O POVO e O Nordeste, publicam o 

edital das provas escritas que acontecerão no dia seguinte, às 15 horas; os 

nomes dos candidatos “d. Edite da Costa Braga e os drs. Joaquim Moreira  de 

Sousa e Heribaldo Dias da Costa, cuja banca examinadora, como nas demais, 

foi presidida pelo Diretor da Escola Normal, João Hippolyto de Azevedo e Sá, e 

composta pelos drs. Luis Viana, Francisco Pinto de Abreu e monsenhores 

Alves Landim e Pedro Anísio, respectivamente professores das Escolas 

Normais de São Luis, Recife, Natal e João Pessoa. O jornal O POVO ainda, na 

mesma data, noticia: 

O Concurso de Pedagogia da Escola Normal 
 

Com a chegada dos ilustres examinadores vindos dos Estados 
vizinhos, terá inicio amanhã o concurso para a cadeira de Pedagogia da 
Escola Normal Pedro II. 
 Esse importantíssimo certamen (sic) está despertando vivo interesse 
nos círculos mentais dessa capital em face dos concurrentes que se acham 
inscritos: um o dr. Moreira de Sousa, diretor da Instrução Publica do Estado, 
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outro a exma. D. Edite da Costa Braga, provecta especialista da materia, 
que ha mais de dez anos, vem regendo a cadeira ora posta em concurso. 
 Acompanharemos com o maior cuidado as provas do concurso de 
Pedagogia. (grifo meu) 

 

Realizadas as provas escritas no dia 23 de maio de 1933, no dia seguinte 

foram feitas a leitura e a avaliação das mesmas com a presença de grande 

número de autoridades e de público em geral. Assim, em 24 de maio de 1933, 

os jornais publicam os resultados obtidos pelos candidatos e fazem análises 

das provas. No O POVO a matéria traz todos os detalhes dos trabalhos 

realizados e a seguinte manchete: 

Concurso de Pedagogia da Escola Normal 
D. Edite Braga foi vitoriosa na Prova escrita 

 
Presentes os srs. Interventor federal, Secretario da Fazenda, 

numerosos professores, alunas da Escola Normal, representantes da 
imprensa e numerosas pessoas gradas, realizou-se pela manhã de hoje, 
naquele estabelecimento de ensino, a leitura das provas escritas do 
concurso de Pedagogia, a que concorreram o sr. dr. Moreira de Sousa 
digno, diretor da Instrução Publica do Estado, e a exma. professora Edite da 
Costa Braga, que ha cerca de dez anos ocupa aquela cadeira com real 
proficiência e brilhantismo. [...] 
 Iniciados os trabalhos pouco antes de 8 horas, foi concedida a palavra 
primeiramente á professora Dinoá da Costa Braga, que passou a lêr a sua 
prova, subordinada, como a do dr. Moreira de Sousa, aos seguintes temas: 
 DISSERTAÇÃO: Motivos pedagógicos da renovação escolar. 

1o quesito: - Em que consiste a nova concepção da aprendizagem? 
2o quesito: - Como se caracteriza a escola tradicional? 
3o quesito: - Quais as principais leis da aprendizagem? 

 Brilhante e reveladora de invejavel cultura, a prova escrita de d. Edite 
Braga  foi demonstração inequivoca de seus profundos conhecimentos 
pedagogicos. Calcado, a cada passo, nos ensinamentos dos mestres, que 
eram citados com firmeza e precisão, o trabalho em apreço impressionou a 
leigos e entendidos tanto pela sistematização admirável dos conceitos e 
pelo lavor literario de que se revestiu como, sobretudo e principalmente, 
pela revelação de conhecimentos cientificos em que na verdade se 
transformou. 
 Essa foi, inegavelmente, a nossa impressão, e, podemos dizer, de 
quantos estavam ali, despidos de partidarismo, tiveram o prazer de ouvir a 
leitura de tão admiravel trabalho. 
 Terminada esta, houve ligeiro intervalo para sorteio do ponto de 
amanhã. Seguiu-se imediatamente a leitura da prova do dr. Moreira de 
Sousa. Conhecendo como conhecemos o talento do ilustrado diretor da 
Instrução Publica, que com tanto ardor e entusiasmo se ha batido entre nós 
em prol da Escola Nova, seriamos insinceros se não afirmassemos que s. s. 
se preocupou em dar um carater bastante pessoal á mesma, esquecendo-
se, talvez, de que as provas escritas são feitas para os mestres, e, como tal 
devem constituir principalmente uma demonstração de cultura cientifica. Dai 
não se infira, porem, que desejemos diminuir o valor do ilustre batalhador da 
Instrução em nosso Estado, cujos meritos sempre fomos os primeiros a 
reconhecer e continuamos a proclamar. 
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Seguiu-se a leitura das notas, verificando-se o seguinte resultado: 
 
     Edite  Moreira 
Prof. Francisco Alves  12  11 
Mons. Alves Landim   12  12 
Mons. Pedro Anísio   12  11 
Prof. Luis Viana   11  12 
     47  46 
Media: Edite 11,75 
 Moreira 11,50 
 
Causou geral extranhamento a discrepancia das notas conferidas pelo prof. 
Luis Viana, cujo critério, entretanto, não temos motivos para pôr em duvida. 
O reparo que fazemos, e que ouvimos de vários mestres presentes ao 
concurso, é baseado sobretudo nas notas dos três examinadores restantes. 
 
Amanhã,ás 9 horas, realizar-se-á a prova pratica dos dois candidatos sobre 
o ponto sorteado: “Linguagem” (tests). 
 

 

Também no O Nordeste de 24 de maio de 1933, a notícia foi matéria de 

primeira página ao lado de outras sobre a “escola rural” e sobre a recepção 

feita pela “Liga dos Professores Católicos” aos monsenhores participantes da 

banca do concurso de Pedagogia. Assim, o jornal retoma o tema do ensino 

agrícola numa Escola Normal a ser criada no Ceará: 

ESCOLA RURAL 
 

CONFORME dias atrás tivemos ensejo de apreciar, nesta coluna, 
pretende o governo levar adeante a idéa da fundação de uma Escola 
Normal, no interior do Estado, destinada ao preparo de professoras para as 
escolas rurais. 

Essa iniciativa não pode deixar de merecer francos applausos e foi, em 
boa hora, sugerida pela directoria da Instrucção Publica, ante as 
dificuldades de prover as cadeiras nos logares mais afastados, em pleno 
sertão. (grifo meu) 

 
 

Coincidência ou não, o Jornal retomou a temática já tão polemizada, lembrando 

da sua autoria, no período do concurso do qual participava o Diretor da 

Instrução Pública, Moreira de Sousa. Foi uma forma de promovê-lo? Sobre o 

concurso, o Jornal noticia: 

CONCURSO DE PEDAGOGIA NA ESCOLA NORMAL 
 

Esperado com grande ansiedade, realizou-se com muito brilho o 
concurso para provimento da cadeira de Pedagogia da nossa Escola 
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Normal. Tudo contribuiu para que a ansiedade fosse enorme: as pessoas 
dos candidatos -  uma professora que, por 10 annos, exerce a cadeira e o 
director da Instrucção Publica. 

A banca examinadora composta de mestres illustres de quatro Estados 
differentes. A presença do sr.Interventor. 

Uma grande massa de professores, alumnos, jornalistas e curiosos 
aflfuiu á Escola, cujo salão teve de ser ampliado pela retirada de portas para 
conter a multidão. 

 
 APRECIAÇÃO GERAL DAS PROVAS  

 
As duas provas foram lidas pelos dois competidores, debaixo da 

ansiedade geral. 
A impressão sincera que tivemos foi a de que d. Edite Braga conseguiu 

realizar uma prova mais intelligente e erudita do que a do dr. Moreira. Os 
dois, é verdade, não conseguiram libertar-se dos exageros, em que caem 
quase todos os pró homens da escola nova na apreciação do passado e na 
exposição que elles supõem que sejam idéas inteiramente novas. 

E nessa critica ao passado, excessiva, sem base historica, vão 
envolvidos a Igreja e a philosofia tradicional. [...] Nos dois bastante ausencia 
de espirito critico capaz de elevar-se acima das paixões e descobrir 
fragmentos de verdade, estejam onde estiverem.  

A vantagem de d. Edite está em que ella conseguiu uma 
sistematização menos verbosa e bem intelligente dos processos renovados. 
O dr. Moreira foi mais superficial e menos concatenado. (grifos meus) 

 
 

A seguir o Jornal faz uma análise detalhada, ponto a ponto, das provas dos 

dois candidatos que, face à dimensão que tomou tal concurso, achei por bem 

transcrever. 

A PROVA DE D. EDITE 
 
a) os quesitos 

D. Edite Braga explanou bem os três quesitos. No 1o – nova concepção 
de aprendizagem – depois de expôr o processo de ideação (idéas motoras) 
em que, modernamente, se baseia a aprendizagem, fez, de modo 
lamentável, uma critica irrestricta ao methodo catechetico de perguntas e 
respostas, que si tem falhas pode ter suas vantagens. 

No 2o, falando sobre escola antiga, ao lado de observações 
verdadeiras, teve excessos de que são culpados os mestres onde ella 
bebeu. 

No 30, a proposito de leis de aprendizagem, em meio de um resumo 
intelligente e fino,  repontou o excesso de automatismo que W. James 
defende. 
b) a these 

Sobretudo em sua these d. Edite conseguiu brilhar. Resumo perfeito 
dos mestres da Escola Nova, com as suas qualidades e com os seus 
defeitos. (rasurado) não perceba os excessos dos seus guias. Como elles, é 
com primarismo que ella julga a antiguidade e a idade media. Ate quando a 
historia será esquecida assim? Ou ao menos até quando só a historia 
parcial será assimilada? Como desconhecer, por exemplo, que a 
psichologia de Aristóteles, logicamente, poderia ter dado no ensino intuitivo? 
É delle, muito antes de Santo Thomaz e muitíssimo antes de Locke, o nada 
está na intelligencia sem ter passado pelos sentidos. 
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Exageros a proposito da Renascença. Elogios incondicionaes a 
Erasmo, Rabelais, Montaigne e Rousseau. Nenhuma restricção ao 
indivdualismo e liberalismo renascenciaes, como si elles não fossem causas 
remotas de todas as desgraças contemporaneas. Pregação duma 
democracia excessiva e decrepita em nossos dias. 

Erros sobre a concepção intellectualista – no seu ramo mais puro ella 
não fazia abstracção da vontade humana. Excessos sobre a biologia. 

Mais uma vez frisamos: sinthese brilhante de muitos mestres 
modernos. Si há erros, antes de tudo, são atribuíveis a elles. Só uma vez 
parece-nos que d. Edite falhou um tanto mesmo em face das idéas - na 
affirmação irrestricta que ella faz de que o plano Dalton exclue a 
socialização. Os mestres divergem. (grifo meu) 

 
 

Na longa análise da prova de Edite Braga, O Nordeste deixa transparecer seu 

posicionamento conservador, atrelado ao pensamento pedagógico tradicional, 

notadamente, relacionado à pedagogia desenvolvida pela Igreja Católica. 

Relativamente à análise da prova de Moreira de Sousa, o jornal foi breve e 

sucinto, ressaltando, sobretudo, a superficialidade da prova que mereceria 

maior fundamentação. 

A PROVA DO DR. MOREIRA 
 
a) os quesitos 

O 1o quesito já um pouco mais superficial do que o de d. Edite. No 2o 
os mesmos exageros sobre a escola antiga. Attribuição errônea das falhas 
pedagógicas da antiguidade e idade media a uma psichologia, que não era 
a unica e nem a mais importante (rasurado) mais ao vitalismo do que ao 
ensino verbal.  Affirmação corajosa e excessiva de que a escola antiga é a 
que perdura ainda hoje. A esplanação do 3o quesito esteve muito fraca. 
 
b) a these 

Os mesmos exageros de d. Edite e menos profundeza. 
Os mesmos excessos sobre Renascença, idade media e antiguidade. 
Na antiguidade se teria a idéa duma alma dentro de um corpo, sem 

ligações com elle. Dahi teria vindo o verbalismo antigo. 
Imposição do estado que se aproveita do verbalismo. O christianismo 
apenas teria acrescentado, com a revelação, a imposição religiosa á 
imposição estatal. A gloria da escola nova estaria no impulso individualista 
que a anima. Endeusamento de Rousseau. Isto sem impedir elogios ao 
cooperativismo. Muita divagação. Muita phrase leve que, com vantagem, 
teria sido substituída por documentação mais seria. 

 
 

É nteressante observar que, diferentemente do jornal O POVO, O Nordeste 

busca ostentar uma postura de neutralidade frente à apreciação das provas - 

coisa impossível já que este, assim como o outro jornal acima citado, está 
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explicitamente a favor de um dos candidatos. Tal postura pode, isto sim, estar 

relacionada com o fato de os dois candidatos serem ferrenhos defensores da 

nova teoria pedagógica da qual diverge, enormemente, O Nordeste. Entretanto, 

tal posicionamento, parece, levou o jornal a fazer uma análise, senão 

“apartidária” como quer parecer, pelo menos mais criteriosa do que o outro 

jornal, ao fazer a análise-defesa da prova de Edite Braga. Mas não nos 

deixemos enganar pelas aparências, afinal, tais instituições estão fortemente 

atreladas aos partidos que defendem seus interesses e daqueles que os 

acompanham.  

 

Assim, retomando o concurso de Pedagogia, os jornais continuam 

acompanhando e divulgando suas etapas e respectivos resultados, já aqui com 

posições bem definidas, quanto a quem estão apoiando no certame, para usar 

a linguagem da época. Temos, pois, em 25 de maio de 1933, no jornal O 

POVO: 

CONCURSO DE PEDAGOGIA DA ESCOLA NORMAL 
D. Edite Braga obteve mais uma brilhante Vitória 

 
Conforme fôra anunciado pela imprenssa, realizaram-se na manhã de 

hoje as provas praticas do concurso de Pedagogia da Escola Normal [...] 
 Contando, como hontem, com a presença do exmo. sr. Interventor 
Federal e um auditorio assás numeroso, a brilhante tertulia intelectual veiu 
(sic) comprovar hoje, de maneira positiva, quão acentuado é o interesse 
publico em torno do referido concurso. 
 Precisamente ás 9,15, (sic) depois de darem entrada as pequeninas 
alunas da Escola Modelo que iam figurar nas provas [...} d. Edite Braga 
(passou) a realizar sua prova, que consistiu, como a do dr. Moreira, na 
aplicação de “tests” de “Linguagem”. (grifo meu) 
 

 

Após a aula de Edite Braga, foi a vez da aula do outro candidato para, logo a 

seguir, proceder a banca examinadora ao julgamento das mesmas e atribuir as 

notas: 
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    Edite  Moreira 
Dr. Pinto de Abreu  12  12 
Mons. Landim  12  11 
Mons. Anísio  12  12 
Dr. Luis Viana  12  12 

48 47 
 
Medias: D. Edite Braga 12, dr. Moreira de Sousa 11,75 
 
 A nossa impressão sobre as provas de hoje é que ambos os 
concorrentes estiveram á altura do momento [...] 
 As notas, a nosso ver, foram bem justas, inclusive a de monsenhor 
Alves Landim que, segundo pensamos, encarou as provas pelo lado pratico, 
isto é, tendo em mira principalmente os recursos didaticos dos 
concorrentes. E, neste ponto, é força reconhecer que d. Edite (rasura) seu 
brilhante antagonista, o qaual se preocupou mais em fazer exposição para a 
assistencia  do que mesmo em lidar com alunas. 
 

 

 O jornal reitera os elogios às provas dos dois concorrentes que “provocaram a 

melhor impressão, revelando a firmeza e os conhecimentos dos dois ilustres 

candidatos”, mas continuou enaltecendo a prova pratica de Edite Braga.  

 

Registra ainda, o jornal, o protesto de Moreira de Sousa em relação às notas 

do Monsenhor Landim que, como vemos acima, foi o único examinador a 

atribuir notas diferenciadas aos dois candidatos. Moreira de Sousa enfatiza 

também que, como candidato, não pôde - conforme o regulamento - assistir à 

aula de sua concorrente e, portanto, questiona: “Como, pois, pôr em cheque o 

critério do ilustre examinador?”. E lembra que “Amanhã, ás 8 horas, terá lugar o 

sorteio do ponto para a prova de preleção, que se realizará sabado ás mesmas 

horas, no Teatro Jose de Alencar”. 

 

Interessante é perceber como o jornal muda de opinião com relação às notas, 

quando estas favorecem a sua candidata, diferentemente do que ocorreu por 

ocasião da prova escrita quando esta obteve uma nota inferior às demais. 

Também O Nordeste de 26 de maio de 1933, publica sua opinião acerca dos 
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resultados da prova prática e, desta feita, coloca-se, claramente, a favor de seu 

candidato, entrando em explícito antagonismo com a opinião do O POVO. 

Senão vejamos: 

O CONCURSO DE PEDAGOGIA DA ESCOLA NORMAL 
O nosso pensamento integral sobre as provas de hontem 

 
[...] Sem afastar-nos uma linha da serenidade diremos o nosso pensamento 
integral, que teremos o cuidado de documentar a cada passo. Ante-hontem 
procalamos, sem rebuços, a vitória de d. Edite Braga, na prova escripta. Por 
isso mesmo nos sentimos, hoje, muito a vontade para discordar, 
inteiramente, da banca examinadora que, na prova pratica não deu a palma 
ao dr. Moreira de Sousa.  
 Ao nosso ver, a prova do Director da Instrucção foi brilhantissima, ao 
passo que a de d. Edite esteve cheia de falhas, do começo ao fim. (grifo 
meu) 
 

 

Continua O Nordeste a fazer a sua análise detalhada das aulas dos dois 

candidatos, explicitando os erros de Edite Braga e destacando os acertos de 

Moreira de Sousa para, ao final, demonstrar que os resultados não foram os 

merecidos por cada candidato. Relata, ainda, a indignação da “assistencia” 

com a “surpresa das notas” e o “ protesto da Liga dos Professores Catholicos” 

que, “em signal de protesto pelas notas da banca, deixou de realizar a 

manifestação, que anunciara, aos monsenhores Pedro Anísio e Alves Landim”. 

 

Ainda no dia 26 de maio de 1933, o jornal O POVO traz uma matéria que 

discorre sobre tirocínio e concurso, apontando a substância do primeiro e as 

incertezas do segundo em virtude de sua momentaneidade e ocasionalidade 

que podem favorecer ou desmerecer uns e outros concorrentes. 

 
CONCURSO E TIROCINIO 

 
O provimento dos cargos por meio de concurso é uma forma 

aconselhada para evitar o favoritismo pessoal, nas nomeações. 
 Na velha republica, eram raras as escolhas acertadas de funcionarios 
para os cargos publicos. E os concursos, que tambem se faziam naqueles 
tempos, demonstravam que as notas obtidas pelos candidatos consultavam 
mais a influencia política dos concorrentes do que a suas reais aptidões. [...] 
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 Destarte, na velha republica, o concurso não obstou o favoritismo 
pessoal. [...] 
 Depois da Revolução, os preenchimentos de cargos públicos, via de 
regra, principalmente no Ceará, quando feitos, diretamente pelos 
administradores, resistem á analise mais criteriosa. [...] 
 Acima dos concursos ha, porem, uma cousa que fala mais alto, que diz 
melhor, que atesta com indiscutivel evidencia sobre as aptidões de qualquer 
pessoa: - é o tirocínio. 
 O concurso é uma revelação ocasional, é um estado de espirito 
passageiro, subordinado a uma serie de fatores que poderão desfigurar 
para melhor ou peor as caracteristicas buscadas no candidato. 
 O tirocínio é a verdade inconcussa, é o homem em seu mister 
constante, no seu labor diário, afirmando ou negando o seu pendor 
profissional, suas qualidades especializadas, sua dedicação no trabalho, e, 
sobretudo, o seu idealismo funcional. [...] 
 O caso em fóco, da Escola Normal, se enquadram perfeitamente 
dentro dos conceitos que nos saem da pena. 
 Não se trata ali de um pôsto novo para o qual se deva recrutar quem o 
preencha. 
 O cargo existia e, ha quase dez anos, vem sendo exercido por uma 
senhora rica de talento, de cultura especializada, de amor á materia e 
idealismo educacional. [...] 
 Pois bem: esses quasi dez anos de estudos, juridicamente, nada 
valem, nada provaram da competencia da professora, nenhum patrimonio 
representam. [...] 
 Com efeito, nas ultimas reformas, a Diretoria da Instrução fragmentou 
uma cadeira em três, facilitando o magisterio de cada uma delas e 
separando Pedagogia, Didática e Psicologia.  
E o proprio Diretor da Instrução se inscreveu, para disputar, á antiga 
professora, a regencia do curso normal de Pedagogia. (grifos meus) 
 

 

A matéria continua ressaltando as qualidades de um concurso, que servem 

para que os concorrentes demonstrem seus conhecimentos e aptidões para o 

cargo, lembrando que, no caso em discussão, serviu para comprovar o quanto 

a professora encontrava-se preparada em virtude do seu longo tirocínio na 

Escola. Mas enfatiza que os concursos também servem para revelar momentos 

de tensão que poderiam levar a um ou outro candidato grandes prejuízos. Nas 

palavras do autor do artigo: 

Mas circunstancias ocasionais poderiam perturbar a serenidade de 
qualquer concurrente (sic) e provocar uma dessas crises psicologicas a que 
nenhum homem, por mais seguro de si, consegue, ás vezes, furtar-se. 
 O caso da prova escrita do dr. Moreira de Sousa, segundo o nosso 
parecer, talvez se explique por esses fenomenos inhibitorios que geram os 
minutos poucos venturosos para espíritos os mais brilhantes. (grifos meus) 
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E conclui observando que tais circunstâncias servem para diminuir o valor dos 

concursos e revelar a importância do trabalho diário que requer, daquele que 

se habilita a assumir qualquer função, esforços, no sentido de fazer valer a 

relação teoria e prática. 

 

Em 27 de maio de 1933, os jornais anunciam a realização da última etapa do 

concurso de Pedagogia e os resultados obtidos pelos dois candidatos. 

Conforme já havia sido publicado, a prova oral ocorreria no Teatro José de 

Alencar, no dia 27 de maio, pela manhã. A escolha pelo Teatro deveu-se à 

necessidade de maior espaço para acomodar o grande público que assistia às 

provas. Nesta data temos no O POVO: 

CONCURSO DE PEDAGOGIA DA ESCOLA NORMAL 
Realizou-se hoje a ultima Prova 

O Resultado do brilhante Certame 
 

Perante incomputavel assistencia, realizou-se, hoje pela manhã, no 
“Teatro José de Alencar”, a prova final do concurso de Pedagogia da Escola 
Normal Pedro II [...] 
 Precisamente ás 9,50, deram entrada no palco do teatro oficial o exmo. 
sr. Interventor federal, capitão Carneiro de Mendonça, o dr. João Hipólito, 
diretor da Escola Normal, a banca examinadora, a candidata d. Edite Braga 
e os representantes da imprensa, sendo todos recebidos debaixo de 
prolongados aplausos. 
 Ficou também no palco uma luzida turma de alunas do 4º ano da 
Escola Normal. 
Dando inicio aos trabalhos, o sr. Interventor federal dirigiu breves mas 
expressivas palavras a assistencia ressaltando que não precisaria 
recomendar calma e ponderação aos partidarios de ambos os lados, uma 
vez que outra coisa não era de esperar da educação e do cavalheirismo do 
povo cearense. 
 Em seguida iniciou d. Edite Braga sua brilhante dissertação, através da 
qual patenteou mais uma vez a vasta cultura de que é dotada, oferecndo a 
todos os presentes uma prova indestrutível de quanto são capazes a 
inteligência e o valor da mulher cearense. [...] 
 Numa palavra, a prova de d. Edite Braga foi uma prova de mestre 
verdadeiramente insuperável e insuperada. E, com tanta perfeição se houve 
a provecta candidata em sua claríssima exposição oral, que, esgotados os 
cincoenta minutos regulamentares, tinha s. s. chegado brilhantemente ao 
final do ponto, que ficou integralmente explicado. 
 O dr. Moreira de Sousa, que iniciou sua prova cerca de onze horas, 
antecedeu-a de um eloqüente [rasura] para demonstar á banca 
examinadora que antes de ter sido delegado e diretor da Instrução fôra 
sempre e principalmente um professor. 
 Em seguida, passou a discorrer sobre o ponto, o que fez, 
inegavelmente, de maneira elogiável [...] 
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Foi, na verdade, uma magnifica aula a que s. s. professou na manhã de 
hoje e pelo brilho da mesma não se lhe podem regatear aplausos. 
 É de lamentar apenas que s. s. não tivesse explicado o ponto por 
completo , o que seria inegavelmente de melhor efeito 
 Terminada a prova do dr. Moreira de Sousa, passou a banca 
examinadora a proferir seu veredictum, constatando-se, afinal o seguinte 
resultado: 
    Edite  Moreira 
Prof. Francisco Abreu 12  12 
Mons. Pedro Anísio  11  12 
Mons. Alves Landim  12  12 
Prof. Luis Viana  11  12 

46 48 
 

Medias: Moreira 12; Edite 11,50 
 
 Com o resultado de hoje e já tendo d. Edite Braga saido vitoriosa nas 
duas  primeiras provas, ficaram os dois candidatos com a media final 11,75. 
(grifos meus) 
 

 

Continua o jornal a discorrer sobre as várias manifestações de apoio 

dispensadas, a um e a outro candidato, por seus admiradores. Afinal, termina o 

concurso com os dois candidatos empatados, resultado que levará a decisão 

para a esfera da legalidade. E, sobre isso, já lembra o jornal continuando a 

matéria. 

De acordo com o § único art. 11 da lei n. 2750, de 8 de novembro de 1929, 
d. Edite Braga saiu vitoriosa no empolgante concurso, pois assim reza 
aquele texto legal: “Terão preferência , para nomeação em igualdade de 
condições, os candidatos que já exercerem interinamente os lugares postos 
em concurso”.(grifo meu) 
 

 

Também o jornal O Nordeste, de 27 de maio de 1933, noticia com longa 

matéria a última prova do concurso de Pedagogia, faz uma apreciação 

minuciosa de cada uma das provas, toma posição em relação ao candidato de 

sua preferência, Moreira de Sousa, como também fez o jornal O POVO em 

relação a Edite Braga, mas não chega a tocar nas questões legais que 

definirão qual dos candidatos deverá assumir a função tão disputada. Sua 

manchete e toda a matéria jornalística retratam a grandiosidade do concurso: 
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O MAIOR CONCURSO DO CEARÁ 
 
Indiscutivelmente: o actual concurso de pedagogia para nossa Escola 
Normal foi o embate intellectual mais grandioso e empolgante a que o 
Ceará assistiu. Iniciadas as provas nos salões da Escola Pedro II, força foi 
transferir o ultimo encontro para o Theatro Jose de Alencar o mais vasto 
anphitheatro de Fortaleza, que, mesmo assim, não comportou a massa 
enorme de intellectuais, professores, estudantes e povo, em geral. Agitação 
immensa. Palmas. Gritos. Delirio popular. [...] 
 

APRECIAÇÃO GERAL DAS PROVAS 
 
A nosso ver, o dr.Moreira de Sousa, mais uma vez, venceu a sua illustre 
competidora. D. Edite Braga, evidentemente, não fez prova má. Manifestou 
qualidades superiores.  (grifos meus) 

 

O jornal descreve algumas dessas qualidades para, a seguir, atacar o que 

considera pontos críticos da aula como o fato de a professora ter se esquecido 

da presença das alunas, que se encontravam no palco e não na platéia, e 

também de fazer uma preleção, mais ou menos decorada, de como quem não 

daria conta da complexidade de que consistia o todo da escola renovada. Para 

o jornal, exatamente o inverso ocorreu com Moreira de Sousa. Dando 

continuidade a apreciação das provas, o jornal passa à análise individual 

destas, atribuindo à candidata Edite Braga uma aula presa ao ponto, enquanto 

o candidato Moreira de Sousa fez uma aula vívida muito embora o tempo 

determinado para a explanação tenha terminado sem que este desse conta de 

todo o ponto. Mesmo assim, o jornal minimiza o fato, lembrando que o 

candidato já havia dado “amostras cabaes da riqueza de seus conhecimentos 

pedagogicos”. 

 

Ainda na mesma data do resultado final do concurso de pedagogia, 27 de maio 

de 1933, uma matéria jornalística do O POVO, intitulada “Valor feminino”, 

lembra que o valor “mental e moral” da mulher que está a se afirmar no mundo 

teve, nos últimos dias no Ceará, sua mais absoluta comprovação. E passa a 
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destacar e enaltecer as qualidades demonstradas pela candidata e, para 

reforçar tal valor, ressalta a magnitude do seu oponente. 

VALOR FEMININO 
 
Nesse prélio memorável, que teve hoje epílogo, d. Edite da Costa 

Braga foi a heroína que arrostou impávida e serena, valorosa e tranqüila, 
com a explosão ate dos odios inexplicaveis. 

Sua fisionomia não mudou. 
Sua mão não tremeu. 
Sua estatura não vacilou. 
Sua voz não perdeu o timbre. 
Seus olhos não derramaram lagrimas. 
No entanto, tinha a sua frente, um intelectual de merito, um orador 

insinuante e arrebatado, um estudioso infatigavel, vulto, enfim, distinguido 
pelo cargo que ocupa, pelo conceito mental que sempre desfrutou e pela 
solidariedade ocasional que explicita e implicitamente lhe hipotecaram, para 
estimula-lo na pugna, forças valiosas da vida citadina, inclusive associações 
de classe e correntes aguerridas  da opinião popular. 
 

 

E se estende o jornal nos elogios a Edite Braga, enaltecendo o seu papel na 

sociedade cearense e ressaltando a sua vitória no concurso. 

  

Mas o concurso de Pedagogia da Escola Normal Pedro II, no Ceará, não se 

encerrou com o resultado final das provas e, ainda, renderá, por quase todo o 

ano de 1933, muitos embates e disputa de poder entre pessoas e instituições. 

 

Assim, nos dias que se seguem, encontramos nos jornais uma gama enorme 

de discussões sobre o assunto que impressiona pelo volume de matérias 

escritas e pessoas envolvidas. São professores, jornalistas e juristas dentre 

outras. Os escritos vão desde as críticas às provas realizadas pelos 

candidatos, passando pelas denúncias sobre promoções de candidatos, até 

uma ferrenha busca pela base legal que definiria qual dos candidatos deveria 

assumir a função no magistério da Escola Normal. 
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Logo, a colocação do jornal O POVO, no mesmo dia do resultado final do 

concurso, de que a Lei n° 2750 definia quem deveria ser o selecionado, foi 

imediatamente contestada pelo O Nordeste que esclarece ser essa lei referente 

a funções burocráticas e não ao magistério. E mais, lembra o mesmo jornal 

que, como o Regulamento da Instrução Pública era omisso em caso de empate 

entre os concorrentes, deve-se buscar outros fundamentos legais que possam 

trazer uma solução para a questão. Face ao impasse, recorre-se aos 

Regulamentos do Liceu e da Faculdade de Direito. Todos os argumentos de 

um e outro jornal, partidários dos candidatos, são combatidos e rechaçados, 

pois, cada um enxergou na legislação somente aquele parágrafo ou artigo que, 

por ventura, viesse favorecer o seu candidato. Por fim, no jornal O Nordeste de 

1° de junho de 1933, o debatedor resolve finalizar a discussão entregando nas 

mãos do Interventor Federal a decisão final.  

 

Antes disso, porém, na Gazeta de Notícias de 31 de maio de 1933, Perboyre e 

Silva, remete a decisão da nomeação ao Código Civil e ao preceito da analogia 

e, para fundamentar sua argumentação, cita vários juristas no que se refere ao 

preceito. Conclui aludindo à já tão citada Lei n° 2750 de 1929 e fechando 

questão em torno do nome de Edite Braga como preferente para a nomeação. 

O CONCURSO 
 

Perboyre e Silva 
 
 O recentissimo prelio de inteligencia da Escola Normal apaixonou as 
classes pensantes e apaixonou o proprio povo. [...] 
 Estamos, agora, diante de um fato cnsumado. Os candidatos 
empataram no torneio. Assim o julgou a banca examinadora. A questão, no 
momento,é saber quem, diante disso, faz jus á nomeação. Tão só. [...] 
 Ora, é sabido que o Regulamento da Instrução Publica, quando trata 
de concursos na Escola Normal, é omisso no solucionar o caso de um 
empate entre os candidatos. 
 Como resolver, então, o assunto? Qual o roteiro a seguir? 

Responde-o, sem sombra de duvida, o Codigo Civil, no preceito geral 
do art. 7 da sua Introdução:  
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“Aplicam-se, nos casos omissos as disposições 
concernentes aos casos analogos e, não os havendo, 
os princípios gerais do direito”. 

 Coisa clarissima. E por demais simples. Estamos, consequentemente, 
nos dominios da analogia. Não ha fugir-lhes. 
 “A analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a 
disposição relativa a um caso semelhante”. [...] 
 Assim, ao caso da Escola Normal, cujo Regulamento é omisso no 
ponto questionado, a solução só pode sêr a que se observa em casos 
semelhantes, como, verbi gratia, nos concursos burocraticos, em que 
verificado empate, tem preferencia para a nomeação o candidato que já 
exercia interinamente o cargo posto em concurso (lei 2750, art. 11, 
paragrafo unico). 
 É a aplicaçao da analogia. [...] 
 Do exposto, apenas uma conclusão: a pêssoa com direito a sêr 
nomeada só póde sêr d. Edite Braga. 
 Aliás – acima de tudo ha uma lei que a favoneia: é a lei do bom senso. 
Dez anos de serviço não pódem sêr menosprezados. 
 Em tudo que ai fica não existe nehuma eiva de hostilidade á pessôa do 
provecto Diretor da Instrução Publica, cujo alto, destacado valôr intelectual 
folgamos em proclamar. 
 Defendendo, de publico, os direitos inconcussos de d. Edite Braga, 
fazemo-lo, de bom grado, por insopitável sentimento de justiça. 
 E estará conosco quem de bôa fé raciocinar. (grifos meus) 
 

 

Já no dia seguinte, 1° de junho de 1933, a Gazeta de Noticias faz referência à 

publicação do Parecer de Perboyre e Silva e divulga uma “enquête” que 

pretende fazer com diferentes juristas, que devem enviar seus pareceres para 

publicação, numa matéria onde interroga: 

Qual será o vereditum final no caso da cátedra de pedagogia? 
O ponto de vista juridico da palpitante questão e uma “enquête” 

da GAZETA 
Consultando os hermeneutas da terra 

 
Continua em foco, empolgando os meios pensantes da terra, o 

concurso de pedagogia da Escola Normal. 
Findas as provas e conferidas as notas, cuja media geral colocou em 

pe de igualdade os dois candidatos, ficou dependendo o “vereditum” final do 
critério do sr. interventor federal, capitão Carneiro de Mendonça. 

Já agora giram as discussão e comentarios em torno da maneira como 
será definitivamente resolvido o delicado assunto pela autoridade 
interventorial, atraindo mais a atenção o aspecto jurídico do momentoso 
caso. 

Entendidos da materia já deram sua opinião manifestando-se uns a 
favor da exma. sra. de d. Edite Braga, outros em prol do dr. Moreira de 
Souza, indo os pareceres ate ao proprio dominio do Codigo Civil. 

Nas colunas desta folha já exarou o seu pensamento o dr. Perboyre e 
Silva, ilustre advogado no fôro local. Hoje publicamos, a proposito, a opinião 
do não menos ilustre causidio dr. Elias de Oliveira. (grifos meus) 
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A seguir o jornal publica o Parecer do advogado que, por sua vez, retoma todas 

as referências jurídicas já citadas nos vários pareceres já publicados e tece 

muitas críticas a todos eles, inclusive ao de Perboyre e Silva, e referenda-se no 

Código Civil sim, fundamentando-se em Beviláqua “(CLOVIS BEVILAQUA – 

Cód. Civ. Vol. 5, pág. 277)”, mas em outro artigo e outros parágrafos. Cita, 

ainda, o Código Civil suíço e o alemão para, novamente, retornar ao Código 

Civil brasileiro para chegar à conclusão de que a solução definitiva a ser 

adotada pelo Governo deveria ser a do sorteio. Para o advogado, não foi 

previsto o empate entre os concorrentes do concurso, para o grupo magistério, 

no Regulamento da Instrução Publica. Portanto, na ausência de legislação 

especifica para o caso, deve-se recorrer ao Código Civil, mas fazendo-se 

algumas combinações que só mesmo alguns estudiosos da área são capazes 

de fazê-lo, com perdão da maioria, e que exigiu do “ilustre causidio” um longo e 

detalhado texto que não vou aqui transcrever. Em suas palavras finais, porém, 

está dito:  

[...] Se o promitente tivesse previsto o caso de empate no julgamento e 
conferisse ao sr. Interventor, antes da realização do concurso, a faculdade 
de decidir qual dos concorrentes, em igualdade de notas, deveria ser 
nomeado, não resta duvida que, ai, não se recorreria ao sorteio. Na 
ausência dessa previsão, erro será não resolver de acordo com o § 3° do 
art. 1516 combinado com o § 2° do art. 1515 do Codigo Civil. Deve 
prevalecer a sorte. (grifo meu) 

 
 

As discussões continuam por longo período entre diversos debatedores que, 

ora se subsidiam em legislações afins, ora em casos semelhantes, ora 

deixando a decisão ao Interventor ou entregando à sorte. E ao que parece, 

nenhuma posição oficial foi tomada, nesse tempo todo, com vistas a encontrar 

uma solução para o que, tudo indica, se transformou em um novo “caso” na 

Escola Normal.  
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Um artigo de Moreira de Sousa, publicado na Gazeta de Noticias de 2 de junho 

de 1933, em que ele se propôs analisar a prova de sua concorrente veio acirrar 

ainda mais os ânimos e teve resposta imediata no mesmo veículo de 

comunicação já no dia seguinte, 3 de junho: 

CONCURSO FAMOSO – CONCURSO COMEDIA 
Coisas lamentáveis, num terreno lamentável 

Mais calma, Diretor! 
 
 O povo de Fortaleza ficou hontem embasbacado, surpreendido e 
revoltado com o artigo em que o dr. Moreira de Souza promete analisar a 
prova escrita de d. Edite Braga no concurso de Pedagogia da Escola 
Normal. E como a GAZETA, num gesto de imparcialidade, pôs as colunas á 
disposição de quem desejasse ventilar o assunto do outro lado, do lado de 
d. Edite Braga, tomo a liberdade de fazer estas considerações. 
Lamentavelmente, o dr. Moreira está perdendo a calma e ingressando num 
terreno ingrato. Ninguém sabe o fim dessa incurssão de s. s. nos domínios 
lamentáveis da agressão pessoal. Sobretudo tratando-se de uma senhora 
distinta, como d. Edite Braga, que apenas cometeu o “grande crime” de 
enfrental-o, de cabeça erguida, no referido e tumultuoso Concurso. 
 Realmente o concurso vem sendo tumultuoso. Concurso anarquia. 
Quase chinfrim.  

O dr. Moreira de Souza não tinha necessidade de fazer tanto 
espalhafato e, se queria ir a imprensa, fizesse-o em linguagem mais de 
acordo com a posição que ocupa, de Diretor da Instrução Publica. Se s.s. 
por ventura se sente prejudicado com o “veredictum” da comissão 
examinadora, o caminho a seguir é outro – o caminho legal. 

S. s. sabe que existe recurso. Por que não o interpõe e discute o 
assunto nele? Por que em vez de cair no ridiculo dessas agressões 
violentas não encaminha noutro sentido a defesa de seus direitos? 

Hontem andei pelas ruas e só vi pessoas decepcionadas com o modo 
grosseiro com o dr. Moreira iniciava agora, o trato da questão. Pessoas 
insuspeitas, ate partidarios seus, ficaram enojadas com a virulência daquela 
linguagem e disseram, francamente, que s. s.  já não era o homem que 
pensavam. Talvez o dr. Moreira ainda não tenha percebido o passo errado, 
porque a entourrage lhe mete poeira nos olhos e só faz aplaudi-lo. Mas a 
verdade é que o Diretor vai por uma estrada erradissima e o publico começa 
a ficar decepcionado. 

Eu aconselharia o Diretor a não desesperar da causa em que se 
empenhou. Aconselhá-lo-ia a ler a Imitaçao de Cristo, Paulo Mantegazza e 
Marden. Fazem bem a quem anda amargurado. 

D. Edite Braga decididamente não póde acompanhá-lo no jogo de 
agressões e insultos. Senhora educada, sua subordinada no mecanismo da 
Instrução Publica, não lhe fica vir á imprensa para um torneio de desaforos 
reciprocos. Mas reserva-se o direito de também esmerilhar a prova do 
Diretor mostrando-lhe a deficiencia de conhecimentos e os erros, já que s.s. 
procurou esse ingratíssimo terreno. 

O caminho não era esse. O Diretor tinha o recurso legal. Não o quis. 
Veremos afinal quem sai perdendo. 

ANTONIO JABOATÃO 
 

Nos dias 10 e 13 de junho de 1933, no Gazeta de Noticias, Moreira de Sousa 

continua analisando a prova escrita de Edite Braga apresentando os trechos 
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que a mesma escreveu e comparando-os com os textos dos autores, 

demonstrando, por conseguinte, que os mesmos eram repetição literal dos 

autores referidos. Sem dúvida, pelo que foi apresentado nos artigos de Sousa, 

podemos dizer, no mínimo, que Edite Braga tinha uma memória fenomenal - 

talvez, conseqüência de seu aprendizado “na memorização e no psitacismo da 

escola tradicional”? - e, é óbvio, fez uso dessa para realizar a transcrição dos 

textos dos autores estudados. Transcrevo as análises de Moreira de Sousa, um 

tanto quanto longas, para que o leitor tenha, como eu, uma visão explícita do 

fato e possa formar sua própria opinião. 

O CONCURSO DE PEDAGOGIA 
 

Prometi, hontem, apreciar, nesta edição a prova de d. Edite Braga, sob 
outro aspecto. Mostrei em quatro artigos sucessivos que minha antagonista 
para vencer-me valêra-se do auxilio extranho, passando para o seu trabalho 
omo original o que encontrou noutros autores, sem sinal de especie alguma 
de que tudo aquilo não lhe pertencia. 

Chamei a atenção dos leitores para o fato de d. Edite respeitar até os 
grifos e as aspas que se encontram na produção que poz, como próprias, 
na sua prova escrita. 

Contadas as linhas todas do trabalho de minha competidora e feito o 
calculo á vista do plagio já conhecido do publico, tem-se que este 
representa 60% de toda a prova – percentagem respeitavel de “ linfa pura 
tomada a fonte cristalina”. 

Hoje empenho-me em mostrar como é que minha concorrente “assimila 
o que os bons autores escreveram, perdendo a autoridade para condenar 
diante de suas alunas a memorização e o psitacismo da escoala tradicional 
de que se revelou autentica representante. 

D. Edite, naquele famoso dia em que me bateu na prova escrita, leu, 
com entono, sem dizer a quem pertencia, este trecho de Lourenço Filho: 

“Já a psicologia vinha demonstrando, desde muito, a importancia do 
fator biologico puro, na obra da educação. O grito de alarme pela formação 
do “animal”, (em Lourenço Filho esta palavra – animal – esta entre aspas) 
que se vê em obras notáveis como a de Spencer, é hoje tèse pacifica por 
toda parte. A formação fisica, a gimnastica e o jogo educativo, os habitos de 
higiene desde muito cedo implantados na creança, a defesa da saude do 
escolar, por todos os meios ao alcance do mestre, são realidades que 
impregnam toda a ação educativa nos paises civilizados”. 

 
Não resisto á tentação de transcrever o que está em Lourenço Filho – 

“Introdução ao Estudo da Escola Nova” – pág. 23. Até a pontuação e as 
notações gráficas foram respeitadas. Atentar bem na palavra animal com 
aspas.  

”Já a physiologia (d. Edite disse psicologia, falseando, portanto, para 
ser original talvez, o pensamento do autor) vinha demonstrando, desde 
muito, a importancia do fator biologico puro, na obra da educação. O grito 
de alarme pela formação do “animal”, (em Lourenço Filho esta palavra – 
animal – esta entre aspas) que se vê em obras notáveis como a de 
Spencer, é hoje tèse pacifica por toda parte. A formação fisica, a gimnastica 
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e o jogo educativo, os habitos de higiene desde muito cedo implantados na 
creança, a defesa da saude do escolar, por todos os meios ao alcance do 
mestre, são realidades que impregnam toda a ação educativa nos paises 
civilizados”. 

 
No fim de toda esta analise mostrarei, em calculo definitivo, o que é 

que pretence á d. Edite. Leitores verão que percentagem lhe cabe. 
E me acusam de ter  feito trabalho ruim!... 
Ruim, póde ser, mas é meu. 
D. Edite continua a encher sua a prova escrita com o esforço mental 

dos outros, sem nada dizer á Banca Examinadora, que ouvia, como a 
assistência, estarrecida aquela catadupa de erudição. 

Leia-se a prova escrita e abra-se Lourenço Filho, obra citada, pág. 124, 
onde se encontra este “taquinho” – mais de 50% de uma folha de almasso, 
no trabalho de minha ilustre concorrente.  

[...]. (grifos meus) 
 

 

E continuou Moreira de Sousa a transcrever, novamente, outro longo trecho da 

prova de Edite Braga que era idêntico ao de Lourenço Filho. Quanto ao 

equívoco cometido por Edite Braga, que escreveu “psicologia” quando deveria 

ter escrito “physiologia”, creio ser mais grave do que a análise de Sousa deixa 

antever, haja vista tratar-se de áreas de conhecimento diferentes e o que uma 

está a dizer à outra não competiria. Qual teria sido, então, seu real significado: 

um erro de grafia ou um erro conceitual? 

 

No artigo de 13 de junho de 1933, que não irei transcrever, Moreira de Sousa 

continuou a sua demonstração de plágio por Edite Braga, desta feita 

apresentando o que a mesma realmente utilizou como sendo citação e inicia 

com uma epígrafe, em forma de quadra: “Moi, je hais comme tout l’état de 

plagia re; mon verre n’ets pas grand, mais je bois dans mon verre. MUSSET”54. 

 

                                                 
54 “Eu odeio inteiramente a condição de plagiário; meu copo não é grande, mas eu bebo no 
meu copo” ou, de outra forma, “Eu repudio completamente a prática de plagiário; meu 
conhecimento não é vasto, mas eu bebo na minha fonte”. (Tradução livre). 
Lembro, ainda, que o verso acima foi corrigido em algumas palavras conforme uma 
“Corrigenda” publicada pelo mesmo jornal no dia seguinte. 
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Mesmo com a comprovação de que Edite Braga utilizou, literalmente, conteúdo 

e forma de autores renomados na área, seus defensores insistiam em 

demonstrar o inverso justificando sua escrita como sendo uma demonstração 

da sua vasta cultura em torno do assunto e de sua “prodigiosa capacidade de 

memorização” de textos por tanto tempo estudados. E mais, atribuindo a 

atitude de Sousa ao fato de que este não “admitia que uma mulher abatesse o 

penacho de sua ilustração”. Foi nessa linha, pois, de minimizar as transcrições 

realizadas na prova e de que esta poderia até ter incorrido num “lapso” que, em 

4 de junho de 1933 na Gazeta de Noticias, “de um observador extranho”, saiu 

mais um artigo de uma série já publicada. 

Em torno de uma prova escrita 
(De observador extranho) 

 
Há dois ou três dias o dr. Moreira de Sousa vem por este jornal, 

escrevendo sobre a prova escrita de d. Edite Braga no concurso de 
Pedagogia da Escola Normal. 

Deixamos de lado as injurias por ventura existentes nos artigos de s.s. 
e encaramos a causa sob outro aspecto. 

Todo o estardalhaço do ilustre Diretor da Instrução publica pode 
impressionar as almas simples, mas não impressiona a quem durante cinco 
minutos examine detidamente a questão. O móvel das acusações do 
ilustrado pioneiro do ensino é o fato de não aparecerem aspas em vários 
trechos da prova escrita da sua eminente e desassombrada competidora. E, 
esses trechos, segundo o dr. Moreira de Sousa, seriam de outros autores: 
Fulano, Sicrano e Beltrano, e não de d. Edite Braga. 

Sem o intuito de molestarmos o digníssimo sr. Diretor, diremos que ate 
agora, tudo isso prova em favor da cultura e da enorme capacidade de 
assimilação  de sua ilustre contraria. Pergunta-se com efeito: d. Edite 
durante a prova abriu livros, copiou, serviu-se de cadernos, em síntese, 
“colou”? Não. Nem o sr. Moreira de Sousa pensou em dizer tal. O que d. 
Edite escreveu havia lido, durante muito tempo, durante vários anos, tão 
constantemente, tão apaixonadamente, com tamanha solicitude e tal afinco, 
que, senhora absoluta da materia, pôde grava-la, “de memoria”, na prova 
escrita. (grifos meus) 

 
 
 

Tantos debates, acusações e defesas de um e outro lado levaram, muitas 

vezes, a que a discussão descesse a níveis bastante questionáveis e à falta de 

compostura entre profissionais de mesma área, inclusive, como no caso do 

rebate do advogado Elias de Oliveira aos artigos que fazem críticas aos seus 
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pareceres, publicados pelo O POVO. Atribuindo a autoria de tais artigos a 

Paulo Sarazate, o advogado faz-lhe, não só severas críticas ao seu 

conhecimento jurídico, como o menospreza e achincalha, utilizando de 

linguagem pouca afeita ao nível dos profissionais envolvidos. Assim, na 

GAZETA DE NOTICIAS de 7 de junho de 1933, responde ao seu contendor.  

O CONCURSO DE PEDAGOGIA 
Resposta a “O Povo”.  

Citações falsas e calouradas do seu jurista orientador.  
Omissões de direito publico. O direito privado. 

 
O artigo com que “O Povo”, na sua edição de ante-hontem, procura nos 

contradizer na apreciação juridica ao caso do concurso da cadeira de 
pedogia da Escola Normal, está eivado de tão graves erros, impado de 
tamanhas contradições, que bem avisado andaria esse vespertino si, para 
salvaguardar o conceito dos seus redatores, viesse a lume declarar o nome 
de seu autor. Todos sabem que o unico bacharel que ali tem assento oficial 
é o dr. Paulo Sarazate. A presunção geral de autoria, no silencio da 
redação, ha de recair sobre êle. Mas, como titular, que é, do cargo de fiscal 
da nossa Academia de Direito, milita em seu favor outra presunção: a de 
que deve ter a cultura que a natureza das suas funções requer. E, assim, 
seria desabonar o seu presumivel merecimento, atribuir-lhe a 
responsabiilidade autoral das desconcertantes “heresias” jurídicas, 
reveladas na superficialidade do artigo que vamos dissecar e que fariam 
enrubescer a um simples calouro. 

Na agonia do fracasso, por ele mesmo procurado, o articulista adverso 
tenta um salto sobre o abismo, para escapar á derrota, e resvala em 
despenhadeiro de asserções que metem espanto aos proprios leigos na 
materia. Comecemos pelo primeiro absurdo: 

“O Codigo Civil como lei federal tem prevalencia não só 
sobre as leis estaduais como ate sobre as Constituições do 
Estados”. 

 
Macacos nos lambam, si isso não fôr, positivamente, um disparate! E 

tambem uma contradição de arripiar cabêlo, em face deste outro topico do 
trabalho de nosso opositor: 

“O que, entretanto, não padecerá duvida é que 
predomina o direito publico sobre o privado, que de 
algum modo lhe é subordinado”. 

 
Como, então, o Codigo Civil, que rege assunto de direito privado, tem 

prevalencia sobre Constituições, que são materia de direito publico? O que 
é prevalencia não é predominante? E, na ultima referencia, não diz “O 
Povo” que é o direito publico  que predomina sobre o privado e, portanto, 
sobre o Codigo Civil ? 

Engraçado! Que logica desfrutavel... 
As citações estão referidas de dois ridiculos despropositos. Nem o 

Codigo Civil prevalece sobre as Constituições dos Estados, nem é 
rigorosamente exato que o direito publico predomine sobre o privado. 

Ministremos alguns rudimentos de direito ao articulista do vespertino, 
cujo senso juridico está em cheque. (grifos meus) 
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E assim continua o advogado a rechaçar o artigo, fundamentando-se em vários 

estudiosos da área e tachando de “lição elementar” o que desconhece o seu 

opositor. Já no dia 10 de junho de 1933, ainda na Gazeta de Noticias, o 

advogado Elias Oliveira passa a cobrar uma postura mais elegante do seu rival 

que se mantém no anonimato, “mergulhado nas sombras” e critica suas 

amarras ao antigo direito “mumificado, agarrado a borolentos textos romanos” e 

pouco afeito “ao direito de hoje”, pois, não compreende que vive-se a 

modernidade. Apesar de dizer que Paulo Sarazate afirmou não ter sido o autor 

dos artigos que o critica “já veiu, de publico, declarar que não é o autor das 

moxinifadas”, o advogado insiste em atribuir a este o “prazer em nos agredir”. 

O CONCURSO DE PEDAGOGIA 
Resposta a “O Povo” e ao dr. Paulo Sarazate. Identificando um 

paspalhão. Contradição até em disparate. 
Elias de Oliveira 

 
[...] Ademais, o jurista do “O Povo” está quase identificado. Depois do 

estilo inconfundivel, do estirão puxado a quilometros e das citações 
superpostas, sem nexo, sem raciocínio proprio, na mais alarmante pobreza 
mental, já ha esta interrogação que circula em gracejos, nos cafés, 
ironicamente, em rodas de intelectuais, e direitistas, que desvenda o 
anonimato: 

- Quem senão ele, pela prolixidade e pela incompreensão, é ilimitado 
como o infinito? 

E todos se entreolham mordazes, enquanto um nome vem á balha, 
emoldurado, em risótas. 

Deus dos Céus! Pois si é certo, si assim não resta duvida, si é esse 
barrigudo de presunção, cujos trabalhos de legua e meia  jamais foram lidos 
até o fim e se sucedem, dia a dia, nos periodicos, que esgotam as aspas 
das caixas de tipos, - então melhor será que se não aventure a dar o nome. 
Basta mudar as estantes para “O Povo”, reeditar os livros alheios, em seus 
artigos, indo á ultima pagina, como faz noutros trabalhos. Quando acabar, 
terá vencido. (grifos meus) 

 
 

Elias Oliveira continua em seu artigo a criticar aquele que escreve no jornal 

oposicionista, inclusive, em relação à utilização da linguagem que o mesmo 

faz: “Dada a deselegancia com que tem vindo, descendo visivelmente em 

linguagem, não poderemos leva-lo a serio”. E continua, em seu artigo, a 

apontar os erros de Paulo Sarazate e a corrigi-lo no que considera falta de 
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embasamento e, ao final, anuncia: “Apreciaremos, amanhã, pela ultima vês, os 

demais disparates do paspalhão que nos contradita”. 

 

Em 22 de junho de 1933, na Gazeta de Notícias, uma análise da prova de 

Moreira de Sousa, por um “observador estranho”, foi publicada mostrando 

trechos que, segundo o analista não estavam referendados, ma eram de Anísio 

Teixeira. 

Em torno da questão de plagio 
 

De um observador estranho 
 
Não erraremos proclamando que todo Ceará pensante se acha com a 

atenção voltada para a solução do ruidoso caso do Concurso de Pedagogia. 
Todos os espíritos cultos da terra querem vêr o desfecho do rumoroso 
torneio de cultura.  

O dr. Moreira de Sousa interpôs recurso para o exmo. sr Interventor 
Federal. Ao que se afirma, esse recurso tem por fim anular a prova escrita 
de d. Edite Braga, o que não deixa de ser francamnete grave. E essa 
tentativa de s. s. se funda na alegação da existencia de plagio na referida 
prova. Já tivemos a oportunidade de mostrar que o desejo do sr. Diretor não 
tem razão de ser em face do Regulamento da Instrução Publica. Só 
provando que d. Edite Braga teve, no momento da prova, auxilio estranho, 
ou, por outras palavras, só provando que d. Edite colou seria possivel 
verificar-se a anulação. [...] Há três ou quatro anos realizou-se um concurso 
de inglês no Liceu do Ceará. Alguém veio para a imprensa dizer e provar 
que a tèse de um candidato fôra, em varios ou muitas partes, copiada de 
um certo autor. Entretanto o concurso não foi anulado. 

È muita presunção alguém crear que possa produzir coisa propria ou 
nova. Ninguém póde crear, sendo essencial que o candidato demonstre 
haver manuseado os bons mestres e adquirido o necessario cabedal de 
conhecimento para transmiti-lo, depois, aos seus alunos. Essa aquisição de 
conhecimentos d. Edite logrou-a demonstrar, ex-abundantia, sem que no 
caso hajam concorrido os característicos de um plagio. Transmitir a uma 
prova escrita o pensamento dos entendidos não é plagio, e, se nessa prova 
não houve cóla, nada existe de infamante. E o sinal de que isso não 
significa plagio, nem infamia  é que o dr. Moreira de Sousa, cujos nobres 
escrúpulos e cuja abalisada cultura reconhecemos, levou para sua prova 
escrita varios trechos de Anísio Teixeira, dando-lhes, embora, é verdade, 
outra redação e outro estilo, até mais elegantes. 

No seu livro Educação Progressiva, diz, com efeito, Anísio Teixeira, á 
pag. 44: 

“Se eu quero aprender a fazer uma certa carambola ao bilhar e passo a 
exercitar-me com as bolas, tanto aproveito com os golpes errados quanto 
com os cetos. Os primeiros golpes eu os desaprendo de fazer, e os 
segundos, os certos, eu os aprendo”. 

Vêja-se, agora, se não foi isso mesmo que o dr. Moreira levou para sua 
prova, a fls. 10, com as seguintes palavras: 

“Quem joga bilhar, dá carambolas certas e erradas, e todas servem 
para o aprendizado. Que o menino trabalhe por si, errando mesmo, que 
com o erro ele aprenderá”. 
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Expremam-se os dois trechos, o de Anísio e o de Moreira, para vêr se 
não sai o mesmo suco!  

Anísio Teixeira, na mesma obra, pag. 20, escreveu: 
“Porque se destina a ser a escola de uma civilização em mudança 

permanente (Kilpatrick)”. 
Agora, o dr. Moreira, fls. 7 de sua prova: 
“Daí por que Dewey e Kilpatrick querem para os nossos tempos uma 

escola para uma civilização em mudança”. 
Outros diriam talvez que isso é plagio. Nós, entretanto, sustentamos 

queo dr. Moreira não merece (sic) censurado por tal. Leu-o em Anísio, 
transmitiu-o á sua prova. Que mal ha nisso? O mesmo fez d. Edite, certa de 
que a ciencia, é um patrimonio da humanidade, não sendo exclusividade de 
ninguem. (grifos meus) 

 
 

 
E continua o observador estranho (antes extranho) a esmiuçar a prova de 

Moreira de Sousa e demonstrar que este, assim como Edite Braga, também 

fizera uso, não só das idéias, como também das palavras dos autores 

estudados. Tal fato deixa transparecer tanto a experiência escolar vivenciada 

pelos dois candidatos, baseada numa educação enciclopédica, verbalística, 

mnemônica e ornamental, quanto a dificuldade em fazer uma interpretação das 

novas teorias pedagógicas condizentes com a necessária relação teoria e 

prática.  

Em 14 de junho de 1933, a Gazeta de Noticias faz uma correção ou 

“Corrigenda” numa epígrafe utilizada por Moreira de Sousa num artigo 

publicado no dia anterior e informa sobre solicitação de abertura de inquérito 

feita pelo Diretor da Escola Normal em virtude das últimas declarações de 

Moreira de Sousa sobre o concurso. 

CONCURSO DE PEDAGOGIA 
Corrigenda – Inquérito 

 
Fomos informados de que, em data de hontem, o dr. João Hipólito de 

Azevedo e Sá, diretor da Escola Normal Pedro II, encaminhou ao sr. 
interventor federal, por intermedio da Secretaria do Interior e Justiça, em 
que solicita a abertura de um inquérito em torno do rumoroso caso do 
“Concurso de Pedagogia”  daquela escola, em face das ultimas declarações  
feitas pelo dr. Moreira de Sousa, candidato aoreferido (sic) concurso, pela 
imprensa.  [...] (grifos meus) 
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Somente em 17 de outubro de 1933, no O POVO, consta que o Interventor 

tomou medidas no sentido de formar uma comissão para verificação da prova 

de Edite Braga, face ao recurso impetrado pelo candidato Moreira de Sousa 

alegando plágio na prova da candidata. 

CONCURSO DE PEDAGOGIA DA ESCOLA NORMAL 
Um Ato do sr. Interventor Federal e dois Pareceres de Clovis Bevilaqua 
 

O “Diario Oficial” do Estado publicou hontem o seguinte ato: 
 
- “O Capitão Roberto Carneiro de Mendonça, Interventor Federal, no 

Estado do Ceará, tendo em vista o recurso apresentado pelo dr. Joaquim 
Moreira de Sousa [...] 

RESOLVE: designar os drs. João Hipolito de Azevedo e Sá e 
Clodoaldo Pinto, sob a presidencia do desembargador Olivio Dornelas 
Camara, Secretario dos Negocios do Interior e da Justiça, e na presença 
dos candidatos – que deverão apresentar documentos comprobantes de 
suas afirmativas para procederem a rigorosa verificação da prova da 
concorrente e, em seguida, apresentarem ao Governo o resultado de suas 
pesquisas”. 

Como se vê do ato supra, volta á balha (sic), em publico, o rumoroso 
caso do Concurso de Pedagogia da Escola Normal.  (grifo meu) 

 
 

A seguir o jornal publica dois Pareceres de Clóvis Beviláqua, recebidos por 

Edite Braga, certamente solicitados por esta com o fim de documentar-se frente 

à comissão instituída pelo Governo para apuração da questão do plágio, em 

sua prova, alegado por Moreira de Sousa. Nos Pareceres, Beviláqua atesta 

que:  

“Não constitui plagio e muito menos cóla a citação, em prova escrita de 
concurso, de trechos de autores, ainda que não nomeados”. [...] 

Não é auxilio estranho a transcrição, feita de memoria, de trechos de 
autores feitos sem aspas nem indicação da procedencia. Auxilio estranho é 
o dado por outrem no momento da prova. É o uso de livros ou papeis 
trazidos ocultamente pelo candidato ou a ele fornecidos. 

Reproduzir de memoria o que se leu é operação de uma faculdade do 
proprio espirito. Numa prova escrita de concurso, o candidato vai 
demonstrar que conhece o assunto dado. Não se lhe exige originalidade. 

Nem se considera plagio repetir palavras de autores sem aspas e sem 
a indicação de nomes, como seria numa publicação pela imprensa. Deve 
atribuir o fato a que o candidato tem convicção do que aprendeu e reproduz, 
mas não tem certeza nem da fonte onde bebeu nem se reteve exatamente 
as palavras do autor onde colheu as idéas expostas”. 
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Seguindo a mesma orientação de Beviláqua, muitos outros Pareceres de 

renomados juristas cearenses foram publicados pelo jornal O POVO. Todos 

reiteravam, veementemente, que a nomeação para a função deveria recair 

sobre Edite Braga e não viam qualquer fundamentação legal para a nulidade 

do concurso face ao alegado plágio, pois, conforme afirmavam, a anulação de 

um concurso somente se caracteriza por infração à legislação específica. 

Outros tantos foram veiculados pela Gazeta de Notícias e, como esta deixou 

livre sua coluna para defensores de qualquer um dos candidatos, assim foram 

os pareceres e opiniões publicados. 

 

Relativamente aos trabalhos da Comissão, esses continuavam com a 

participação dos candidatos até que Edite Braga comunicou, através de ofício, 

à mesma que não mais compareceria às suas reuniões, alegando que ao 

solicitar a palavra para apresentar um protesto não obteve da Comissão 

permissão para falar e, além do que, observou que durante os debates o seu 

antagonista passou a “tratar a signatária como se ela ali estivesse na qualidade 

de funcionaria interina, dependente de sua autoridade, na hierarquia do 

magistério [...] criando, pois, situação de constrangimento moral para a 

candidata”. Referido ofício foi publicado no O POVO de 24 de outubro de 1933. 

 

Enquanto isso, outras atividades eram desenvolvidas em torno do concurso e 

dos concursados, como as manifestações de apoio que partidários, 

associações, amigos e admiradores de um e de outro candidato lhes 

prestavam. São homenagens, missas e banquetes – como o que foi oferecido a 

Edite Braga no Excelsior Hotel. Tais manifestações, entretanto, sofrem críticas 
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e sérias denúncias como, por exemplo, a homenagem que dedica a Moreira de 

Sousa um grupo de professores que foi acusada de auto-promoção. Assim, na 

Gazeta de Noticias de 1° de junho de 1933, esses professores publicam nota 

esclarecendo 

O verdadeiro caráter da homenagem prestada ao  
dr. Moreira de Souza (sic) 

 
Veiu hontem a nossa redação uma distinta comissão de professoras 

solicitar fossemos veiculo dos esclarecimentos que pretendiam publicar 
ainda a respeito da homenagem prestada segunda-feira ultima, no Instituto 
Epitacio Pessoa, ao dr. Moreira de Souza. 

Manifestou essa comissão o seu protesto e a sua repulsa diante da 
afirmativa que estariam pessoas “maldizentes”, segundo as quais a 
homenagem em apreço fôra encomendada pelo proprio homenageado, para 
armar efeito. 

Afirmando, assim, a inveracidade da tendenciosa opinião, de que dera 
noticia o matutino “A Rua”, salientou a comissão de professoras o 
verdadeiro caráter daquela manifestação de apreço, dizendo ter ela 
constituído uma honra ao merito, uma homenagem merecida á inteligência 
e á cultura personificadas pelo dr. Moreira de Sousa. 

 
 

Pelo espaço ocupado nos jornais, pode-se observar quão espetacular foi o 

número de pessoas envolvidas no desenrolar dos acontecimentos em torno do 

concurso de pedagogia da Escola Normal Pedro II: representantes de uma 

determinada parcela da sociedade cearense é verdade, mas uma parcela muito 

significativa, haja vista ser esta parcela detentora das tomadas de decisão 

relativamente à totalidade dessa sociedade. É também verdade que os jornais 

estavam atentos a outros temas de interesse coletivo e até particulares e 

individuais. Um dos temas que chamou bastante a atenção dos diários, à 

época, por exemplo, foi o das eleições que aconteciam e seus vários 

desdobramentos como apurações e resultados pelo Brasil e, mesmo, 

desavenças e atentados políticos ocorridos em alguns Estados. Mas, virava e 

mexia, voltava-se, ou melhor, continuava-se a falar do concurso de pedagogia 

da Escola Normal Pedro II. Sem dúvida, foi uma das mais longas disputas da 
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história dos concursos da Escola, da época enfocada, pois teve suas provas 

realizadas no período de 23 a 27 de maio de 1933, resultando em empate dos 

dois candidatos, porém somente teve definição, conforme Carvalho (1998, p. 

158), com a nomeação de Edite Braga pelo Interventor Carneiro de Mendonça, 

em maio de 1934, após esta ganhar recurso impetrado no Supremo Tribunal 

Federal, conforme já relatei em nota de rodapé no 53 à página 113. 

 

Aconteceu, ainda, o concurso de Didática, e antes mesmo que este se 

iniciasse, um dos candidatos entrou com um pedido de impugnação de alguns 

membros da banca examinadora cuja escolha, segundo o mesmo, teve grande 

influência do Diretor da Instrução Pública, Moreira de Sousa, que, por sua vez, 

tinha o candidato como “ferrenho inimigo seu”. No jornal O POVO de 06 de 

novembro de 1933, o candidato publicou uma carta esclarecendo o assunto. 

CONCURSO DE DIDATICA DA ESCOLA NORMAL 
Uma Carta do Candidato Domingos Barrosso 

 
Do dr. Domingos Braga Barroso, recebeu o diretor do O POVO a 

seguinte carta: 
“Escrevo-lhe no momento com dois objetivos o 1° - agradecer-lhe a 

retificação á sua noticia de 6a feira passada sobre o concurso de Didatica e - 
o 2° justificar a sincera e justa atitude que tomei ligada ao mesmo concurso. 

Você deve saber que em toda rumorosidade provocada pelo concurso 
de Cosmografia, em 1929, de que fui um dos candidatos, nunca vim á 
imprensa, pois o que se disse ou era verdadeiro ou não merecia atenção 
por partir de fontes suspeitíssimas. 

Voltemos ao meu 1° objetivo. A retificação da noticia de seu jornal 
referia-se á impugnação á exma. sra. Maria Gonçalves. 

É real ter se fundamentado em ser ela pessoa de muita amizade ao dr. 
Heribaldo Costa. E sei, pois vivo no magisterio ha quatorze (14) anos, que 
sendo ela professora diplomada e comissionada na brilhante turma de 
moças que ultimamente foi ao Rio de Janeiro, não tenho duvida em 
reconhecer-lhe o preparo suficiente a examinar Didatica em qualquer 
estabelecimento de ensino secundário. 

Mas, a posição dela na Diretoria da Instrução Publica, a desafeição 
gratuita do Diretor da Instrução na organização das bancas dão-me sobejos 
motivos para a impugnação que fiz não só da distinta senhora como 
tambem dos drs. Martins Rodrigues, particularmente de dentro da Instrução 
Publica, e Tomaz Pompeu Sobrinho. 

O dr. Moreira de Sousa, na minha opinião, diante de tudo isto, não 
devia ter tido a influencia que teve na escolha dos nomes que compõem a 
comissão, uma vez que me julga (oh tempos passados!) tão ferrenho 
inimigo seu. [...] 
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Comentava-se, no dia em que cheguei do interior do Estado (1° de 
novembro de 1933), e comenta-se ainda que a banca examinadora de 
Didatica foi constituida com o fim  de classificar em 1° lugar o dr. Heribaldo 
Costa. (grifos meus) 

 
 

Acusado de ter apenas “propositos protelatorios”, ao entrar com o 

requerimento, o candidato manifestou sua indignação chamando a atenção 

para o fato de nunca ter-se “registrado” na sua “vida publica ou particular uma 

atitude hipócrita” que permitisse pensar que seria capaz de tal procedimento. 

 

A decisão do governo, relativamente, ao pedido de impugnação da banca 

examinadora, entretanto, foi, após vários “considerandos”, no sentido de 

manutenção da mesma e determinando o imediato início das provas. Assim, no 

O POVO de 10 de novembro de 1933, lê-se: 

CONCURSO DE DIDATICA DA ESCOLA NORMAL 
O Despacho do Sr. Interventor na Petição do candidato Domingos 

Barroso - Realizou-se hoje a Prova Escrita 
 

[...] “Resolvo determinar que seja, no caso em especie, rigorosamente 
aplicado § único do art. 12 do dec. 686, de 23-732, mandando que, com 
urgência, tenham inicio as provas do referido concurso, obedecidas as 
prescrições legais”. 

Em virtude do despacho supra, deverá realizar-se hoje, ás 18 horas, no 
edifício da Escola Normal, a parte escrita do concurso, cujas provas e 
julgamentos serão acompanhados com o maximo interesse por este jornal, 
que de tudo dará conhecimento a seus leitores. 

 
 

E assim o concurso realizou-se, não sem mais manifestações, pois, o 

candidato Domingos Barroso, em protesto, retirou-se da sala antes mesmo que 

a prova se iniciasse. No O POVO de 11 de novembro de 1933: 

CONCURSO DE DIDATICA DA ESCOLA NORMAL 
Realizou-se hontem a Prova escrita – O Candidato Domingos 

Barroso retirou-se do Concurso – O Protesto apresentado pelo mesmo 
 
Conforme fôra noticiado, teve lugar hontem, no edificio da Escola 

Normal, aprova escrita do concurso para a cadeira de Didatica do mesmo 
estabelecimento [...] 

Pouco depois das 18 horas [...] o presidente da mêsa, dr. João Hipólito 
de Azevedo e Sá, declarou iniciados os trabalhos e ia mandar proceder ao 
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sorteio do ponto, quando pediu a palavra o candidato Domingos Barroso. 
Deferido o pedido, leu o mesmo candidato o seguinte protesto, retirando-se 
logo depois do concurso: (grifos meus) 

 

 

Leu, portanto, o candidato o seu longo protesto, composto por 5 pontos que 

reiteravam sua recusa de três membros da banca, reafirmando sua descrença 

na isenção desses na avaliação das provas e, a seguir, retira-se assumindo 

seu protesto e sua não submissão à decisão do Interventor. Após o tumultuado 

início do concurso, este continuou com o sorteio do ponto para a prova escrita, 

como relata a mesma matéria jornalística. É interessante observar as temáticas 

dos concursos, pois, nos trazem as discussões que permeiam a educação da 

época.  

Tirada a sorte, logo depois, pelo dr Filgueiras Lima, recaiu a mesma no 
ponto n. 9 do programa, tendo a banca deliberado que os dois candidatos 
deveriam escrever sobre o seguinte: 

Dissertação – O ensino da moral e do civismo na escola primaria. 
Quesitos - 1o Como dirigir o regime do auto-governo na escola primaria? 2o 
Qual a finalidade educativa da musica? 3o Quais os processos didaticos da 
musica, na escola primaria, e as suas relações com a ginastica e a 
teatrologia infantil?  

Pouco depois das 21 horas, esgotadas as três horas da lei, os dois 
candidatos entregaram as suas provas, que serão examinadas no correr do 
dia de hoje pelos membros da Comissão, na secretaria da Escola, devendo 
o julgamento ser proferido ás 18 horas. 

Antes do julgamento, segundo nos informou um dos examinadores, os 
candidatos poderão proceder á leitura de suas provas, para que  os 
interessados tenham uma idéa das mesmas. Nisso, aliás, estimará bastante 
a comissão examinadora. (grifos meus) 

 
 

No dia seguinte, os jornais publicam o resultado da primeira etapa do concurso, 

a prova escrita e, com certeza, para surpresa do candidato desistente do 

concurso, classificou-se em primeiro lugar Filgueiras Lima, nessa etapa, e não 

aquele do qual suspeitava o candidato ser o “preferido” da banca. Conforme 

havia sido noticiado, a leitura da prova fez-se no dia seguinte na presença do 
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público que, como nos demais concursos, sempre se fazia presente. No O 

POVO de 13 de novembro de 1933, na primeira página, a notícia: 

CONCURSO DE DIDATICA DA ESCOLA NORMAL 
O Dr. Filgueiras Lima obteve merecida vitoria na Prova escrita 
 
[...] Presente regular assistencia, em que se notavam o sr. diretor da 

Instrução, distintas professoras, intelectuais, jornalistas e outras pessoas 
gradas, os drs. Filgueiras Lima e Heribaldo Costa procederam á leitura 
de usas provas, que produziram a melhor impressão, denotando que 
ambos os candidatos têm amplos conhecimentos da materia. 

Em seguida, os examinadores passaram a proferir as suas notas, 
que oram (sic) as seguintes: 

    Filgueiras  Heribaldo 
Dr. Maranhão  9,50  8,50 
Dr. T. Pompeu  9,75  9 
Dr. José Martins  9,75  9,50 
D. Maria Gonçalves  9,75  9,50 
    9,687  9,062 
Como se vê, foi galardeado com a vitoria, na prova escrita, o 

candidato Filgueiras Lima, sendo que a unanimidade da banca proferiu-
lhe nota superior. [...] 

Felicitado o dr. Filgueiras Lima por sua honrosa e merecia vitoria, é 
nosso desejo publicar em breve a sua prova, para conhecimento 
sobretudo do magisterio primario. É um trabalho brilhante, de cultura e 
merece ser lido pelo professorado. (grifos meus) 

 
 

Continuou o concurso de Didática a realizar-se, sempre com a presença do 

publico que, entusiasmado, manifestava suas preferências. No dia 14 de 

novembro o jornal O POVO, após descrever as exposições dos temas pelos 

dois candidatos e as manifestações de apoio a um e outro pelos presentes, 

com aplausos mais entusiasmados e destaque para a aula de Filgueiras Lima, 

publicou o resultado da prova de didática e ressaltou a surpresa de todos com 

o mesmo. Aqui volta o jornal a lembrar as suspeitas do candidato que havia 

solicitado a impugnação de nomes da banca examinadora. 

CONCURSO DE DIDATICA DA ESCOLA NORMAL 
  

[...] 
    Filgueiras  Heribaldo 
Dr. Maranhão  10  9,50 
Dr. José Martins  10,75  11 
D. Maria Gonçalves  11  11,50 
Dr. T. Pompeu  11  11 
    10,687  10,759 
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A assistência, que tinha a certeza da superioridade alcançada pela 
prova do dr. Filgueiras Lima, mostrou-se naturalmente surpreendida, 
sobretudo com as notas do dr. José Martins e da professora Maria 
Gonçalves, havendo, entre os mais vibrantes e que se não podem conter 
com gestos de inominável injustiça, verdadeiras demonstrações de 
protesto e indignação. Muitos dos presentes, que, dada a atitude serena 
mantida pelo candidato FilgueirasLIma em relação á banca, não tinham 
levado em conta o protesto do dr. Domingos Barroso contra as ligações 
do candidato Heribaldo Costa com três membros da mesa, muitos dos 
presentes, dizíamos, passaram a acatar como verdadeiras as alegações 
contidas naquele protesto.  

O dr. Filgueiras Lima, porém, num gesto de fidalguia que ás vezes 
não se justifica, limitou o seu protesto á seguinte declaração constante 
da ata: que traçara o seu plano de aula rigorosamente dentro da materia 
sorteada, embora globalizando-a, isto de acordo com o que de véspera 
ficára assentado, em reunião conjunta da banca e candidatos, enquanto 
seu antagonista fizera justamente o contrario. Este contestou, mas a 
banca, nada dizendo, confirmou tacitamente a declaração do dr. 
Filgueiras Lima. 

Sendo palpavel a vitoria do candidato Filgueiras Lima, na prova de 
hoje, como na escrita, cabe-nos extranhar o que houve e ao mesmo 
tempo felicitar o dr. Leite Maranhão, cujas notas transformaram-se num 
eloquqente protesto da justiça, contra a atitude imperdoavel do dr. José 
Martins e de sua ilustre colega de banca. (grifos meus) 

 
 

Apesar de todas as suspeitas de favorecimento de um dos candidatos por parte 

da banca examinadora e, conseqüentemente, por aquele que a indicou, o 

Diretor da Instrução Pública, Antonio Filgueiras Lima foi o candidato 

classificado em primeiro lugar. O POVO de 17 de novembro de 1933 noticia o 

resultado com destaque para a “preleção”, sobre o tema “trabalhos manuais”, 

de Filgueiras Lima e o envolvimento da “assistencia” com a mesma. 

CONCURSO DE DIDATICA DA ESCOLA NORMAL 
Mau Grado os Manejos da Injustiça, triunfou galhardamente o 

Candidato Filgueiras Lima 
A Assistencia sagrou delirantemente o novo Catedratico daquele 

Estabelecimento 
 
 Chegou a seu termo, hoje, com a realização da última prova, o 

concurso para provimento da cadeira de Didatica da Escola Normal Pedro II 
[...]. 

Conforme anunciaramos hontem, a prova de hoje consistia numa 
preleção dada ás alunas de Didatica do curso normal por ambos os 
candidatos, sob o interessante tema: - “Trabalhos manuais”.  

O dr. Filgueiras Lima, com uma perfeita visão da materia sorteada, 
preencheu cabalmente o tempo legal, constituindo sua prova mais uma 
positiva e indestrutivel demonstração de seus vastos conhecimentos 
didaticos e pedagogicos. [...] 

Para resumir, dada a angustia de que dispomos, basta dizer que a 
prova do dr. Filgueiras Lima foi uma prova de cultura, uma prova de quem 
sabe a materia e, sem socorrer-se de disciplinas extranhas, vai direto ao 
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ponto do programa, produzindo uma exposição que, sem favor algum, pode 
ser classificada de insuperável, principalmente se tivermos em conta as 
circunstancias de meio e tempo. 

Foram, portanto, justissimos os aplausos entusiasmados que se 
ouviram de todos os lados da assistência, cobrindo de merecidos louros e 
talento e a cultura daquele moço, devotado há tanto tempo á causa do 
ensino e que, mau grado a inveja, o despeito e outros sentimentos menos 
dignos, tem sabido vencer e triunfar em nossa terra. (grifos meus) 

 
 

Encerrado o concurso, Filgueiras Lima foi nomeado professor de Didática da 

tão disputada Escola Normal Pedro II, não sem que antes o outro candidato 

entrasse com recurso, contestando o resultado, conforme O POVO de 12 de 

dezembro de 1933. 

 
De Parabéns a Escola Normal 

Foi nomeado o Dr. Filgueiras Lima 
 
Tendo o governo aberto vista ao dr. Leite Maranhão do recurso 

interposto pelo dr. Heribaldo Costa contra o resultado do concurso de 
Didatica da Escola Normal, e já havendo aquele examinador destruido 
convenientemente as alegações do candidato vencido, - foi hoje nomeado 
professor da importante disciplina o nosso prezado amigo e ilustrado 
conterraneo dr. Filgueiras Lima. 

Registando (sic) a presente noticia, apresentamos nossas sinceras 
felicitações ao candidato nomeado, extensivas ao corpo docente da Escola 
Normal pela otima aquisição que acaba de fazer. (grifos meus) 

 
 

O capítulo dos concursos da Escola Normal Pedro II não se encerrou por aqui, 

pois, os jornais continuaram a divulgar pareceres e despachos daqueles que 

tinham competência para fazê-los, conhecedores do assunto e governantes. 

Assim, os debates ainda se estendem nos jornais, mas creio que com o que 

aqui apresentei podemos ter a dimensão da importância dessa Instituição para 

a sociedade cearense. 
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4.4 – A Diretoria da Escola Normal: espaço de ação e visibilidade 

 

As disputas pelo acesso a essa Escola Normal se fizeram, sempre, por várias 

angulações, não só tendo como porta de entrada os concursos, como também 

pelo centro de seu palco principal, isto é, pela tomada de sua diretoria. Assim 

foi em 1934, quando o Diretor da Instrução Pública Moreira de Sousa, intentou 

destituir João Hippolyto da direção do Instituto. O jornal O POVO de 29 de maio 

de 1934 publicou uma “carta aberta” na qual o autor relata seus sentimentos 

com o ato do Diretor da Instrução Pública, enaltece as qualidades do Diretor da 

Escola Normal e faz uma longa descrição do que seja o sertanejo com o 

objetivo de relacionar tais características com as atitudes de Moreira de Sousa, 

um “sertanejo da gema”, que buscava de todas as formas enaltecer o seu 

nome. Para tanto, entretanto, o autor da carta desqualifica o sertanejo. Vale a 

pena fazer essa longa transcrição. 

O Caso da Escola Normal 
CARTA ABERTA A JUTUS 

Um professor do Liceu do Ceará 
 pede-nos a publicação da seguinte carta: 

 
“Prezado Justus 

 
 Li – com a atenção merecida e com a tristeza provocada pela leitura – 
várias vezes já, o aranzel pífio que o diretor da Instrução do Ceará publicou 
no “Diário Oficial” de 23 de Maio corrente. Traz êle o rótulo de “despacho do 
Diretor exarado no processado n. 2.598”. Sôbre o pifio despacho (assim foi 
batisado) vou fazer algumas considerações como um preâmbulo ou 
introdução perfeitamente adaptável. 
 Você sabe, Justus, que o diretor da Instrução é sertanejo da gema. 
Mas talvez você desconheça as causas que o levam a diminuir-se e a 
humilhar-se, procurando diminuir e humilhar um funcionário como o dr. João 
Hipólito – farta e bôa fonte de moralidade e de método para o diretor da 
Instrução nela se mirar. Vamos a elas! 
 O sertanejo recursado, em geral, torna-se vivo e trabalhador, pacato e 
destemido, hospitaleiro e socialista... A todos socorre, procurando resolver-
lhes as dificuldades. Muitas vezes para salvar um parente, um amigo, ou até 
um desconhecido, êle se sacrifica e sacrifica os seus bens, contando que 
satisfaça aquela sua profunda vaidade. Desconhece o impossível porque 
carrega sempre a seu lado a bôa fé e a audácia. É exagerado em todos os 
atos de bondade e de solidariedade. Gosta sempre de ouvir falar na fama 
de seus bons sentimentos, que corre pelos municípios visinhos. 
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 Procurando torna-los mais ao alcance das populações limitrofes e dos 
visitantes e passageiros, esbanja a sua fortuna, na ânsia de ser falado e 
conhecido. Acontece, porem, que só muitos anos depois, quando já 
começam a faltar-lhe várias de suas comodidades, uma vez que se tornára 
perdulário, cai em si e analisa o erro, o espalhafato, o exagêro que 
cometêra. Frutos de sua vaidade incontida! Produtos da pobreza de cultura 
em economia doméstica! Segue-se ao transtorno o intimo abatimento moral 
e o esfôrço pela nova maneira de conduzir o seu orgulho e o seu poderio. 
 O sertanejo que foi autoridade no baixo Jaguaribe, como promotor ou 
como advogado, porque aprendeu a lêr e a escrever, tem que se sobressair 
“nas letras, com escândalo, com espalhafato, com sucessos ruidosos. 
 Depois de conseguir algum recurso por lá, á custa de perniciosa 
atividade, transporta-se o homem do campo para Fortaleza. 
 A vida aqui retrata-se mais difícil. Grande e real a competência, 
inúmeras as hipocrisias, múltiplas as ocasiões em que a mentira e a traição 
exigem ser praticadas com todas as reentrâncias e saliências. 
 A necessidade de atendê-los, afim de ganhar o pão em terra estranha 
leva os homens a mudarem de Religião, de Política, ao... ridículo. Políticos 
democratas e aciolinos hasteiam a bandeira de revolucionários exaltados! 
Ateus transformam-se em católicos e fazem publicamente sua profissão de 
Fé.  
 Acontece porem que o sertanejo, munido do prestigio que não possue 
e ladeado de dois ou três amigos bons ou péssimos, sinceros ou hipócritas, 
destemidos ou covardes, coloca-se no novo palco de sua vida. Os meios 
não importam; o fim ha de ser atingido. Inicia-se o desenrolar das comédias.  
 Temos o homem do sertão feito diretor da Instrução Publica no 
Govêrno mais patriavelhista [Matos Peixoto] que houve em todos os Brasis, 
para honra desse presidente. 
[...] Mais tarde o homem do baixo Jaguaribe volta a Diretoria da Instrução 
Publica. 
 É o momento da entrada na arena. É uma necessidade orgânica fazer 
qualquer cousa de importante, realizar grandes cometimentos, sair da 
vulgaridade e fazer-se admirar e atrair sôbre si o elogio barato, o encômio! 
[...]Começa a ação. Nada sabe, nada conhece porque nada lê, não estuda. 
[...]A Pedagogia das provas de concurso sem brilho e sem suco trazem-lhe 
a celebridade. Triste e definhante celebridade! O fazendeiro tambem viu o 
seu nome correr terras. Os nomes dos Bôbos da Côrte tambem se tornavam 
nomes nacionais.  
 Uma respeitável e mui ilustre senhora lhe presenteia fragorosa derrota. 

Nada o demove. O fim ha de ser atingido e consiste em arredar da 
Diretoria da Escola Normal o cidadão talhado para o logar que ocupa. 
 Exigem que êle seja instrumento na deposição do dr. João Hipólito. E 
êle, facilmente sugestionável, prontifica-se a executar a comédia. 
 Aparecem as primeiras investidas; mais outras. 
 Para armar ao efeito e fazê-las vitoriosas procura a amizade da Liga 
Eleitoral Católica, que mesmo vale. 
 [...]Eis que o pífio despacho vem á luz [...]”. (grifos meus) 
 

 

A tentativa de tomar a direção da Escola Normal, pelo Diretor da Instrução 

Pública55, gerou muitas manifestações de protestos por parte da opinião 

publica, inclusive, nessa linha, isto é, buscando desqualificá-lo, ao colocá-lo 
                                                 
55 Joaquim Moreira de Sousa foi Diretor da Instrução Pública no Governo Matos Peixoto (1928-
1930) e nas Interventorias Revolucionárias de Fernandes Távora (1930-1931) e de Carneiro de 
Mendonça (1931-1934) (BARROSO, 1984). 
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num patamar de inferioridade por tratar-se de homem do sertão. Uma infeliz 

forma de pensar, pois, sem dúvida, toda forma de preconceito deve ser 

severamente condenada. Ademais, sabemos que o fato de ser Moreira de 

Sousa um sertanejo não lhe facultava credencial para práticas condenatórias 

de qualquer natureza. Entretanto, a posição atribuída a diferentes grupos na 

hierarquia social encontra-se fortemente arraigada na nossa sociedade, 

fortalecendo preconceitos e estabelecendo para cada um o nível de 

importância que lhe cabe numa relação dual e antagonista. Assim, na escala 

social brasileira, há um lugar para o habitante da cidade e outro para o 

habitante do sertão, há um lugar para o habitante da Capital e um outro para o 

habitante do interior do Estado, há um lugar para o sulista e outro para o 

nordestino, há um lugar para o intelectual e outro para analfabeto e, como em 

outras partes do mundo, um lugar para ricos e outro para pobres, um lugar para 

brancos e outro para negros e tantos outros grupos e respectivas posições 

sociais. 

 

Vale lembrar que o intento de Moreira de Sousa, a tomada de poder na Escola 

Normal, visava dar-lhe visibilidade, não só local, como também nacional, haja 

vista a reforma da Escola Normal que se encontrava em discussão. Como já 

tentara ingressar na Escola através de concurso e não conseguira, buscou o 

Diretor da Instrução fazer uso de sua autoridade para conseguir seu objetivo. 

Entretanto, conforme leio em recortes de jornais, pertencentes ao arquivo 

particular de João Hippolyto e também no jornal O POVO de 11 de setembro 

de 1934, em longa matéria, foi sobre Hippolyto e Edite Braga que recaíram as 
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indicações e nomeações56 para a Diretoria da Instrução Pública do Ceará e 

para a Direção da Escola Normal, respectivamente57. 

O novo Diretor da Instrução 
Foi nomeado o Dr. João Hipólito 

 
 Em substituição ao dr. Joaquim Moreira de Sousa, acaba de ser 
nomeado diretor geral da Instrução o nosso digno e ilustrado conterrâneo 
dr. João Hipólito de Azevedo e Sá. 
 Nome de projeção no Estado, onde se tem imposto pela sua admirável 
obra educativa, á frente da Escola Normal Pedro II, médico de renome e 
competente professor daquêle estabelecimento, o novo diretor da Instrução 
Pública está capacitado a exercer o cargo com o bom senso e o patriotismo 
exigidos pela alta importância de sua investidura. 
 Trata-se, portanto, de mais uma acertadissima escolha feita pelo sr. 
Interventor federal e que ecoará, de certo, da melhor maneira na opinião 
esclarecida do Estado. 

 
 

Diretora da Escola Normal 
A Professora Edite Braga tomará posse segunda-feira 

  
Tendo o dr. João Hipólito assumido pela manhã de hoje o cargo de 

Diretor Geral da Instrução foi nomeada para substitui-lo na direção da 
Escola Normal a competente e acatada professora de Pedagogia do mesmo 
estabelecimento. d. Edite Dinoá da Costa Braga. 

A ilustrada professora prestou hoje o compromisso do cargo, devendo 
assumi-lo segunda-feira próxima, ás 9 horas da manhã.  

Felicitamos a Escola Normal pela acertada nomeação. 
  

 

A posse da nova Diretora da Escola ocorreu numa solenidade pomposa, 

descrita em detalhes pelo jornal, com discursos de Hippolyto, de professores e 

alunas da Escola Normal e Escola Modelo e de Edite Braga.  

A Posse da Professora Edite Braga na Escola Normal 
Imponente e expressiva 

 
 

Tomou posse, pela manhã de hoje, no cargo de diretora da Escola 
Normal Pedro II, para o qual foi nomeada por ato do novo Interventor 
Federal, a exma. d. Edite da Costa Braga, competente e acatada professora 
daquela casa de ensino. 

O ato revestiu-se do máximo brilhantismo, no meio da maior vibração 
por parte de professores e alunos. 

Ás 9 horas, precisamente D. Edite da Costa Braga penetrou no recinto 
da Escola Normal, entre alas de alunas que jogavam rosas á sua 
passagem. Em seguida dirigiram-se todos ao “Auditórium” da Escola 

                                                 
56 A indicação e nomeação de Edite Braga para a Direção da Escola Normal, assim como a de 
João Hippolyto para a Diretoria da Instrução Publica, foram atos do Interventor Federal Felipe 
Moreira Lima (1934-1935) (BARROSO, 1984). 
57 Em 1934, Joaquim Moreira de Sousa mudou-se para o Rio de Janeiro onde assumiu o cargo 
de técnico em educação no Ministério, conforme O POVO de 1968 (s/d). 
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Normal, onde se realizou a solenidade da posse da Ilustrada professora. 
Sentaram-se á mesa, ladeando a homenageada, os drs. Amadeu Furtado, 
Demócrito Rocha, José de Borba, major Juarez Távora, João Hipólito, 
Filgueiras Lima e Erminio de Araújo.  

 
DISCURSO DO DR. JOÃO HIPÓLITO 

 
Em primeiro logar, falou o dr. João Hipólito de Azevedo e Sá, o qual 

proferiu o seguinte discurso: 
 
“Sra. 
Deixando, após dois decênios, a direção da Escola Normal, aos meus 

colegas do magistério, nos 3 cursos, eu quero significar-lhes o meu 
agradecimento pela valiosa colaboração no exato cumprimento dos seus 
deveres [...] 

Agradeço-vos, mas agradeço-vos sinceramente, pois aqui eu deixo 
tambem um pedaço de existência. 

Professora d. Edite Braga: 
Passo ás vossas mãos o cargo de diretor da Escola Normal e o faço 

com o maior desvanecimento, certo de que, pela vossa dedicação ás 
cousas do ensino, ireis dignificar as tradições deste templo. 

Acabais de vencer um prélio memorável, conquistando com nobreza e 
galhardia uma catedra, depois de disputá-la com um contendor respeitável 
pela ilustração e muito mais ainda, naquela ocasião, pela ostentação do 
prestigio da superioridade hierárquica; mas, para honra vossa, o titulo com 
que ingressais na Congregação com catedráticos desta Escola foi firmado 
pela mão do espírito sereno e justo do Interventor Carneiro de Mendonça, 
tão límpido o vosso direito, tão acentuado o vosso merecimento. 

[...] 
Professora d. Edite Braga: Estais investida no novo cargo e pela 

firmeza das vossas atitudes e pela segurança dos vossos conhecimentos 
pedagógicos, a vossa direção será de grande proveito a esta Escola, que 
deve ocupar sempre a culminância na esfera do ensino público. Eu a felicito 
pelo acêrto da escolha do vosso nome”. 

[...] 
O dr. Domingos Barroso, em nome dos professores do Ceará, fez 

expressiva saudação ao dr. João Hipólito, atual Diretor da Instrução Pública. 
Encerrando a brilhante solenidade, usou da palavra d. Edite Braga, que 

pronunciou um belo e tocante discurso de agradecimento, após o qual todos 
os presentes foram abraça-la pela sua nomeação. 

 
O DISCURSO DA PROFESSORA EDITE BRAGA 

 
Foi o seguinte o discurso da diretora da Escola Normal: 
“A atenção e carinho com que acabais de me receber como Diretora da 

Escola Normal Pedro II, constituem um atestado eloqüente da grandeza dos 
vossos sentimentos. Isto me penhora sobremodo, tanto quanto o gesto do 
sr. Interventor Federal, cel. Felipe Moreira Lima, designando-me para um 
cargo de confiança no seu govêrno. [...] 

Entretanto, eu vos posso afirmar que estou absolutamente consciente 
da responsabilidade que me pesa nêste momento. Dupla responsabilidade, 
aliás. Primeiro, porque recebo um estabelecimento modelar, 
magnificamente organizado e sabiamente dirigido, durante um longo 
período, de 20 anos, aos quais o dr. João Hipólito deu o melhor de sua vida, 
os mais belos dias de sua mocidade, numa atividade empreendedora e 
fecunda. [...] Segundo, porque sou um elemento genuinamente desta 
Escola. Filha de um magistrado honesto, que jamais manchou a sua toga 
[...]. Aprendi aqui a amar a liberdade, a cumprir o dever, a cultivar a justiça e 
a respeitar a lei. Por isso, os meus atos, na investidura do alto cargo que 
nêste momento assumo, refletirão a obra educativa deste estabelecimento. 
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Anima-me, porem, a certeza de que a Congregação da Escola Normal 
Pedro II é constituida por uma plêiade valorosa e forte de intelectualidades 
brilhantes e de caracteres inatacáveis, que se governam por si mesmo, que 
têm a s rédeas do auto-govêrno. 

Por outro lado, vejo na Diretoria da Instrução Pública a figura 
inconfundível do dr. João Hipólito, que me guiará os passos na árdua tarefa 
que hoje inicio. [...]. (grifos meus) 

 
 

A solenidade de posse aconteceu com muitos outros discursos elogiosos à 

professora e, por último, “Debaixo dos aplausos constantes de todos, d. Edite 

dirigiu-se para a Diretoria da Escola, assumindo o cargo para que acaba de ser 

mui acertadamente nomeada”, relata a mesma matéria. 

 

5 – A educação no Ceará: outros temas 

 

O debate em torno da educação cearense aborda as mais diversas temáticas e 

cobrem as páginas dos jornais locais. Sempre atentos às ações que se 

voltavam para essa área, os intelectuais, através dos jornais que lhes 

proporcionavam voz e vez no território da política estavam sempre a postos 

para propostas ou críticas aos seus adversários e coibir qualquer tentativa de 

favorecimento que não lhes interessasse. Assim é que temáticas relativas às 

condições de trabalho e salariais dos professores eram veementemente 

denunciadas, o preenchimento de cargo por indicação terminantemente 

combatido e, dentre outras temáticas passíveis de críticas, o fato de o governo 

sediar a VI Conferência Nacional de Educação, tudo era combatido desde que 

proposto pelos adversários políticos. 
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5.1 – As condições salariais dos “professores superiores” 

 

É interessante observar, depois de tanta disputa nos concursos para a Escola, 

que o salário do professor não parecesse ser o fator determinante para a busca 

de acesso ao seu corpo docente. Em 12 de janeiro de 1934, no jornal O POVO, 

um professor chama a atenção para as condições salariais dos professores da 

Escola Normal e do Liceu. 

A Situação do Professorado cearense 
 

Escreve-nos um professor do Liceu: 
“Precaria é realmente a situação do nosso professorado, de quem se 

exige tudo, e não se melhoram os vencimentos! 
Ainda ha poucos dias publicou o “Correio do Ceará” um quadro 

demonstrativo de todos os aumentos que se têm verificado de 1895 para cá, 
e no confronto se conclúe que a classe menos favorecida é a dos 
professores do Liceu e da Escola Normal. 

Enquanto funcionários ha, como o diretor de Higiene, contemplados 
com a melhoria de 500%, o nosso professorado superior, com exceção dos 
da Faculdade de Direito, só teve 42% de aumento! 

É até irrisorio isso. E dizer-se que o Ceará é a terra da luz, onde, por 
um bizarro contraste, o professorado, privado de recursos até para comprar 
livros mais indispensaveis, tem de empenhar tudo, para não morrer de 
fome! 
 

 

Continua o professor a fazer a análise das condições salariais dos professores 

e lembra que, se comparados com os vencimentos dos professores de 

“Estados de menores possibilidades econômicas do que o nosso” percebe-se 

como era mal remunerada “essa classe abnegada e sofredora, que tem a seu 

cargo a instrução da mocidade”. Lembra, ainda, que o Interventor havia 

chegado ao Ceará com a expectativa de melhorar as condições do 

professorado e da magistratura que, por sinal, já havia sido beneficiada por 

diversas vezes conforme indicava o quadro do “Correio do Ceará” e agora 

novamente. 
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5.2  – O cargo de inspetor do ensino normal  

 

Outro importante tema, noticiado pelo O POVO de 2 de janeiro de 1934, refere-

se a criação do cargo de Inspetor do ensino normal e aos comentários que 

circulavam dando conta de que o mesmo seria preenchido por indicação e, 

mesmo que este nome já existisse, “Espalhava-se que o novo funcionario do 

ensino já estaria indicado pela Diretoria da Instrução”. Entretanto, em nota 

oficial do “Gabinete da Interventoria” ficou esclarecido que o “inspetor do 

ensino normal será nomeado mediante o indispensavel concurso. Está o 

governo de parabéns e afastada categoricamente a hipotese de ser o cargo 

oferecido a determinada pessoa”.  

Na VI Conferencia Nacional de Educação, realizada em Fortaleza, o professor 

Joaquim Alves, inspetor de ensino, apresentou uma tese sobre a formação 

necessária à figura do inspetor escolar nos seus três diferentes níveis: primário, 

normal e secundário e sugeriu que esta deveria ser realizada ou em escola 

normal superior ou em curso de especialização. A referida tese foi publicada 

pelo O POVO de 24 de fevereiro de 1934. 

Tese apresentada á Conferencia de Educação 
Preparo cultural e profissional do Inspetor Escolar 

 
 As instruções sobre o parágrafo unico do artigo 14 do decreto n. 20416, 
de 7 de Outubro de 1931, dizem das condições necessarias para ser 
inspetor do Ensino Secundário, sendo um dos pontos do programa de 
Psicologia do Adolescente [...] 
 Em se estudando o preparo cultural e profissional do Inspetor do 
Ensino, sob os três aspectos que oferecem os trabalhos de inspeção 
escolar – primaria, normal e secundaria, verifica-se a necessidade de ser 
diferenciado o preparo profissional em cada uma das funções. 
 O estudo das disciplinas correlatas á ciência do ensino exige dos 
candidatos, para qualquer dos cargos de inspetor, o curso de humanidades 
feito em colegio oficial ou equiparado, ante a necessidade de uma base 
cultural que oriente o funcionário, que é técnico junto á Diretoria da 
Educação.  
 A Psicologia Infantil e noções de Psicologia Geral, a Pedagogia 
Experimental, a Didática e a Higiene Escolar devem constituir o programa 
mínimo para um curso de Inspetor do Ensino Primário [...] 
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 O Inspetor do Ensino Normal exerce uma função de maior 
responsabilidade, pois é o assistente técnico da formação mental do 
professorado, que por sua vez tem de presidir a formação da mentalidade 
infantil, preparando a criança para viver segundo as condições sócio-
econômicas da sociedade em que vive. 
 As disciplinas necessárias para o preparo profissional do Inspetor do 
Ensino Normal devem constar das que constituem o programa da Escola 
Normal Superior. 
 [...] o conhecimento da Psicologia Experimental, da Psicologia da 
Criança e da do Adolescente, Sociologia Geral e Educacional, Metodologia 
do Ensino das Artes e das Ciencias sociais e noções de agricultura e 
industrias rurais. 
 A inspeção do ensino secundário [...] (o decreto) o dividiu em secções 
de línguas, Historias e Ciências, tendo como disciplinas fundamentais 
Psicologia da adolescência e a metodologia das respectivas secções. [...] 
 

 

5.3 – A VI Conferência Nacional de Educação no Ceará 

 

Em 1933, ao participar da V Conferência Nacional de Educação que realizou-

se no Rio de Janeiro, Moreira de Sousa consegue dar visibilidade tanto às suas 

idéias sobre a ruralização do ensino, quanto ao desenvolvimento da instrução 

no Ceará e, assim, conseguiu que no ano seguinte a Conferência se realizasse 

no nosso Estado. Assim, o jornal O POVO de 24 de janeiro de 1933 noticia a 

repercussão da atuação de Moreira de Sousa no evento. 

O Ensino rural no Ceará 
(Comunicado da Diretoria da Instrução Geral 

 de Informações, Estatistica e Divulgação 
 do Ministerio da Educação e Saúde Publica) 

 
A excelente revista “Educação Nova” cujo primeiro numero foi 

publicado no Ceará em Junho do ano passado divulgou interessantes 
algarismos sobre o movimento do ensino publico primario daquela unidade 
da Federação relativamente ao ano de 1921.  

[...]Os progressos educacionais do Estado do Ceará evidenciam-se por 
esta simples indicação de algarismos. A publicação da revista escolar já é 
por si só um indice expressivo da vida nas escolas [...] 

[...] desde a reforma de 1923 (sic) a instrução publica no Ceará evolue 
no sentido de uma adequação cada vez mais sensivel  ás necessidades que 
tem em vista atender. 

Um indice auspicioso dessa tendencia tivemo-lo recentemente nas 
declarações formuladas perante a 5a Conferencia Nacional de Educação 
pelo professor Moreira de Sousa [...] a proposito do regional ensino rural. 

Segundo informou a referida autoridade cogita o governo regional da 
instalação de escolas normais para formação de professores rurais e, 
mediante acordo entre a Diretoria da Instrução e Inspetoria Agricola Federal 
deverá instruir desde já o ensino pratico da Agricultura nas escolas publicas. 
[...] 
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Após a conclusão da matéria já referida acima, o Jornal, em nota da Redação, 

faz severas críticas ao fato de o acordo se realizar com a Inspetoria Federal e 

não com a Diretoria da Agricultura do Estado, haja vista, a “amarga 

experiência” vivida com os “Serviços do Algodão e do Saneamento e Profilaxia 

Rural” que “no melhor do seu funcionamento” foram “inesperadamente 

suspensos”. Em relação ao tema da matéria, sem dúvida, vale ressaltar que 

Moreira de Sousa parece ter conseguido apresentar o Ceará e, mais 

especificamente, o seu trabalho e suas idéias educacionais para o Brasil.  

 

No Ceará, a repercussão se expressa nas manifestações e homenagens 

prestadas a Moreira de Sousa, como a da Liga dos Professores Católicos58 

que, em solenidade, expressa seu agradecimento pela “atitude tomada pelo 

mesmo, perante a recente Conferencia de Educação, reunida em Niterói, em 

favor do ensino das religiões nas Escolas”. 

 

Assim, de 28 de janeiro a 04 de fevereiro de 1934 realizou-se, em Fortaleza, a 

VI Conferência Nacional de Educação59. Entretanto, antes mesmo da chegada 

dos participantes, pela imprensa, começaram a circular as críticas à realização 

do evento no Nordeste e, mais especificamente, no Ceará, haja vista, a não 

contemplação de temas que se voltassem para essa realidade educacional 

específica. Em 7 de janeiro de 1934 no O POVO um artigo de intelectual 

cearense manifesta sua insatisfação com a “desambientação do Congreso”. 

 

                                                 
58 A Liga dos Professores Católicos, entidade de classe conservadora foi fundada por Dom    
Hélder Câmara, conforme Farias (1997). 
59 Sobre a VI Conferência Nacional de Educação ver artigo de CAVALCANTE (2000) em que a 
autora questiona o silêncio histórico e a ausência de renomados intelectuais da área em tão 
importante evento. 
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O Governo do Ceará 
E o Congresso Nacional de Educação 

 
Domingos Braga Barroso 

 
Continúa a despertar naturalmente algumas simpatias a proxima 

reunião de ilustres pedagogos brasileiros na capital cearense para 
discutirem téses gerais sobre a instrução em seus diversos gráus. As téses 
regionais ficarão de lado. O ambiente nordestino, muito focalizado nos seus 
ultimos tempos, não conseguiu contudo que o Congresso lhe dispensasse 
atenções. 

Não é para admirar, uma vez que lá para o Sul ainda existem ingenuos 
que querem resolver o problema das sêcass com a criação de camelos... 

Ao Governo cabe bôa porção de culpa na desambientação do 
Congresso. 

Se, porém, o sr. Interventor, com o fim de comemorar a realização do 
Congresso, expedisse um decreto criando 200 (duzentas) escolas publicas 
isoladas, de acordo com as necessidades municipais, nós aproveitariamos 
muito. 

[...] 
O sr. Interventor corrigiria parcialmente o erro do Congresso, que não 

vem servir diretamente a nossa região. 
 

 

O autor do artigo continua a chamar a atenção para o descaso com a instrução 

do sertanejo, enquanto se cuida “da instrução aparente e de fachada da 

cidade”, pois, entre o povo de Fortaleza “encontra-se sofrivel percentagem de 

meninos e homens que lêem”. No interior onde a ignorância reina, os que lêem 

são “queridos e respeitados, pois fazem e lêem todas as cartas expedidas ou 

recebidas pelos vizinhos”. Em outro artigo, também do jornal O POVO de 7 de 

janeiro de 1934, Filgueiras Lima, também tece severas críticas ao Congresso e 

questiona o fato de apenas poderem participar do evento, que “tem por fim 

traçar novos rumos e diretrizes mais inteligentes ao ensino brasileiro”, pessoas 

previamente convidadas, enquanto os educadores locais ficaram de fora. E 

continua: 

 E, se assim é, permita-se-nos a interrogação: o 6o congresso 
educacional vem solucionar, dentro dos postulados da moderna pedagogia 
e da sociologia, os problemas escolares do nordeste? Se vem, por que se 
não facilita um entendimento mais positivo e diréto entre os nossos 
educadores e os pedagogos sulistas que o dirigem?  

[...] 
Ainda é tempo de corrigirmos lacuna tão sensives e chocantes, As 

nossas autoridades escolares devem aplainar esta situação, de modo  a 
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que o Ceará não sirva apenas de palco aos trabalhos do 6o Congresso de 
Educação. 

[...] 
Dê-nos o 6o Congresso de Educação os elementos com os quais 

possamos transformar as nossas técnicas pedagogicas, de acordo com as 
exigências imperiosas do meio-ambiente. Mas, para isso, ponha-se primeiro 
em contato com os nossos educadores, com as nossas escolas, com a 
natureza e o homem nordestinos. 
 
 

 

Sempre preocupados com uma pedagogia que se volte para as peculiaridades 

da realidade nodestina, nossos intelectuais sugerem, através de seus artigos 

publicados pela imprensa, temas que interessam à educação do povo 

cearense. Assim, em 10 de janeiro de 1934, a discussão foi em torno dos livros 

didáticos que, por serem extremamente precários e raros na escola, deveriam 

receber atenção especial dos congressistas. Lembra o autor que apenas o livro 

de Newton Craveiro o “João Pergunta” foi, especificamente, produzido para 

atender as necessidades dos escolares, entretanto, este já apresentava muitos 

“defeitos” e, portanto, precisava ser revisado. 

O Congresso Nacional de Educação 
 e os nossos livros primarios 

 
Domingos Braga Barroso 

 
 Quero, com a minha apoucada observação dos livros e dos fatos 
referentes ao ensino primario, contribuir, com a serie de artigos que ora 
publico, para o esclarecimento de alguns pontos que podem interessar ao 
proximo Congresso de Educação. E tambem para que se capacitem 
Governo e Congressistas de que o publico e grande parte de nossos 
homens do ensino querem vê-los discutidos e analisados. [...] 
 A nossa instrução não tem bons livros primarios. 
 Livros que fossem genuinamente nordestinos e rigorosamente 
adaptados á inteligencia de nossas crianças. 
 [...] nas nossas escolas não devem continuar a ser adotados aqueles 
livros que, com exclusão do “João Pergunta”, não foram feitos para o nosso 
meio. [...] 

Minha atenção aos seus meritos vem de longa data, deste que Newton 
Craveiro o publicou. [...] 

Da mesma maneira, minha reprovação aos seus pontos falhos sempre 
a deixei transparecer em conferencia, pela imprensa e ate em longa carta 
ao dr. Lourenço Filho. 

Agora, quando aquele notavel pedaoogo vier ao Ceará, irei lembrar-lhe 
não só a remodelação do “João Pergunta”, como tambem a publicação de 
livros de Geografia e Historia e de uma série de livros de leitura, intitulada 
“Leituras Nordestinas”. Desde a “Cartilha Nordestina” até o 3o livro. 
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As nossas escolas os reclamam e os exigem. 
Tornar-se-á a serie completa com o “João Pergunta”, para o 4o ano. 
O Congresso de Educação, ao meu ver, não pode deixar passar ao 

largo questões importantes como a dos livros primarios que devem ser 
adotados em nossa região. 

Este problema relaciona-se intimamente com o Congresso. [...] 
  

 

O intento do professor, de falar com Lourenço Filho, entretanto, não pôde se 

realizar, haja vista o não comparecimento deste e de outros tantos intelectuais 

ao Congresso. O jornal O POVO de 26 de janeiro de 1934, noticia a ausência 

dos renomados intelectuais à VI Conferência Nacional de Educação. 

COMENTARIOS DO DIA 
 

O sexto Congresso de Educação está em fóco. 
Honrada a nossa terra com a sua escolha para sede da mesma 

conferencia educacional, tudo indicava teriamos, em Fortaleza, durante os 
trabalhos do Congresso, todas as figuras exponenciais da causa do ensino. 

Aos poucos, no entanto, chegaram noticias desalentadoras, pois á 
conferencia faltarão vultos como os de Afranio Peixoto, Anízio Teixeira, 
Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Everardo Backheuser. 

Lideres da campanha educacional no Brasil, essas conspicuas 
mentalidades, deixando de comparecer á Conferencia, prejudicarão, ate 
certo ponto, os objetivos do Congresso. 
 

 

As criticas dos educadores cearenses e a decepção demonstrada pelo Jornal 

com a ausência dos educadores famosos, contrastam com a vasta 

programação, publicada pelo O POVO de 12 de janeiro de 1934, prevista para 

o Congresso que, além dos momentos específicos de trabalhos, como reuniões 

das comissões técnicas e plenárias, incluem várias atividades desde a 

recepção e homenagens aos congressistas visitantes até visitas a diferentes 

espaços cearenses, tanto em Fortaleza como em cidades vizinhas, para 

conhecer instituições de ensino, de saúde, açudes, museu, fazenda modelo, 

dentre outros. Uma programação que retrata um panorama da instrução 

publica no Brasil, com a apresentação das “condições do ensino” por 

representantes dos vários Estados brasileiros e busca apresentar o Ceará para 
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os não cearenses. Se a “instalação solene” do evento se deu às 20 horas do 

dia 28 de janeiro e o “encerramento solene” ocorreu às 20 horas do dia 4 de 

fevereiro, a programação na sua íntegra inicia-se no dia 26 de janeiro e 

somente finda em 7 de fevereiro de 1934. Além de todas as atividades 

programadas, outros momentos são dignos de serem frisados pelos jornais, 

como o chá oferecido pelo casal Anastácio Braga, pais de Edite Braga, aos 

conferencistas, conforme O POVO de 6 de fevereiro de 1934.  

 

Apesar de toda a pompa em torno da VI Conferência de Educação, o 

panorama educacional cearense, em relação ao brasileiro, foi visto como 

desalentador, pelo menos para um professor cearense que, sentindo-se 

insultado com o convite feito pelo Diretor da Escola Normal para que 

assumisse mais duas turmas de normalistas em troca de uma remuneração 

que considerava uma “gorgêta humilhante”, publicou no O POVO de 3 de 

março de 1934 uma “carta aberta” intitulada 

PELA ESCOLA NORMAL 
Carta aberta a seu Diretor 

 
 Ilustre amigo dr. João Hipólito:  

Saudações  
 Mais de uma vez, como catedrático de dois estabelecimentos de 
ensino oficial, me tem humilhado a consideração do estado de abandono e 
de indigência mesma do professorado de minha terra. 
 Não se compreende, efetivamente, que um Estado que se permite o 
luxo de pleitear a instalação de um congresso de educação,na sua capital, 
proporcione aos que nos visitam a tristíssima impressão de que, em matéria 
de ensino, não passamos de uns bárbaros que dão proveito, na frase desse 
sutil e amargo ironista do Fradique Mendes. 

De fato, a 6a Conferencia de Educação em Fortaleza, apenas serviu de 
revelar aos olhos de fóra a nossa inferioridade em contraste com o que tem 
realizado relativamente á instrução os Estados ainda mais atrasados da 
União. Só temos nesse particular de que nos envergonhar. 

Da leitura dos relatórios apresentados pelos ilustres congressistas, por 
ocasião do importante certame pedagógico, é que vimos quanto andamos 
alheios ao que se passa no resto do Brasil.  

Uma vergonha, mas uma verdade! O que se gasta com o ensino, no 
Ceará, em relação as mais unidades da Pátria, é verdadeiramente irrisório. 
[...] 
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E como instruir o povo, se o governo é o próprio a concorrer para a 
desmoralização do ensino, consignando verbas irrisórias para aluguel de 
prédios escolares e pagando miseravelmente ao magistério público, por 
fórma que do que ganha uma professora não sobra nem, antes falta, o que 
baste a comprar uma vela para morrer? 

Não me causou, pois, estranheza que, no caráter de diretor da Escola 
Normal, me abordasse, outro dia, na rua, o meu ilustre amigo sobre se 
aceitava, mesmo á razão de 50$000, a regência das 2as turmas 
complementares de 1° e 2° anos normais. 

Cabe de fato, aos catedráticos, a preferência de tais turmas. Mas de 
preferências dessa ordem prefiro não te-las. 

Tinha graça que se abalasse um professor a dar aulas, num 
estabelecimento de ensino oficial, a turmas de cincoenta moças, para 
ganhar mensalmente, 1$000 por cabeça! Por que o Estado não emprega 
flagelados nêsse serviço?  

Mas, mesmo no Ceará, a Terra da Luz, onde por um bizarro contraste 
não ha luz nem nas ruas nem no cérebro da maioria de seus dirigentes, 
ainda existe, entre o nosso professorado, quem, á semelhança do signatário 
destas linhas apressadas, tenha a coragem precisa de repelir a gorgêta 
humilhante com que nos querem ludibriar, tratando-nos como mendigos. 

Dito isto, com a independência de quem não tem peias nem na língua 
nem na pena, venho declarar, em atenção ao meu prezado amigo, que não 
fico, pelo preço que se pretende, com a regência das turmas a que se 
alude. 

Tenho ocupações a que possa consagrar as minhas horas vadias, e o 
Estado não precisa do meu sacrificio. [...] 

Amigo afetuoso e admor. obscuro. 
Ermínio Araújo  

 
 
 

Vale lembrar, ainda, que, apesar da angústia do professor com a situação da 

educação cearense e da triste condição de seus professores, para a realização 

da VI Conferência de Educação, foram concluídos os trabalhos de construção 

do “Auditorium” e de salas de aula da Escola Normal Pedro II, como lembra 

Moreira de Sousa em documento de 1934: “Ainda não há muito, por ocasião do 

6o Congresso de Educação, inauguraram-se mais dependências na Escola, 

consistindo em 16 salões de aulas e um vasto recinto para conferências e 

reuniões pedagogicas – o ‘Auditorium’ ” (Sousa, 1934, p.44).  
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6 – As solenidades na Escola Normal – atividades culturais: temas 

festivos 

 

A Escola era mais do que espaço de ensino e aprendizagem, era, também, 

espaço de convivência e trocas sociais. Suas festividades ultrapassavam os 

temas escolares e estendiam-se aos mais diversos eventos sociais, a ponto de, 

inclusive, se pensar em criar em seu interior um Clube, como veremos mais 

adiante. Sempre constando da pauta das notícias jornalísticas, a Escola 

Normal tinha divulgados todos os assuntos relativos ao seu cotidiano, desde os 

mais rotineiros, como publicação do calendário de matrículas nos diferentes 

cursos - normal, complementar e modelo -, passando pelos mais polêmicos até 

os muito festivos que envolviam diversas solenidades e que iam do profano ao 

sacro: diplomação, homenagens, posses, comemorações - aniversários da 

Escola e de alunas - concertos, carnaval, jogos, orações, dentre outras. 

 

6.1 – As diplomações de normalistas 

 

As festas de diplomação de normalistas são sempre noticiadas com grande 

entusiasmo pelos jornais. Assim, as normalistas de 1932, no O POVO (s/d), 

também tiveram sua solenidade prestigiada por todas as maiores autoridades 

locais e descrita de forma bastante detalhada e elogiosa. 

Na Escola Normal Pedro II 
Conferidos os Diplomas das 

Professoras de 1932 
 

Revestiu-se de grande brilhantismo a solenidade realizada hontem, na 
Escola Normal Pedro II, para a entrega dos diplomas ás professoras da 
turma de 1932, daquele estabelecimento. 
Á ceremonia, que teve inicio ás 20 horas, no salão nobre do edifício da 
Escola, foram presentes o exmo. sr. cap. Carneiro de Mendonça, interventor 
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federal, altas autoridades, professores, exmas. familias e representantes da 
Imprenssa. 
 O provecto e operoso diretor da Escola Normal Pedro II, dr. Hipólito de 
Azevedo, abrindo a sessão, passou a presidência da mesa ao exmo. sr. 
interventor federal. 
 As néo educadoras prestaram o juramento regulamentar e receberam 
seus diplomas, debaixo de vivos aplausos da seleta assistência, havendo, a 
seguir, os discursos da oradora da turma, senhoriha Maria Estela Pinto 
Nogueira, e do paraninfo escolhido, dr. Beni Carvalho. 
 A professora e virtuosa d. Lídia Freire executou magistralmente numero 
de musica ao piano e os intelectuais conterrâneos dr. Mozar Pinto 
Damasceno e Filgueiras Lima declamaram poesias, tendo o exmo. 
interventor solicitado ao dr. Mozar Pinto recitasse o Hino á Bandeira, que 
recebeu estrepitosas palmas. 
 As senhorinhas novas professoras iniciaram por fim um lindo cântico 
alusivo ao ceremonial, cantico que foi acompanhado ao piano pela 
professora Cecília Paracampos Barreto. 
 Lida e assinada a ata, foi encerrada a sessão pelo sr. Interventor 
federal. 

 

Fiz questão de transcrever a notícia acima na sua completude para que seja 

possível visualizar e até sentir a magnitude de que se revestiam as festas de 

diplomação de normalistas no Ceará. Essa magnitude se sobressai, também, 

nos diferentes rituais presentes ao evento, como: recitação de poesias e 

cânticos acompanhados ao piano por mulheres, pois, cantar e tocar também 

eram parte fundamental do currículo daquelas que estariam na base da 

formação dessa sociedade. A seguir o jornal lista os nomes das normalistas 

que receberam o diploma. 

 

6.2 – As homenagens na Escola Normal 

 

O retorno de João Hippolyto à Direção da Escola Normal, após ter sido 

afastado em função do inquérito instaurado face ao “Caso do Professor de 

História”, foi digno de uma solenidade que contou com a presença das maiores 

autoridades locais, conforme O POVO de 18 de janeiro de 1932. 
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A Escola Normal homenageou seu Diretor 
A Solenidade de hontem naquele Estabelecimento 

 
Em regosijo pela volta do ilustre dr. João Hipólito de Azevedo e Sá á 

direção da Escola Normal Pedro II, os corpos docente e discente daquele 
estabelecimento promoveram-lhe hontem á tarde significativa manifestação, 
conforme fôra anteriormente anunciado. 

Á solenidade, que teve logar no salão principal da Escola, compareceu 
o representante do sr. Interventor Federal, autoridades, numerosas familias, 
pessôas gradas, representantes dos estabelecimentos de ensino, jornalistas 
e grande numero de normalistas. 

Falaram diversos oradores, tendo o homenageado agradecido aquela 
manifestação de apreço e simpatia. Á dignissima esposa do dr. João 
Hipólito foi oferecido um lindo ramalhete de flôres naturais. 

Ao ilustrado diretor da Escola Normal, O POVO renova seus 
cumprimentos, associando-se ás homenagens de hontem. 

 
 

Não só João Hippolyto recebeu homenagens realizadas na Escola Normal. 

Nessa Instituição, muitos outros receberam esse tipo de manifestação ao longo 

de sua historia como, por exemplo, Clóvis Beviláqua e sua esposa Amélia de 

Freitas Beviláqua, segundo o jornal “uma das mais belas inteligências 

femininas do Brasil”, que, após o solene ritual da homenagem realizada no 

Auditorium, deixou seus agradecimentos registrados no “livro de  impressões” 

da Escola, conforme O POVO de 14 de janeiro de 1935. 

“Este Educandário é eloquente atestado do grande progresso 
intelectual do Ceará. Nós, como brasileiros do norte, um cearense e a outra 
piauiense, sentimos orgulho e grande satisfação com o que vimos. 

Aproveitamos o ensejo para agradecermos as frases vibrantes com 
que benevolamente nos saudou o ilustrado professor Filgueiras Lima e a 
extrema gentileza da digna diretora desde estabelecimento, d. Edite Braga”. 

 
 

6.3  – O Conselho de Educação e a criação de um Clube na Escola Normal 

 

No jornal O POVO de 21 de março de 1933,60 um destaque para a 9a sessão 

extraordinária do Conselho de Educação do Estado, cujos conselheiros, dentre  

                                                 
60 Na mesma data, 21 de março de 1933, o Jornal O POVO publica uma carta do Major Juarez 
Távora, onde “o chefe revolucionário esclarece de uma vez o seu pensamento sobre o Divorcio 
e as relações da Igreja com o Estado” defendendo a liberdade ampla de cultos, a separação da 
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outros, João Hippolyto, Moreira de Sousa (presidente), Djacir Menezes 

(secretário), Menezes Pimentel, Mozart Pinto e Edite da Costa Braga, trataram 

de vários assuntos“ e, ainda, cogitaram da “fundação de um Clube na Escola 

Normal”, cuja instalação deveria ocorrer por ocasião do 49o aniversário do 

estabelecimento, a ser comemorado a 23 de março. A seguir o Jornal trata da 

programação da solenidade comemorativa ao anivérsario da Escola que 

deverá “revestir-se do maior brilho”. 

 

A criação, do Conselho de Educação do Estado e dos Conselhos Escolares 

dos Municípios, à época em que Moreira de Sousa foi Diretor da Instrução 

Pública, teve, segundo este, o “fim de se chamar a colaborar com o órgão 

técnico da educação os elementos de maior destaque intelectual e social do 

meio” (Sousa, 1955, p. 139). Para Sousa, esses Conselhos prestaram um 

serviço de “alta relevância à administração do ensino” no Ceará, tanto do ponto 

de vista administrativo, quanto do pedagógico.  

 

E mais, no “Conselho de Educação do Estado discutiam-se as mais palpitantes 

questões de pedagogia. Os estudos e debates, ali realizados, em torno de 

programas para a Escola Normal, tornaram-se memoráveis” (Idem, p.140). Isto 

na visão de Moreira de Sousa, ao escrever as linhas acima, na década de 

1950, pois, para o jornal O POVO de 12 de janeiro de 1934, o que ocorreu em 

determinada reunião do Conselho de Educação, quando se discutiam os 

Programas de Disciplinas da Escola Normal foi uma tentativa de imposição 

deliberada, por parte do Diretor da Instrução Pública, de Programas elaborados 

                                                                                                                                               
Igreja católica do Estado, a subvenção do ensino pelo Estado, o ensino religioso facultativo nas 
escolas públicas, etc. 
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por ele em detrimento dos elaborados pelos professores das disciplinas em 

foco. 

O que houve no Conselho de Educação 
Um Golpe do Diretor da Instrução contra dois Professores 

 
 
Segunda-feira ultima, reuniu-se o Conselho de Educação desta capital 

(sic), para tomar conhecimento dos programas das diversas cadeiras 
professadas na “Escola Normal Pedro II”. 

Sob a presidencia do dr. Moreira de Sousa, achavam-se presentes os 
srs. drs. Menezes Pimentel, Hipólito de Azevedo e Sá, Helio Gois Ferreira, 
Cesar Campelo, revmo. Padre Helder Camara e professoras Edite da Costa 
Braga, Teolinda Araujo e Leticia Ferreira Lima. 

O dr. Menezes Pimentel, relator, apresentou parecer aprovando 
integralmente o programa de Psicologia organizado pelo catedratico dr. 
Djacir Menezes e o de Pedagogia, organizado pela prof. da Edite da Costa 
Braga. 

Pôsto em discussão o parecer do dr. Menezes Pimentel, tomou a 
palavra o presidente do Conselho, dr. Moreira de Sousa para apresentar, 
como apresentou, um programa substitutivo de (sic) que fôra organizado 
pelo catedratico dr. Djacir, sob o fundamento do mesmo não corresponder a 
sua finalidade. 

Em discussão o substitutivo apresentado pelo diretor, a prof. da Edite 
Braga, membro do Conselho, defendeu o programa de seu colega, sendo o 
mesmo aprovado pela maioria dos presentes. 

Seguiu-se a discussão do parecer do dr. Menezes Pimentel, na parte 
referente ao programa de Pedagogia, organizado pela prof. da Edite Braga. 

O dr. Moreira de Sousa toma novamente a palavra e, atacando 
veemente o programa de da Edite, em quase todos os seus pontos, propoz 
fosse o mesmo rejeitado para prevalecer um substitutivo que tambem 
organizara para a cadeira de Pedagogia. 

Fechou-se o tempo. 
Da Edite sustentou com pujante argumentação os seus pontos de vista 

e posto em votação o assunto, foi aprovado pela maioria o programa 
organizado por da Edite da Costa Braga. 

A sessão do Conselho foi agitadssima. 
 

 

6.4 – Os aniversários da Escola Normal: comemorações 

 

Uma das principais comemorações realizadas na Escola Normal acontecia em 

torno de seus aniversários sempre com uma vasta programação e a presença 

de toda a sociedade fortalezense. Assim foi por ocasião de seu jubileu, com 

artigo que sintetiza seu histórico e descrição da programação publicados no O 

POVO de 22, 23 e 24 de março de 1934. Solenidade realizada com muitos 
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discursos e grande público e com direito a registro em Ata assinada por todas 

as autoridades presentes ou representadas. 

O JUBILEU DA ESCOLA NORMAL 
Meio século de glorias e conquistas para a causa do ensino no Ceará 

Uma Visão panorâmica da Existência fecunda e construtiva  
daquela Casa, desde a sua Fundação até os nossos Dias 

 
 O calendário cearense assinala hoje a passagem de uma data de alta 
significação para a nossa vida mental e que toca muito de perto com a 
causa da instrução no Ceará. Referimo-nos ao cincoentenário da Escola 
Normal Pedro II, que hoje se comemora e festeja com justificadas 
demonstrações de jubilo, tão nobilitantes e eficientes têm sido a ação e os 
benefícios prestados por aquêle conceituado estabelecimento cultural do 
Estado.  

Efetivamente, a fundação da Escola Normal em Fortaleza, em 22 de 
março de 1884, assinalou um novo passo, e importantíssimo, na vida 
escolar cearense, abrindo clareiras luminosas no estreito panorama 
pedagógico da então província do Ceará. 
 Associando-se ás festas projetadas pelos corpos docente e discente da 
Escola Normal para a comemoração de seu jubileu, O POVO dedica esta 
pagina ao importante educandário cearense, evocando o seu glorioso 
passado, através de documentos históricos relativos a seus primeiros dias, 
e focalizando ao mesmo passo as suas atuais condições, sob a criteriosa 
direção de dr. João Hipólito de Azevedo e Sá. 
 

 

Após discorrer sobre a história da Escola, destacando a fundação, as turmas 

de professorandas, os cursos, as matrículas, seus diretores e seus 

professores, o Jornal conclui com palavras de felicitações aos que fazem a 

Escola e, especialmente, ao Diretor, demonstrando toda a sua admiração por 

ele. 

Encerrando as presentes notas, com as quais assinalamos a 
passagem de uma efeméride por todos os títulos auspiciosa para a vida 
mental do Cará, apresentamos nossas efusivas felicitações aos professores 
e alunas da Escola Normal Pedro II, congratulando-nos muito 
especialmente com o dr. João Hipólito de Azevedo e Sá, que a tem sabido 
conduzir com elevada compreensão e severa austeridade, tornando-a cada 
vez maior no conceito e na admiração do povo cearense. 

 
 

Sobre os detalhes da festa comemorativa dos 50 anos da Escola, o jornal O 

POVO de 23 de março de 1934 relata seus diferentes momentos no 

“Auditorium” e os nomes que se encarregam de efetivá-los como o do Barão de 
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Studart na presidência do evento, de João Hippolyto na abertura, o canto do 

Hino do Ceará pelo “orfeão da Escola”, a “oração oficial” do professor Leite 

Maranhão, as “execuções ao piano” e violino, por alunas e professoras dentre 

outras, “declamação” de poesias pelo poeta e professor Filgueiras Lima, 

discurso de Djacir Menezes pelo Instituto Histórico, a Condessa Luci Augusti 

cantando Verdi e, por fim, o Hino Nacional também pelo orfeão da Escola. Vale 

destacar a fala de Leite Maranhão, publicada na integra pelo Jornal no mesmo 

dia do evento, 22 de março, relativamente à questão da autonomia da Escola.  

As Comemorações de ontem na Escola Normal 
 
 [...] Falou depois o dr. Leite Maranhão, pronunciando brilhante discurso 
em nome do corpo docente e no qual traçou critica serena e bem feita sôbre 
as necessidades da Escola, cuja congregação – acrescentou – deverá ter 
autonomia, libertando-se da tutela inexplicável do Conselho de Educação. 
 

 

6.5  – Outros temas dignos de destaque 

 

 A eleição da rainha dos estudantes também foi destaque nos jornais, e o jornal 

o Povo traz, em 5 de abril de 1930, a relação das candidatas a rainha dos 

estudantes e a lista das alunas da Escola Normal e Escola Modelo que votaram 

nas diferentes candidatas, dentre as mais conhecidas Raquel de Queiroz que 

tem uma votação bastante expressiva, embora não seja ainda, esta, a “ 

apuração” final do concurso. 

 

Merece divulgação, também, pelo O POVO de 26 de fevereiro de 1932, o fato 

de o governo do Pará reconhecer os diplomas de normalistas formados nas 

escolas normais dos outros estados, através de Decreto: “Art. 1o – Ficam 
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considerados válidos, neste Estado, os diplomas de normalistas, expedidos 

pelas Escolas Normais oficiais dos Estados e do Distrito Federal”. 

 

Também em destaque o “Centro Cultural das Normalistas” que realizou, 

conforme O POVO de 26 de março de 1934, sessão de posse de nova diretoria 

no “Auditorium” da Escola Normal, presidida pelo Diretor da Instrução Pública, 

com uma vasta programação cultural com direito a discursos de Moreira de 

Sousa e Djacir Menezes dentre outros, lembrando, ainda, que “a festa em 

apreço revestiu-se de muito brilhantismo”.  
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CAPÍTULO IV 

A REFORMA DE 1935 NA ESCOLA NORMAL DO CEARÁ 
E O ESTADO NOVO 

 
 

A luta pela implementação de uma Reforma da Escola Normal que se fez, 

parcialmente, no início dos anos trinta, por Moreira de Sousa, enquanto foi 

Diretor da Instrução Pública no Ceará, levou-o à disputa, como relatei 

anteriormente, pela direção da Escola em 1934, feito no qual não obteve êxito, 

terminando por deixar o Ceará, no mesmo ano, para assumir um cargo técnico 

no Ministério da Educação. Para assumir as funções de Diretor da Instrução foi 

nomeado João Hippolyto de Azevedo e Sá que, em 1935, fez nova Reforma na 

Escola Normal do Ceará. 

 

O projeto de reforma da Escola Normal proposto por Moreira de Sousa tinha 

como fundamento o ideário escolanovista que o habilitava a fazer a crítica ao 

ensino “verbalistico, literário e superficial” e ao qual deveria contrapor-se o 

ensino “prático, real e utilitário” que as condições econômicas e sociais do 

Ceará estavam a exigir. Portanto, fazia-se necessário trabalhar o ensino rural, 

já na formação de professores. E lembra que “assim estava a falar quando 

pedia”, à época, a reforma do ensino na Escola, fato que não foi possível, 

devido ao “espírito tradicionalista” predominante no Conselho de Educação. A 

solução, entretanto, segundo Moreira de Sousa, viria, ainda por sua iniciativa, 

com a criação da Escola Normal Rural. 
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Numa época em que as populações rurais tendiam a migrar para as cidades 

em busca de melhores condições de vida, a “ruralização do ensino” seria a 

solução, como lembra Joaquim Alves (s/d, p.366), apresentada pelo professor 

paulista Sud Mennucci e que “encontrou repercussão na sociedade dos Amigos 

de Alberto Tôrres, que iniciou um movimento de ruralização do ensino, apoiado 

na obra do grande estadista fluminense e nos ensinamentos de Sud Mennucci”. 

Desse movimento nasceu o I Congresso de Ensino Regional, que aconteceu 

em Salvador, Estado da Bahia, em 1934, e no qual foram estabelecidas as 

“bases para a criação de Escolas Normais Rurais e de Escolas Primárias 

Típicas Rurais, aceitando a Escola Normal de Juazeiro do Norte, criada em 

1933, como uma experiência pedagógica” (Idem).  Desse Congresso tirou-se 

uma “Comissão permanente de educadores” cujo representante do Ceará foi 

Joaquim Alves, que também fora delegado no evento, conforme o jornal O 

POVO de 26 de janeiro de 1935. 

  
O ensino rural, portanto, não só atenderia às novas formulações pedagógicas; 

aos princípios escolanovistas de voltar-se para um ensino ativo, com base na 

experiência, como também serviria à necessidade de manter o trabalhador do 

campo na zona rural, evitando, assim, o inchaço das cidades. Ademais, a 

busca de reforma da educação visava atender a reforma da própria sociedade 

brasileira que estava a exigir um novo “tipo de homem”, formado em novas 

bases filosóficas, o que viria frutificar na formação de um Estado Nacional 

brasileiro61. 

 

                                                 
61 Sobre os novos modelos teóricos ver NAGLE (2001). 
Sobre a formação de um pensamento nacional ver SCHWARTZMAN (1984). 
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Assim, como valioso instrumento de constituição de um pensamento nacional, 

a educação atravessou tempos de muitas reformas. No Ceará não foi diferente, 

e foi a escola de formação de professores o grande lastro onde se viveu, 

incessantemente, esses anseios. 

 

1 – A Reforma da Escola Normal em 1935: um projeto do Diretor da 

Instrução Pública - João Hippolyto de Azevedo e Sá62 

 

Como lugar da ação educativa cearense, a Escola Normal mereceu a atenção 

dos intelectuais do Estado e recebeu inumeráveis propostas de reforma ao 

longo de sua história. Na década 1930, também essas propostas surgiram e 

constituíram-se momentos de muita tensão entre aqueles que divergiam, não 

tanto pedagogicamente, mas, sobretudo, politicamente, porém, menos 

ideologicamente e mais pela defesa de grupos que se articulavam conforme 

interesses comuns. Organizados em torno de instituições que os 

representavam, como os partidos, esses grupos, através dos jornais locais, 

marcavam suas posições em torno de seus membros, conforme fossem 

situacionistas ou oposicionistas. Dessa forma, no período referido, as intrigas e 

dissensões políticas marcaram, também, a história da educação cearense. 

 

O novo Regulamento da Escola Normal, proposto por João Hippolyto, foi 

sancionado pelo Decreto n° 1.459 de 22 de janeiro de 1935. Por este 

Regulamento ficou instituído que o Curso Normal estava destinado a alunos de 

ambos os sexos e que a Escola Normal se comporia de 5 cursos: 

                                                 
62 A escrita que faço do nome de João Hippolyto de Azevedo e Sá tem como referência a sua 
assinatura posta em documentos oficiais que difere da escrita feita pelos jornais. 
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Art. 1° - A Escola Normal Pedro II, com séde na Capital, é um externato 
destinado á educação integral e á instrucção de alumnos de ambos os 
sexos que pretendam habilitar-se para o magistério primario.  
 
Art. 2° - A Escola Normal abrange 5 cursos: I – o pré-primario, no Jardim da 
Infancia; II – o primário, feito na Escola Modelo; III – o curso secundário; IV 
– o curso normal ou technico, para formação de professores; V – o curso de 
aperfeiçoamento do professorado. 
 

A criação do jardim de infância, sem dúvida, foi uma importante novidade 

trazida pela Reforma de 1935. Tinha duração de 3 anos e se destinava a 

crianças de 4 a 7 anos. O curso primário era feito na Escola Modelo (Art. 9°) 

que era entendida como um Grupo Escolar e se destinava à pratica pedagógica 

dos alunos do Curso Normal. O Curso Secundário (Art. 14) destinava-se 

àqueles alunos que desejavam continuar estudando para fazer o Curso Normal 

“sem solução de continuidade”. O Curso Normal (Art. 37), sucessivo ao 

Secundário, formava “professoras primárias” (observe-se que, aqui, a 

referência era feita a “professoras” e não a professores). O Curso Normal (Art. 

38) tinha duração de 2 anos e ompreendia as seguintes Cadeiras: 

1a Biologia Geral, Anatomia e Physiologia Humanas. 

2a Psychologia. 

3a Pedagogia e Sociologia Educacional. 

4a Technica do Ensino e 

5a Hygiene Geral, Hygiene Escolar e Puericultura. 

 

E, por fim, o Curso de Aperfeiçoamento (Art. 43) que era para àquelas 

“professoras diplomadas” que buscavam ampliação de seus conhecimentos 

pedagógicos. O Regulamento de 1935 compunha-se de 207 Artigos tratando 

dos mais variados temas relativos à Escola e seu funcionamento. 
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Assim, em 1935, o Diretor da Instrução fez a reforma da Escola Normal, mas 

não sem antes passar pelos embates que o tema suscitava, levando a que 

seus opositores enveredassem pelo caminho das acusações e comparações 

de ordem administrativas e reformistas, o que teve imediata resposta de seus 

correligionários63. Para ilustrar, brevemente, um desses momentos, estampada 

no jornal O POVO de 2 de fevereiro de 1935 encontra-se uma matéria em 

resposta às acusações  feitas pelo jornal de oposição, de que a diretoria da 

Instrução estava a perseguir determinadas professoras. O que estava a 

ocorrer, afirmava a matéria, era “apenas” a adequação de algumas situações 

em função da reforma porque acabara de passar a Escola Normal. 

Lecismo sem Educação 
 
 Veiu “O Nordeste” de ontem com uma estirada anódina sôbre a 
Diretoria da Instrução, taxando de politicagem os atos levados a efeito, 
recentemente, naquela repartição. E grita que tudo isso “retorno da 
Instrução aos domínios da politicagem”. 
 Estão enganados os piíssimos confrades. 
 A revolução não deixará jamais que um departamento importante como 
aquêle recaia nas mãos de um delirante e exaltado politiqueiro como o sr. 
Moreira de Sousa. 
 As coisas ali mudaram. 
 Os concursos de compadrio, as comissões de favor, as reformas para 
satisfazer a mesquinhos interesses pessoais não serão repetidos no 
govêrno honesto de Moreira Lima nem na administração construtiva de 
João Hipólito. [...] 
 Aliás convem acentuar que a famigerada reforma que o padre Helder 
quis impor ao sr. Moreira de Sousa é que deixava “sem pousada 
educadoras distintíssimas [...]”. 
 Com a atual reforma, essas dignas mestras serão aproveitadas em 
diretorias de grupos da capital. 
 Insinuam os confrades que se procura confundir a atual reforma com a 
de pe. Helder. Mas não vemos como se possa fazer tal paralelo. 
 Será mais uma dos jornalistas católicos? 
 A reforma “helderina” tinha objetivos acentuadamente personalistas, 
pois criava cadeiras, sem outra finalidade que a de colocar na Escola a si e 
aos seus cúmplices educacionais. Voltaremos a comentar o assunto, pondo, 
no devido tempo, os “pontos nos ii”, para desmascaramento desse lecismo 
anti pedagogico e, portanto, sem educação... 
 

 

                                                 
63Conforme BARROSO (1984, p.121) e FARIAS (1997, p.190), de 5 de setembro de 1934 a 10 
de maio 1935, num período de menos de oito meses, foi Interventor Federal no Ceará, o 3° da 
Revolução, Felipe Moreira Lima pertencente ao Partido Social Democrata-PSD. 
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As acusações feitas de lado a lado, pelos jornais, deixam clara a divisão da 

elite cearense entre dois grupos fundamentais e o inconformismo do grupo 

ligado à Moreira de Sousa com o fato de este não mais participar da 

administração local64. Também, em 8 de fevereiro de 1934, no O POVO, nova 

resposta ao “saudosismo educacional” manifesto pelo jornal de oposição, 

lembrando que “uma vez frizámos, com abundância de argumentos, o absurdo 

dêsse confronto, porisso que o dr. Moreira de Sousa desmanchou-se em atos 

da mais desbragada politicagem, enquanto o dr. Hipólito tem visado 

unicamente os altos interesses da instrução”. O jornal continua nesse jogo de 

acusação e depreciação de um e de defesa e enaltecimento de outro, assim 

como, critica o jornal O Nordeste, por sua posição, e seu redator a quem 

chama de “criticozinho vêsgo e descontrolado” que “não tem senso nem 

mentalidade para compreender uma administração, como a de João Hipólito, 

voltada exclusivamente para o bem público” e para quem “só merecem 

aplausos, os indivíduos que se bitolam pelo seu estalão, como o ridículo e 

fóssil ex-pedagogo do Jaguaribe...”. Acusa, ainda, o jornal O Nordeste, de 

querer ver restaurado no Ceará o “regime de miséria [política]” que sempre 

aqui reinou. Nessa linha, outras matérias jornalísticas surgiram como a de um 

cidadão de Itapipoca que demonstra que acusações feitas ao, então, atual 

Diretor da Instrução deveriam, na verdade ser atribuídas ao Diretor anterior, 

pois, foram as ações deste último que provocaram transtornos a algumas 

professoras locais, e conclui: “É deste modo que se conta a verdadeira história 

do Brasil”. 

 

                                                 
64 Referido grupo tinha na Liga Eleitoral Católica – LEC sua representação política e no O 
Nordeste o órgão de veiculação de suas idéias. 
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Críticas mais específicas, relativamente à Reforma, também são dignas de 

divulgação com suas respectivas réplicas. Assim, o jornal O POVO de 11 de 

fevereiro de 1935 rebate as críticas de Padre Hélder Câmara à Reforma 

proposta por João Hippolyto em 1934 e, ao mesmo tempo, faz uma análise de 

muitos pontos da Reforma.  

A Reforma da Escola Normal 
Lições ao Padre Helder 

 
 Escreve-nos Justus: 
 “Depois de retumbantemente anunciada, veiu a lume a critica do Padre 
Helder Câmara á atual reforma do ensino normal. 
 Vasada em linguagem nada cortez, falta a essa critica a serenidade 
das coisas sérias. 
 A fraqueza dos argumentos é palpável. 
 Esperava-se um trabalho de folego e o que se viu foi um amontoado de 
incongruências e disparates. 
 “Quem entende de pedagogia e ama o Ceará”, ao contrario do que 
afirma o exaltado articulista, ha de ter rido, a bom rir, dos seus erros e das 
suas inconsequencias. 
 Ninguem afirmou, “em meio tom”, que a sua infeliz reforma se 
comparasse á atual. O POVO, em tempo oportuno, explicou e acentuou, de 
maneira clara e categorica, o carater personalista da de s. s. e o sentido 
elevado da reforma moldada pelo dr. João Hipólito, a qual se volta 
inteiramente para o bem publico. 
 Essa historia de criar jardins de infancia em Faculdades, porque o 
ensino normal os reclama, como parte integrante do seu todo orgânico, é de 
quem não quer discutir, seriamente, assuntos importantes... 
 

 

Iniciando por menosprezar o conhecimento pedagógico do Padre Helder e 

denunciar os interesses individuais presentes na sua proposta de reforma, o 

autor da matéria rebate as críticas deste à reforma de João Hippolyto buscando 

fundamentar seus argumentos no conhecimento científico.  

 O fato da cadeira de Pedagogia aparecer, na atual reforma, ligada á de 
Sociologia Educacional explica-se pelo fato economico e tambem pelo lado 
cientifico, que nem todo mundo apreende. Esta conexão das duas materias 
não se originou da criação da cadeira que, na outra “reforma”, se pretendia 
preparar especialmente para o padre Helder. 
 O critico do “O Nordeste” quer dar a entender que essas disciplinas não 
se interdependem nem se interinfluem, quando por toda parte, aparecem os 
problemas pedagogicos ligados aos problemas sociais. A própria 
designação ”sociologia educacional” esclarece a aproximação dos fins 
visados por uma e outra. 
 É verdade que o dr. Backhauser, pedagogo católico, á pagina 131 de 
seu recente livro “Técnicas de Pedagogia Moderna”, onde aliás ha muitos 
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êrros dignos de nota, diz que a sociologia aplicada á educação é “coisa 
banal, em que não se deve pensar”. 
 Surgem hoje, no campo educacional, variadas questões sociológicas 
que o professor de pedagogia deve aprofundar e esclarecer. É assim que a 
John Dewey “o pai da pedagogia moderna” se dá o nome de “sociologo da 
educação”. Mas nem todos conhecem bem êssess assuntos... 
 A reforma, portanto, nêsse ponto, está rigorosamente em dia com a 
ciência pedagogica. 
 Quanto á diferença entre “professores e mestres”, temos a dizer 
apenas que as detentoras das cadeiras de artes da Escola Normal 
receberam tal denominação no seu próprio tituloo de nomeação para êsse 
estabelecimento. A reforma manteve, logicamente a diferença, embora 
levando, na devida conta, o papel de cada uma das cadeiras de arte na 
formação profissional dos professores primários. 
 O mais é intriga que não colhe. 
 

 

Retornando à “fraqueza de argumentos” de Helder Câmara, o defensor da 

reforma de Hippolyto zomba de sua proposta de planejamento com base, ao 

que tudo indica, na pedagogia de projetos de Kilpatrick.  

 No tocante a “exames, programas e horários” os dislates pedagógicos 
ainda são maiores. 
 Fala o padre Helder do ensino normal como se estivesse tratando de 
qualquer escola primária, como simplismo dos jejunos na matéria. Basta 
considerar que s. s. reclama “centros ocasionais e projetos” para aulas de 
50 minutos, ministradas por diferentes professores, sobre disciplinas 
especializadas... É incrível! 
 

 

Outro ponto que o autor da matéria aponta como desconhecido do Padre 

Helder Câmara diz respeito ao jardim de infância, pois o mesmo não sabe que 

neste, além da socialização, partindo dos estudos de Montessori, já se deve 

iniciar o ensino do cálculo, da leitura e da escrita. 

 Um dos pontos feridos tambem pelo jovem sacerdote é o “jardim de 
infancia”, cuja criação devemos ao esfôrço construtivo do atual Diretor da 
Instrução. Aqui vão dois periodos inocentes: “Está inefavel o capitulo sôbre 
jardim de infancia. Com a maior simplicidade a alínea b do art. 4° altera a 
essencia mesma dêste importantissimo instituto pre primario no Ceará êle 
terá que alfabetizar”. 
 Se fosse mais lido em questões de educação, o padre Helder saberia 
que os jardins de infancia montessorianos iniciam o ensino da leitura, do 
calculo e da escrita, na sua fase final. Os do tipo americano preocupam-se 
mais com a socialização dos pre escolares. 
 A reforma fundiu-os num só tipo, a exemplo do “Instituto de Educação”, 
do Rio de Janeio, a cuja testa se ergue a figura dominante de Lourenço 
Filho. 
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 O “Código de Educação” do Estado de São Paulo, ás paginas 186 e 
187, art. 759, do Titulo V, sôbre Jardim de Infancia, tratando do programa 
do mesmo, inclue o que se contem na letra e: 
 - para os de terceiro gráu (refere-se aos alunos) apenas como meio de 
pre adaptação ao curriculo primário, sempre sob fórma de jogos, iniciação 
nas técnicas fundamentais de leitura, escrita e calculo. 
 Como vê o padre Helder (e deve tomar nota para não recair no êrro) 
não é só no Ceará que se alfabetiza em jardins de infancia. Faz-se o 
mesmo em São Paulo de acôrdo com a reforma trabalhada e concluída pela 
altissima visão pedagogica de Fernando de Azevedo. 

Triste maneira de criticar. 
Erra, ainda, uma vez, o padre Helder quando declara que a Refôrma 

retirou a Escola Normal da tutela da Diretoria da Instrução, restabelecendo 
uma velha anomalia. Ao contrario, a Refôrma acentuou devidamente essa 
dependência. 

Terá o reverendo criticado sem lêr?[...] 
 

 

Fica explícito, ainda, no artigo, que a Reforma de 1935, feita por João 

Hippolyto, tomou como modelo as reformas do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

o que, aliás, parece ter-se repetido em outros tempos no Ceará como, por 

exemplo, quando ocorreu a Reforma de 1922 atribuída a Lourenço Filho que, 

também, teve inspiração paulista. É interessante observar que, relativamente à 

autonomia da Escola nascida com a Reforma de 1922, Hélder Câmara 

compartilhava do mesmo ponto de vista de Moreira de Sousa, quando defendia 

o fim dessa autonomia, chegando a considerá-la como uma “anomalia”. 

 

O debate sobre a Reforma de 1935 continuou acontecendo entre os 

contendores já referidos e nos traz importantes revelações sobre o pensamento 

educacional do período, como, por exemplo, a idéia de sistema que, no caso, 

se refiria à formação de professores. Assim, no O POVO de 15 de fevereiro de 

1935 o rebate às críticas do Padre Helder à Reforma envereda, não só pela 

justificada referência educacional nos outros Estados, como também pelo 

deboche ao crítico. 
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A Reforma da Escola Normal 
Lições ao Padre Helder 

 
 [...] Ha uma coisa pior do que errar: é persistir no erro. Está nesse caso 
o desastrado pedagôgo soi-disant. 
 Leu pro riba, como diria o matuto, sem assimilar, os tratados de 
educação e julgou-se logo uma autoridade. 
 Entretanto, como tudo isso fôsse apenas verniz ligeiro, a ilusão desfez-
se num segundo. 
 Aqui temos, diante de nós, não um conhecedor de assuntos 
pedagogicos, mas um hospede da materia, um viajante da ciencia, a serviço 
de paixões politicas. [...] 
 As suas digressões sobre a organicidade da obra educativa é digna do 
nebuloso Plínio Salgado dos nossos tempos. Parece um chefe integralista 
querendo definir o seu ideal filosofico e político: ninguem entende. 
 Aquele celebre pensador, que a bondade de D. Joaquim permitiu fosse 
alem de suas modestas funções de porteiro do palacio do Bispo, não seria 
mais claro nem mais profundo... 
 Para maior clareza, seguiremos a distribuição numerica do exaltado ex-
discipulo de literatura e sociologia do tenente Severino Sombra. 
 1) A Reforma, seguindo as diretrizes modelares do Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro, vai do jardim de infância ao curso técnico, 
porque “no seu todo organico uma obra educativa deve compreender desde 
o curso pre-primario ate o de aperfeiçoamento profissional”. Saiba-se, de 
passagem, que aquele Instituto é dirigido pela figura máxima de Lourenço 
Filho. 
 Porque a Reforma teve essa visão ampla e organica do problema 
educacional, o articulista do “O Nordeste” diz que, a ser assim, as 
Faculdades de direito deviam ter anexos jardim de infancia... 
[...] E grita: “Mas a obra educativa não é sinonimo de Escola Normal”. É a 
pobre “ironia dos amadores”, a que se refere Delgado e Carvalho. 
 Vejamos, a respeito, o que se encontra nos “Arquivos do Instituto de 
Educação” – padrão de que estão se aproximando todas as escola normais 
do Brasil. [...] “O Instituto de Educação compõe-se de quatro escolas: 
“Escola de Professores, Escola Secundaria, Escola Primaria e Jardim de 
Infancia, mantendo perfeita continuidade de ensino. Está organizado como 
um sistema educacional completo, com oportunidade de educação em 
todos os graus”. A reforma cearense, se bem que não ainda de maneira 
completa, adotou essa mesma seriação. [...] 
Tambem o Instituto de Educação, de S. Paulo, cujas possibilidades 
financeiras são algo diferentes das nossas, não vai além. 
 

 

O jornal continua desfazendo o que considera os “equívocos” de Padre Hélder 

que retoma pontos já, anteriormente, discutidos, assim como discute, ainda, 

temas como o dos concursos e suas formas de seleção, como, por exemplo, a 

preleção exigida na prova didática, ressaltando-lhe o verbalismo, bem como 

acentua a falta de referência aos Testes, ao que o artigo responde: 

Se conhecesse melhor o terreno em que inadvertidamente está 
pisando, o padre Helder saberia que a questão dos testes ainda se acha, no 
Brasil, no puro terreno das experimentações e que reformas 
avançadissimas, como a de S. Paulo, gisada pelo espiritoo superior de 
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Fernando de Azevedo, não falam neles sinão como material para pesquisas 
e experimentações. 

No Instituto de Educação do Distrito Federal, apenas os testes mentais 
têm uma aplicação sistematica. O rendimento escolar obedece ainda ao 
regime dos exames, salvante algumas experiencias de testes de 
escolaridade ou pedagogicos. 

Observe-se, porem, que no Rio ha gabinetes organizados 
especialmente para o serviço de estalonização de testes, sem o que é 
impossível aplica-los proveitosamente. 

É lamentavel que o ex-discipuloo de filosofia do tenente Sombra não 
saiba essas coisas. 

 
 

Numa demonstração contundente de que é profundo conhecedor dos temas 

pedagógicos em discussão na época em foco, o articulista do jornal desdenha 

do Padre Hélder e de suas “críticas falsas e inconsistentes”, segundo diz. Ainda 

no mesmo artigo, ao insistir Hélder Câmara nas aulas com “projetos” e nos 

“centros de interesse” para o curso normal, volta o artigo a esclarecer que  

Os “projetos e centros de interesse” aplicam-se nos cursos primarios. 
Nos cursos secundarios, o sistema de ensino deve ser o de “Seminarios” 
(no sentido novo com que empregamos hoje essa palavra em pedagogia), o 
qual implica “livre pesquisa bibliográgica (sic) ou experimental sôbre os 
vários temas ou assuntos propostos, “dando-se especial relêvo  á 
personalidade do futuro mestre, para comprovação das suas capacidades 
de inteligencia, espirito de iniciativa e de trabalho”. 

É justamente êsse regimen de “Seminário pedagogico” o adotado pela 
Reforma, onde se lê no art. 54 [...] 

A questão é que o padre Helder não sabe ainda distinguir Pedologia de 
Pedagogia. E, enquanto permanecer essa confusão em seu cérebro, não 
poderá s.s. compreender porque o ensino primario difere, não só em 
quantidade como em qualidade,  do ensino secundario e superior. 

Resta-lhe, depois disso, rezar o mea culpa e fazer o compromisso 
solene de que nunca mais comprometerá, com seus êrros pedagogicos, os 
créditos intelectuais do clero cearense. 

JUSTUS 
 

 

Sempre numa forte demonstração de que se encontrava perfeitamente 

atualizado com as novas discussões pedagógicas, o redator do jornal, de 

codinome Justus, replicou todas as críticas feitas à Reforma e, ainda deu, 

conforme o próprio título da matéria, “lições” pedagógicas, não só para o 

opositor de João Hippolyto, como também para seus leitores. Entretanto não 

percebeu o tino visionário de Padre Helder que, por antecipação, já via no 
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ensino por projetos uma interessante proposta de transformação da prática 

pedagógica. O fato é que, já no inicio de 1935, a Reforma foi efetivada e no 

jornal O POVO de 14 de fevereiro foi publicado o edital para a matrícula no 

Jardim de Infância da Escola Normal Pedro II. A Diretoria da Instrução Pública, 

entretanto, não ficou com João Hippolyto por muito tempo, haja vista a 

conturbada situação política cearense e brasileira no período referido65. 

 
 
2 – Política e Instrução Pública: repercussão na Escola Normal 
 

No mundo da política, nos embates partidários e nas intrigas pessoais, sempre 

valeu tudo para levar a melhor. Assim, utilizar-se de um importante instrumento 

cultural e ideológico como a educação para fazer valer interesses privativos de 

grupos sociais tornou-se comum em todos os tempos. Fazer e desfazer ações 

administrativas nesse setor era prática comum entre aqueles que se sucediam 

no comando das decisões. No Ceará de 1935, a mudança do grupo político no 

comando administrativo levou, como sempre, a atos dessa natureza. Para 

ilustrar, um artigo do O POVO de 6 de julho de 1935 relata um desses casos, 

ocorrido na Escola Normal, quando, por ocasião da Reforma, algumas 

                                                 
65Segundo FARIAS (1997) a tumultuada gestão política de Felipe Moreira Lima e seu fracasso 
eleitoral, que permitiu que a LEC saísse vitoriosa nas eleições legislativas de 1934 e, 
consequentemente, que indicasse o Governador do Ceará – Menezes Pimentel – em 26 de 
maio de 1935, terminou por acarretar sua destituição, por Vargas, em 10 de maio de 1935, 
assumindo nesse ínterim Franklin Gondim, Secretário da Fazenda.  
Com o professor Francisco Menezes Pimentel – acadêmico e ex-diretor da Faculdade de 
Direito – no comando do Ceará foi nomeado para Diretor da Instrução Pública Hélder Pessoa 
Câmara, cargo que ocupou até 1937 quando a “Igreja o transferiu para o Rio de Janeiro” 
(FARIAS, 1997, p. 198), onde trabalhou no Ministério da Educação. Sua visita ao Ceará em 
1942 foi noticiada pelo O Nordeste de 31 de dezembro desse mesmo ano: “Chegou ontem, via 
aérea, a esta capital, em visita á sua digna familia, o nosso prezadissimo amigo rvmo. Padre 
Helder Camara, técnico do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro”. 
Foi também uma de suas primeiras ações de governo “a transformação da antiga Diretoria 
Geral de Instrução Pública em Departamento Geral de Educação” (BARROSO, 1984, p. 126-
127). Menezes Pimentel administrou o Estado, com “mão-de-ferro”, como Governo 
Constitucionalista de 1935-1937 e como Interventor Federal de 1937-1945 (BARROSO, 1984) 
e (FARIAS, 1997). 
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professoras foram remanejadas para outras escolas, e o caso foi tratado, pela 

oposição, como arbitrariedade da Diretoria da Instrução Pública. No novo 

governo, à frente da Diretoria da Instrução Hélder Câmara considerou que 

deveria fazer “reparação” e desfez o que estava feito. O Jornal contestou: 

O Caso da Escola Normal 
Não se trata de reparação 

Nos comentarios que a imprensa governista vem traçando em tôrno do 
chamado caso da Escola Normal, alega-se, vez por outra – e ainda hoje a 
“Gazeta” se manifestou nêsse sentido – que a professora Ivete Costa Sousa 
regia a Cadeira de Ciencias Naturais daquêle estabelecimento ha 12 anos. 
 Com essa alegativa, pretende-se fazer acreditar que o dr. Aderbal de 
Paula Sales fôra nomeado para a cadeira daquela distinta professora, 
usurpando assim os seus direitos. Mas essa não é a verdade. 
 D. Ivete Costa Sousa lecionava no Curso Complementar da Escola 
Normal, cujos programas tinham carater primario. Esse curso foi extinto no 
govêrno Moreira Lima, e as respectivas professoras, inclusive d. Ivete, 
voltaram, por isso mesmo, ao magisterio primario, de onde tinham provindo. 
 A cadeira de Cinencias Naturais para que fôra nomeado o dr. Aderbal 
de Paula Sales pertence ao curso secunDario da Escola Normal e ficou 
instituida com a ultima reforma do ensino decretada para aquêle 
estabelecimento. Não é absolutamente, como deseja fazer crêr, a cadeira 
de Ciencias Fisicas e Naturais do Curso Complementar. O seu programa, 
bastante diferente do outro, exige conhecimentos muito mais vastos e 
especializados por parte do professor que tiver que ministra-la. 
 Em suma, a recente nomeação daquêle professor, com a decisão do 
professor Aderbal de Paula Sales, não representa de fórma alguma uma 
reparação, sendo ao contrario um ato prejudicial ao ensino, por isso que, 
apesar de tratar-se de uma educadora inteligente, d. Ivete Costa Sousa não 
possue as aptidões de que é portador aquêle nosso ilustre conterrâneo. 
 Essa é que é a verdade. (grifos meus) 
 

 

Apesar dos grandes embates pedagógicos, por ocasião das reformas 

educacionais, as revanches políticas pareciam desconhecê-los, mesmo que 

seus personagens fossem os mesmos em uma e outra temática. Afinal a 

relação entre intelectuais e política encontrava-se bastante entrelaçada. 

 

As intervenções do novo governo também atingem a Escola Normal Pedro II. 

Assim, no jornal O POVO de 5 de fevereiro de 1936, os protestos contra 

medidas tomadas pela administração pública, sem qualquer consulta aos 

“pedagogistas”, e que se arvoram de argumentos de economia para 
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implementar medidas que ferem os preceitos pedagógicos, são enunciados e 

denunciados pelos que entendem que tais ações se voltam para, em verdade, 

atender aos interesses do grupo que se encontra no poder. 

O governo do Estado e a Instrução Publica 
Uma medida anti-pedagogica, prejudicial aos interesses do Ensino 

 
Destas colunas temos verberado, vez por outra, os desacertos 

praticados pela atual administração cearense nos domínios do ensino 
publico. 

Vamos marchando em materia educacional, para uma situação 
deploravel e deprimente de nossas tradições intelectuais.  

Todos os setores do ensino publico se acham, neste momento, sob a 
fuzilaria cerrada da politicagem. 

Retrogridamos, no campo pedagogico, até as escolas sem metodoo e 
liberdade dos ominosos tempos medievais... A palavra pedagogia é um 
verdadeiro espantalho para os que se apostaram no poder. 

Ainda agora, na Escola Normal Pedro II, acaba de ser posta em pratica 
uma medida aberrante aos mais comesinhos principios didaticos. 

Temos recebido a esse respeito reclamações insistentes de 
professores daquela casa de ensino, os quais extranham que o governo, em 
assuntos de tanta relevancia, não faça a menor consulta á Congregação da 
Escola 

No caso, trata-se do injustificado aumento das classes, de 35 para 58 
alunos, pulando por cima do Regulamento da Escola. 

Não ha professor, por mais culto e mais devotado ao seu ministerio, 
capaz de conseguir resultados positivos com classes de 58 alunos. 

Não calha a justificativa da medida de economia, porque não serão 
migalhas que irão salvar o Ceará. 

Quando, por toda parte, se diminue o efetivo das classes, como 
condição indispensavel para maior aproveitamento e como meio unico de 
tornar possivel a aplicação dos modernos métodos de ensino, quer-se, no 
Ceará, voltar ás classes de numero ilimitado de alunos, justamente no 
estabelecimento onde se formam as professoras estauais. (grifos meus) 

 

Continua o Jornal com a matéria, chamando a atenção para o fato de ainda ser 

tempo de se fazer a correção dessa medida e evitar o “erro pedagogico” no 

qual esta incorre, lembrando que estará a “clamar” até que seja ouvido pelo 

“bom nome do ensino estadual”. 

 

Em 1937, o uso do campo educacional como instrumento do fazer político 

continua a pautar as ações da administração pública. Assim, pareceu ser, 

quando o Interventor Menezes Pimentel resolveu modificar a legislação, 

relativa à seleção dos candidatos ao cargo de Inspetor de Ensino, sancionada 
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pelo governo de Carneiro de Mendonça. Para o jornal O POVO de 27 de 

fevereiro de 1937, o que houve foi uma deturpação da lei em vigor. 

A Instrução e a Política 
Um Decreto do Interventor Mendonça 

deturpado pelo atual Governo 
 
 Em suelto estampado nestas colunas, punhamos em destaque ha 
poucos dias, a perniciosa influencia da politica nos assuntos de natureza 
tecnica, mostrando os graves prejuizos daí decorrentes para a coisa 
publica.  
 Aludiamos, então, aos serviços de agricultura, que têm sofrido 
consideravelmente as consequencias da atuação partidaria. 
 Mas não é apenas nesse setor da administração que se fazem sentir 
os efeitos da política. 
 Na Instrução é a mesma cousa. 
 E ainda agora oferece-nos o governo um testemunho do asserto (sic), 
com o ante-projeto que enviou á Assembléa modificando a legislação 
vigente sobre o provimento dos cargos de inspetores de ensino. (grifos 
meus) 
 

 

E continua o jornal lembrando que no Decreto, até então em vigor, “o concurso 

para aquelas funções constava de uma prova escrita, uma prova pratica e uma 

preleção” e que a prova escrita era eliminatória. E mais, afirma que tal 

legislação impunha um caráter “moralizador” ao processo seletivo, excluindo 

aqueles candidatos “menos habeis”. E denuncia: 

Que fez, porém, o atual Governo? 
A titulo de adaptar o decreto do Major Mendonça ao Estatuto dos 

Funcionarios Públicos, vai modificar de maneira sensivel as suas 
disposições, suprimindo justamente as provas escritas, as quais – de 
acordo com o projeto em curso na Assembléa – passarão a ser feitas em 
casa, com absoluta antecedencia, versando sobre qualquer dos pontos do 
programa, á escolha do proprio candidato! [...] 

Deante disso não ha mais razão para duvidas: por iniciativa do atual 
governo, vai ser abolida a prova mais importante instituída pelo Interventor 
Carneiro de Mendonça, o qual, ao baixar aquele decreto [...] teve em mira 
afastar do ensino “a influencia do favor politico ou pessoal”, na convicção de 
que o “cargo de inspetor regional requer habilitações especiais que só 
poderão ser devidamente apreciadas mediante provas, tambem especiais, 
de competencia”. 

Assim não pensa, entretanto, o governador de Menezes Pimentel e por 
isso mesmo vai deturpar as finalidades do concurso, abrindo uma porta 
larga aos protegidos da situação. (grifos meus) 
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O Jornal constata, ainda, que as modificações da lei que regulamenta a 

seleção de inspetores de ensino não se limitam ao fato citado, pois, também 

trata de abolir a forma de composição da banca examinadora que, pelo novo 

projeto, não mais seria composta por “quatro membros, sendo dois indicados 

pelo diretor da Instrução e os outros dois os catedraticos de Pedagogia e 

Higiene da Escola Normal Pedro II”, cadeiras que, segundo o jornal, 

“pertencem a professores que não desfrutam as graças oficiais, no caso d. 

Edite Braga e o dr. Leite Maranhão”. Fica estabelecido, portanto, que a 

composição da banca examinadora seria feita pelo Secretario do Interior a 

partir de uma lista de oito nomes apresentados pelo Diretor Geral de Educação. 

“Está evidenciado assim que a matéria submetida ao exame do Poder 

Legislativo e em vesperas de ser aprovada pela Assembléa outra cousa não 

visou sinão atender aos interesses da política situacionista, deploravelmente 

confundidos com os interesses do ensino”, lamenta o Jornal.  

 

O que fica retratado, no entanto, é o fato de que as velhas formas de fazer 

política continuavam (continuavam?) a se perpetuar entre aqueles que 

detinham o poder de fazer e executar a legislação; sempre a favor e conforme 

seus interesses. Assim, reformar, o que não significa transformar, era e é a 

ordem do dia. Se não se formula uma nova lei, encontram-se argumentos nas 

mesmas para beneficiar o grupo que decide. 
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3 – Ensino Rural e Escola Normal no Ceará 

 

Sempre no anseio de sair do atraso, parte da intelectualidade cearense busca, 

através da instrução pública, avançar em direção ao desenvolvimento e, para 

tanto, a regionalização do ensino se torna cada vez mais premente. 

Regionalizar cada vez mais o ensino e a formação de professores, atrelado ao 

projeto de desenvolvimento nacional, fez com que os cearenses investissem 

fortemente na difusão das Escolas Normais Rurais66.  Em 1936, em Limoeiro 

do Norte, fundou-se, com esse objetivo, uma “Sociedade Pró-Educação Rural” 

que culminou com o lançamento da pedra fundamental da Escola Normal Rural 

dessa cidade. O jornal O POVO de 15 de janeiro de 1936 descreve o evento, 

que ocorreu com a presença do Governador Menezes Pimentel e Comitiva, 

inclusive com jornalistas que tiveram “um auto á sua disposição”. Referida 

Comitiva saiu de Fortaleza e dirigiu-se a Limoeiro: “passavam minutos de oito 

horas quando a comitiva entrou em Limoeiro, cujas ruas se achavam 

artisticamente ornamentadas” e foram “Recebidos fidalgamente pela população 

de Limoeiro, prefeito á frente [...]”, para acompanhar as “solenidades de 

Domingo ultimo” que perduraram por todo o dia, cumprindo vasta programação, 

e retornou a Fortaleza somente à noite. Os administradores públicos, por essa 

época, já sabiam bem o poder da educação67. 

 
                                                 
66 Sobre a formação de professores nas Escolas Normais Rurais, ver ARAÚJO (2007). Nesse 
trabalho a autora conseguiu rastrear as Escolas Normais Rurais referidas por CASTELO 
(1951), fundadas no período de 1934 a 1951, que se localizaram em Juazeiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Ipu, Crateús, Acaraú, e Itapipoca, perfazendo um total de 
oito Escolas. Segundo Souza (s/d, p. 203), por volta do final da década de 1950 chegava a 19 
o número dessas escolas no Ceará. 
67 Sem a intenção de parafrasear José de Souza Martins (1994), mas lembrando que, assim 
como os administradores públicos, através de velhas práticas políticas, sempre utilizaram-se 
(utilizaram-se?) do poder do atraso para perpetuar-se no poder, também conheciam muito bem 
e sempre utilizaram o poder da educação como veículo de divulgação de suas administrações. 
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4 – A Escola Normal como espaço de solenidades, atividades culturais e 

eventos diversos 

 

O uso do espaço da Escola Normal do Ceará não se limitava às atividades de 

ensino e aprendizagem; sempre foi vista pela sociedade cearense como 

importante e, porque não dizer, imponente espaço para os mais significativos 

acontecimentos dessa sociedade. Assim, fazer uso desse espaço era sinônimo 

de prestigio e status social. Fosse como personagem do espetáculo, fosse 

como platéia, estavam todos lá. 

 

4.1 – Os aniversários da Escola Normal: comemorações  

 

Por ocasião do 51° aniversário da Escola, houve a realização de uma 

“imponente solenidade” que contou com uma vasta programação cultural e com 

a presença das principais autoridades locais ou seus representantes, “alem de 

jornalistas, professores da casa e pessoas de alta representação social”. A 

publicação do programa e o relato da festa constam no jornal O POVO de 26 

de março de 1935. 

Comemorando o 51° Aniversario da Escola Normal Pedro II 
O brilhante Festival de Sexta-Feira, no “Auditorium” daquela 

tradicional Casa de Educação 
 
 Realisou-se no dia 22 do corrente, ás 19 ½ horas, no “Auditorium” da 
Escola Normal Pedro II, uma imponente solenidade comemorativa do 51 
aniversario desse importante estabelecimento educacional,atualmente sob a 
direção da ilustrada professora d. Edite da Costa Braga. 
 Precisamente á hora anunciada, o vasto salão ficou literalmente cheio 
[...] 
 A nota mais destacada desse brilhante festival foi o discurso do dr. 
Mozart Pinto que, em nome do orpo (sic) docente da Escola Normal Pedro 
II, fez belissima saudação ao tradicional educandário. Vasada nos primores 
do idioma vernaculo, essa peça oratoria constituiu mais um atestado 
eloquente da cultura polimorfica e da excelsa inteligencia do festejado 
homem de letras. 
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O jornal relata com detalhes o desfecho de toda a programação da festa que 

incluiu momentos com recitação de poemas por alunas do Jardim de Infância, 

da Escola Modelo, por professores da Escola Normal, dentre outros, cantos 

acompanhados por piano, discursos, “palestras humorísticas”, conserto de 

violino e piano e, por fim, o Hino da Escola Normal Pedro II (música do maestro 

Henrique Jorge e letra do poeta Martins d’Alvarez) “pela professora Mozarina 

Jorge Moreira e cantada pelas normalistas das turmas da referida professora”. 

 

Em 6 de maio de 1936, no O POVO, matéria sobre  “A Semana da Imprensa” e 

o “Brilhante festival de ontem, na Escola Normal” que já contava com o terceiro 

dia dos “festejos em prol da Casa do Jornalista Cearense” e que “constou 

[ontem] de uma noitada popular” com a participação de “cancionista 

pernambucano”. E lembra ainda que “Foi, sem contestação, uma das 

solenidades mais brilhantes a de ontem, da Semana do Jornalista”. 

 

4.2 – As homenagens na Escola Normal 

 

As homenagens àqueles que, de alguma forma, se destacavam, local ou 

nacionalmente, era comum aos cearenses e ocorriam com freqüência e, quase 

sempre, na Escola Normal. Assim foi com o ex-professor da Escola, Clovis 

Monteiro, conforme O POVO de 26 de fevereiro de 1936, filólofo que 

“conseguira projetar-se no cenario intelectual do país”. Acompanhado pela 

esposa e por Alba Valdez, escritora, o homenageado foi recebido pelos 

docentes e discentes da Escola Normal, pelo Diretor Interino Amâncio 

Filomeno e foi saudado por Filgueiras Lima com um discurso ou “uma oração, 



 189 

que focaliza a personalidade do provecto educador sob todos os seus 

brilhantes aspectos, [e que] vale tambem por um apêlo em favor da 

moralização do ensino estadual”. A seguir o filólogo fez seu discurso de 

agradecimento considerado pela matéria jornalística como uma “peça digna de 

ser ouvida por quantos têm uma parcela de responsabilidade nos destinos da 

instrução cearense”, pois, foi uma importante lição de “pedagogia moderna” 

para as normalistas que ainda foram advertidas de que, “referindo-se ás 

arestas recentemente verificadas no ensino normal”, a responsabilidade com 

“os tropeços e obices criados á bôa marcha do ensino” é do poder público e 

não do professorado. A importância das homenagens residia não somente no 

momento festivo, mas eram, sobretudo, consideradas como importante 

momento cultural e, portanto, eram prestigiadas pelas mais diferentes “pessoas 

gradas da sociedade cearense”. 

 

4.3 – Os Concertos na Escola Normal 

 

E, ainda, um concerto de música, no Auditorium, da cantora Néri Costa que, 

conforme O POVO de 8 de janeiro de 1935, deveria acontecer nesta mesma 

data mas foi adiado para o dia 10 e constará de uma longa programação 

publicada pelo Jornal. 

 

Em 16 de junho de 1938, O POVO anuncia “Os grandes concertos da 

Sociedade de C. Artística”, outro importante evento musical no Auditorium da 

Escola Normal, que apresentou “dois notaveis artistas, cujos nomes vêm 

precedidos da mais justa fama da parte da critica do sul da Republica. Trata-se 
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da pianista Haydée Menezes e do violinista Antonio Ferrer”. E enfatiza a 

importância do acontecimento: “Esse concerto, que será o 38° da serie oficial, 

promete revestir-se de grande realce artístico social, mercê do prestigio que 

desfruta a S.C.A. no Ceará e mesmo fora dele”. 

 

As reuniões culturais, as solenidades, as homenagens, os aniversários, as 

festas, enfim, são momentos que fazem parte da construção identitária e da 

memória tão necessárias ao nosso encontrarmo-nos no mundo e o fazemos, 

demarcando espaços, elaborando rituais e, assim, se faz em todas as 

sociedades. Também na nossa sociedade, espaços são delimitados e ritos são 

delineados. Logo, a Escola Normal cearense foi definida como local das 

festividades de parte dessa sociedade68. 

 

5 – A Escola Normal como espaço de formação política e social 

 

Além de ter seu belo espaço físico delimitado como território de poucos, à 

Escola cabia, sobretudo, como em toda instituição educadora, veicular as 

idéias, não apenas pedagógicas, mas também políticas e sociais do grupo que 

                                                 
68 Para o antropólogo Roberto da Matta, conforme o jornal Diário do Nordeste de 15 de 
dezembro de 2008, Caderno 3, a “Identidade e memória estão inseridas em um conjunto de 
grandes temas, como nacionalidade, nacionalismo, patriotismo, pecado, sexo, povo, indivíduo 
e outras palavras, de difícil definição”. [...] “Elas fazem parte de um campo de significado muito 
movediço. São palavras inseridas em certa constelação que sofre de uma síndrome de 
significados”. [...] “A antropologia cultural vai trabalhar a identidade e a memória a partir de 
visões de mundo diferentes, levando em consideração valores políticos, a família, moedas e 
instrumentos que estabelecem noções de grupo e pertencimento”. [...] “Se você não tiver um 
arquivo de recordações, ou seja, memória, você não sabe quem você é, sua identidade”. 
Vale lembrar que nessa demarcação de espaço, grupos de um dado modelo de sociedade 
ocupam espaços diferentes conforme seu poder de mando. Para uma maior compreensão do 
que aqui está dito, ver interessante trabalho de Erick Assis de Araújo “Nos labirintos da cidade: 
Estado Novo e cotidiano das classes populares em Fortaleza”, especialmente, o capítulo 
intitulado “Demarcação das sociabilidades perigosas”. Na obra o autor discute a repercussão 
da política do Estado Novo e seu poder de repressão em Fortaleza, mais especificamente 
sobre as camadas populares da Cidade, assim como também aponta para as saídas 
encontradas por essa classe para continuar ocupando seu espaço. 
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a freqüentava. Assim, no O POVO de 14 de fevereiro de 1938, a publicação de 

um discurso da professora Edite Braga deixava explícitas as concepções de 

educação e de política daqueles que faziam a Escola Normal: a “educação 

integral” deveria servir às “prerrogativas de um sistema liberal”, visando à 

“integração do individuo na posse plena de seus direitos”, a “educação 

renovada“ deveria fazer da escola “uma sociedade em miniatura”, pautando-se, 

pois, numa visão orgânica de sociedade, e o “papel das reformas educacionais” 

seria atender o que estavam a exigir os tempos, isto é, o repensar da educação 

em seus “métodos e suas finalidades”. E, ainda, à escola caberia “modificar os 

povos” e construir a “paz universal”, fazendo da “socialização do ensino” o 

caminho para a “ordem política e econômica”.  A seu ver, o “idéal democrático” 

seria alcançado com o trabalho realizado pela escola, através de atividades 

práticas, que serviriam para, com o “adextramento da inteligência”, desenvolver 

o sentimento de cooperação e de responsabilidade política e econômica. 

Confirmando, pois, as idéias de seu tempo e de sua classe social, o discurso 

da professora lembra que em meio ao desenvolvimento produzido pelo advento 

das máquinas, os povos continuam a guerrear como “á epoca terrorista que a 

França simbolizou na guilhotina da Revolução de 79, característica sangrenta 

que dizimou um povo em nome da justiça e da liberdade” criando, dessa forma, 

um ambiente favorável aos “fúnebres” anseios de “reforma e revolução”. 

PROGREDIR, EDUCANDO 
(Palestra da ilustrada Educadora D. Edite da Costa Braga  

no Microfone da P.R.E. 9) 
 
 No tumultuar do século em que vivemos, em meio á trepidação 
produtora das maquinas, o fenomemo social apresenta profunda 
complexidade. A evolução material e intelectual dos povos é surpreendente, 
dando a idéa de que o homem tenta chegar ao infinito, com suas 
descobertas. [...] 
 Uma onda inconsciente e vermelha tenta dominar o mundo, renegando 
as leis divinas e as bases sagradas da formação da familia. O homem 
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sente-se combalido na voragem ameaçadora da epoca e na incerteza dos 
dias brumosos do porvir. 
 O ambiente hodierno é propicio a todos os desvarios. Por toda parte 
ecoam os fúnebres gritos de reforma ou revolução. Atravessamos uma fase 
critica de intensa e laboriosa adaptação ao meio que ja não comporta 
aspirações egoisticas. Sentimos necessidade de reagir contra certas teorias 
que querem nivelar o homem pelos padrões mais apoucados, contra esse 
materialismo brutal que destroi no espirito humano as crenças teológicas 
herdadas dos nossos maiores, tão confortadoras e tão suaves. 
 Os burguezes se entreolham assutadiços, procurando em vão uma 
formula para conter as paixões humanas desencadeadas. Muitos 
sociologos, desanimados ante a onda de insania que se avoluma, quedam-
se esmorecidos e desalentados. 
 A indisciplina é um mal da epoca, mas um mal saneavel. 

Como conseguir o equilibrio politico-social? 
O meio está, sem duvida, na educação. 
Numa sociedade progressiva como a dos novos dias, numa civilização 

de inexprimivel complexidade em que se harmonizam tendências e 
conflitos, influencias antagonicas, cabe á educação consolidar a obra social, 
coordena-la dentro das possibilidades presentes, preparando o homem para 
uma vida melhor e mais feliz. Cabe divulgar no seio das classes populares 
ensinamentos de moral e de civismo, formar o caráter do cidadão de 
amanhã, ensinando-lhe a verdadeira finalidade na terra. [...] 

A educação tem a excelsa missão civilizadora, realizando, num ato de 
idealismo, uma obra de moral e de civismo; faz de cada individuo uma 
valiosa parcela da coletividade, uma celula viva do complexo organismo 
social. [...] A concepção Antropocentrica da consciencia cede o seu lugar ao 
dinamismo contemporaneo que submete o trabalho do pensamento a uma 
serie de ações e reações de cujo mecanismo não participa apenas o 
cerebro, mas o organismo inteiro. - È a educação integral, cujo papel 
relevante é satisfazer as prerrogativas de um sistema liberal, encaminhando 
para a integração do individuo na posse plena dos seus direitos; livra, 
assim, o pais do exercito perigoso e ameaçador de proletarios inconscientes 
e revoltados que a escola tradicional vinha engendrando. 

Aprendendo a fazer pela pratica, através da experiencia reconstruida e 
adaptada á vida, o educando aproveita os seus proprios impulsos, na 
concretização e realização das suas idéas; passa da imobilidade silenciosa 
á atividade util e proveitosa. 

Firmados nos ensinamentos da psicologia de Wundt e na filosofia de 
Gaudig, os processos avançados da educação renovada, aproveitam a 
curiosidade ativista do educando, estimulam e orientam o interesse 
espontaneo que determina o esforço creador, fazem da escola a 
continuação do lar e uma sociedade em miniatura, na qual o espirito de 
iniciante se afirma no habito do trabalho e na consciencia da própria 
responsabilidade. 

Cabe, incontestavelmente, á Escola a tarefa de modificar os povos, 
estabelecendo entre eles o reinado da paz universal. A socialização do 
ensino é, em sintese, uma necessidade de ordem politico economica que 
forma no educando o espirito de cooperação, a consciencia de sua 
personalidade e o dominio de si mesmo, cultivando os sentimentos de lei e 
de ordem, fatores primordiais numa sã democracia. 

Exercido expontaneamente nas atividades extra-programa, este ideal 
democratico desenvolve as qualidades de iniciativa e autoridade que 
caracterizam um completo cidadão. (grifos meus) 
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A longa transcrição acima foi realizada com vistas a perceber na fala da 

professora Edite Braga69 as concepções de sociedade, educação, escola, 

ensino, aprendizagem e política que embasavam a prática educativa nos 

tempos de 1930 na Escola Normal do Ceará, bem como em toda parte, pois, 

fundamentando-se em teóricos como Spencer, Dewey, Wundt e outros, a 

palestrante faz seu discurso demonstrando estar atualizada com as questões 

de seu tempo. E ainda, permite constatar que as diferenças entre os grupos 

que se revezam no poder se dissipam, quando outra possibilidade de 

organização social desponta no horizonte como uma “onda vermelha”. 

 

6 – A matricula na Escola Normal: educação para ornamentar ou para as 

camadas populares? 

 

Em matéria do jornal O POVO de 22 de janeiro de 1938, a discussão gira em 

torno do elevado número de alunas matriculadas nos diferentes cursos da 

Escola Normal, o que leva o jornal a questionar a quem deve atender a escola 

pública: às camadas de menor poder aquisitivo, que servirão à educação 

popular, ou ao grupo de elite que busca uma formação meramente 

ornamental?70 Após colocar que tem recebido muitas reclamações de pessoas 

que buscaram matricular-se na Escola e que não obtiveram êxito, o jornal 

esclarece as condições de matricula na Instituição. 

 
 

                                                 
69 “D. Edite da Costa Braga é uma das mais provectas figuras do magisterio cearense”, enfatiza 
O POVO de 22 de abril de 1938 ao noticiar viagem da professora à Europa, onde vai “assistir, 
em Budapest, capital da Hungria, ao Congresso Eucarístico”, a qual “leva credenciais deste 
jornal para representá-lo onde se fizer possível, enviando-nos suas cronicas de viagens”. 
70 Joaquim Moreira de Sousa (1955, p.154) lembra que “No período de 1935 a 1945, assinala-
se, no Estado, certo movimento em prol da escola popular, para servir, especialmente, às 
massas que, cada vez mais, reclamam instrução”. 
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A situação da Escola Normal Pedro II 
O Estabelecimento não comporta novas Matriculas em 1938 

 
 [...] Para os seis anos do curso primario (dois do Jardim de Infancia e 
quatro do primario) a lotação, não poderia ultrapassar de 180 alunas, isto é, 
30 para cada ano. Como, porém, existem dois turnos, o matutino e o 
vespertino, referida lotação está elevada ao duplo: 360 alunas. 
 Mas o fato é que, em vez de 360 alunas, a matricula se encontra 
aumentada para 509 alunas, criando uma situação evidentemente anti 
pedagogica, para uma escola especial, cuja finalidade unica é a de facultar 
o campo didatico á experiencia das normalistas. 
 Há, como se vê, um excesso de 149 alunas sobre a capacidade do 
referido Curso Modêlo. 
 Se esse é o quadro da Escola Primaria, pior se nos afigura o que 
sucede na Escola Normal Pedro II, cuja matricula, no momento, é de 755 
alunas, nos dois turnos. 
 Em resumo, o edifício é frequentado diariamente por um total de 1.264 
alunas. [...]  
 Esse um dos aspectos da questão. 
 Mas o outro? o que diz respeito ao interesse publico? o que se 
relaciona com as dificuldades criadas á população escolar pela situação do 
estabelecimento? 
 Como resolver o caso da legião de pretendentes á matricula, nos dois 
cursos, diante da documentada impossibilidade em que está a casa de 
admitir novos candidatos? 
 Dentro do edifício da Praça Figueira de Melo, um só recurso aparece: o 
dos cursos noturnos. 
 Mas convirá isso ao ensino? 
 Seria possivel, seria higienico, seria proveitoso um ensino de elite em 
tais circunstancias horarias? 
 Evidentemente, não. 
 No momento, para o caso não ha solução. 
 Um de dois caminhos, no entanto, se apresenta ao governo, para 
solucionar o problema. 

1) criar uma segunda Escola em Fortaleza; ou 
2) restringir as matriculas da que ora existe ás alunas 

reconhecidamente pobres. 
No primeiro caso, pesado sacrificio seria imposto ao erario e o governo, 

nas aperturas financeiras em que se encontra, não teria recursos para 
semelhante iniciativa. 

No segundo, as alunas remediadas ou opulentas teriam de procurar os 
estabelecimentos particulares equiparados. 

Se, portanto,o poder publico não está em condições de fundar uma 
segunda casa, impõe-se-lhe a obrigação de restringir as matriculas da 
Escola Pedro II e de seu Curso Modelo ás alunas que façam prova de 
reconhecida pobreza. 

Haveria, nesse criterio, um objetivo social e, com ele, muito lucraria a 
causa do ensino. 

Reconheçamos a verdade de que, entre as 1.264 alunas ora 
matriculadas nos dois cursos da Escola Normal, talvez mais da metade ali 
se encontre com o intuito de adquirir simplesmente uma educação letrada 
comum e não precise dos proventos do futuro magisterio, nem ao mesmo 
pretenda dedicar-se. 

Estarão na Pedro II, por estar, para encher com uma atividade util os 
anos da infancia e da adolescencia e dali sairem com um diploma 
ornamental, sem aplicação ao hercúleo trabalho educacional do povo, para 
o qual o Estado realiza pesados sacrificios, mantendo a Escola. 
 Enquanto a matricula é, assim, malbaratada, ás centenas, para quem 
não precisa de ensinar e nunca deixará o conforto da capital para lecionar 
nos sertões, jovens patricias necessitadas regressam em lagrimas das 
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portas da Escola, por não encontrarem a matricula e não possuírem 
recursos para estudar nos estabelecimentos particulares. 
 E esse é o quadro que ora a cidade observa cheia de compaixão. 

 

Constatada a situação da matricula na Escola e as dificuldades de solução pelo 

Estado, sempre relacionadas às alegadas “dificuldades financeiras”, o Jornal 

posiciona-se a favor de priorizar aquelas alunas que, certamente, servirão à 

educação destinada às camadas populares, enquanto que, para as alunas que 

buscam uma formação estritamente intelectual, o caminho seria procurar as 

escolas privadas. É interessante observar como, a partir daqui, começa a 

estabelecer-se, de forma mais explicita, uma cisão entre a educação para as 

diferentes classes sociais, com a elite migrando para a área privada, enquanto 

resta às camadas populares a escola pública.  

 

Antes, porém, na busca por permanecer ocupando o espaço da escola pública 

e, em especial, da Escola Normal Pedro II, a classe economicamente 

favorecida passou a freqüentar os cursos preparatórios, que surgiram em 

conseqüência do limitado número de vagas na Escola Normal, para os exames 

de admissão da Escola. Esses cursos eram proporcionados por escolas 

privadas como o Instituto Lourenço Filho e o Colégio 7 de Setembro, 

precursores da forte tendência e expansão do ensino nas, hoje, chamadas 

escolas empresas. A oferta, de preparatórios, então, amplia-se e os jornais 

trazem a toda hora sua divulgação, bem como os resultados obtidos com a 

aprovação nos referidos exames, como traz o jornal O POVO de 4 de maio de 

1939: 

As aulas do curso de admissão terão inicio em julho 
Turmas Escola Normal 

 
 A turma do curso de Admissão que o Instituto preparou para os 
exames da Escola Normal revelou o melhor aproveitamento. 
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 De 33 candidatas que ali fizeram provas de admissão, 31 foram 
aprovadas, varias delas com notas bastante elevadas. 

 

Os cursos preparatórios continuaram acontecendo e durante os anos de 1940 

muitos foram os anúncios nos jornais, como o que consta do O POVO de 2 de 

janeiro de 1940. 

Exames de admissão na Escola Normal 
 
 A diretoria do Instituto Lourenço Filho avisa ás candidatas aos Exames 
de Admissão na Escola Normal que manterá durante todo mês de Janeiro e 
a primeira quinzena de Fevereiro as duas turmas que vem preparando para 
os referidos exames.  
 Existindo doze vagas nessas turmas, aceitam-se alunas para as 
mesmas até o dia 8 de Janeiro, quando será iniciada a revisão dos 
programas de todas as matérias. 
 São os seguintes os professores que lecionam no Curso de Admissão 
Instituto Lourenço Filho: dr. Filgueiras Lima, dr. Paulo Sarasate, dr. João 
Hipólito Campos, dr. Odilon Braveza, professor Edmilson Pinheiroe 
professor Francisco Pinto. 
 
AULAS DIARIAMENTE DE PORTUGUÊS E ARITMETICA 
Infomações na séde do Instituto á Rua Floriano Peixoto, 963 de 13 ás 16 
horas. 

 
 

As notícias, porém, assim como anunciam os bons resultados dos exames de 

admissão, trazem também o alto número de reprovação nos referidos exames 

o que denota, não só o rigor e critério na seleção, como também o fato de que 

a busca pelo ingresso na Escola Normal Pedro II continuava sendo muito 

expressiva. Assim consta de matéria do jornal O POVO de 6 de março de 1942 

que anuncia “Noventa Candidatas foram reprovadas nos Exames de Admissão 

da Escola Normal - As provas foram realizadas com o máximo critério”. 

Procurado pela reportagem do Jornal, o Diretor da Escola Normal, João 

Hippollyto, confirmou que inscreveram-se para os exames 279 candidatas71. 

                                                 
71 João Hippolyto de Azevedo e Sá voltou a ser Diretor da Escola Normal em 1939 
permanecendo até 1950, para retornar em 1960 ficando até 1962 quando faleceu. O jornal O 
POVO de 15 de março de 1939 anuncia “O novo Diretor da Escola Normal – Tomou posse o 
Dr. João Hipólito” e ressalta que “Hoje, o professorado e alunos da Escola iam levar a efeito 
expressiva festa em homenagem ao dr. Hipolito, o que não se realizou por insistencia do 
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Os cursos preparatórios, porém, não perdem a pose, e o do Colégio 7 de 

Setembro, no O POVO de 13 de março de 1942, destaca “No criterioso exame 

de admissão ultimamente realizado na Escola Normal, em que foram 

reprovadas 90 candidatas, obtiveram  o 1° e 2° lugares, respectivamente, as 

senhorinhas [...] ambas preparadas no modelar curso de admissão do Colégio 

7 de Setembro que consegue destarte mais uma grande vitoria”. 

 
  

Além dos preparatórios os Institutos pedagógicos particulares, diante das 

dificuldades de acesso à Escola Normal oficial, passaram a ofertar vagas para 

as candidatas aprovadas e não classificadas na Escola, como foi o caso do 

Instituto Lourenço Filho, inclusive, oferecendo descontos especiais como 

anuncia no O POVO de 6 de março de 1939. 

ESCOLA NORMAL 
Ás candidatas não classificadas 

 
 A diretoria do INSTITUTO LOURENÇO FILHO avisa ás candidatas 
aprovadas, mas não classificadas nos Exames de Admissão da Escola 
Normal que as mesmas podem ser matriculadas no primeiro Ano deste 
Estabelecimento até o dia 14 do corrente. 

ABATIMENTO ESPECIAIS NOS PREÇOS 
 

 

7 – A Reforma do Ensino Normal no Brasil: a discussão no Ceará 

 

Na década de 1940, diferentemente dos últimos anos da década de 1930 que 

pouco apresentou de ações no campo educacional no Ceará72, a educação 

                                                                                                                                               
ilustrado educador”. Ao que tudo indica João Hippolyto sempre retornava à Escola por ocasião 
de alguma dificuldade vivenciada por esta, fosse de ordem administrativa, política ou moral. 
72 Relativamente ao ensino normal, algumas ações legais tomadas pela administração estadual 
parecem mais uma busca de adaptar-se à Reforma de 1935 que instituiu cinco cursos na 
Escola Normal conforme o Regulamento no “Art. 2° - A Escola Normal abrange 5 cursos: I - o 
pré-primario, no Jardim da Infancia; II – o primario, feito na Escola Modelo; III – o curso 
secundario; IV – o curso normal ou technico, para formação de professores; V – o curso de 
aperfeiçoamento do professorado”. Moreira de Sousa, na critica que faz à Reforma de 1935, 
afirma ser esta uma cópia da “legislação do Distrito Federal” e mais “Tirante a modificação 
externa e superfial do currículo, tudo mais na Reforma de 1935 está no Regulamento de 1923, 
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estadual acompanhava as mudanças propostas pelas diretrizes nacionais 

advindas da Reforma do ensino realizada pelo Ministro Capanema, através de 

Decretos-Leis. Assim, em 1941, a Reforma do ensino normal já chamava a 

atenção dos cearenses e os jornais buscaram esclarecer os detalhes do ante-

projeto que já fora formulado por uma comissão formada, conforme o Nordeste 

de 15 de fevereiro de 1941, por “dr. Everardo Backheuser, presidente; major 

Euclides Sarmento, professora Maria dos Reis Campos e drs. Lourenço Filho, 

Nobrega da Cunha e Gustavo Ambrust “. Antes de entrar no mérito da questão, 

o jornal faz questão de esclarecer que o ante-projeto trata da formação de 

professores para o ensino primário, portanto, trata do ensino normal e não do 

ensino primário e, mais, se o ante-projeto prefere o uso do termo reorganização 

“achamos de melhor alvitre usar o termo comum reforma, que no caso vem a 

dar no mesmo”. A seguir o jornal discorre sobre o ante-projeto. 

A Reforma do Ensino normal no Brasil 
Esclarecimentos sobre o respectivo ante-projeto 

I 
 Três aspecies de ensino normal. O ante-projeto prevê 3 categorias 
ou 3 niveis diversos para o ensino normal: 
 I) O simples curso normal rural, de fácil organização e custeio e, 
portanto, de possível instalação em numerosos pontos do país. Esses 
cursos teem apenas 4 anos de estudos logo após o primário e visam a 
atender ás necessidades das zonas mais distantes dos centros de cultura, 
formando mestres para as escolas situadas em localidades em que o tipo 
predominante da produção seja o agrario. Tais cursos do 1° tipo, alem das 
outras, terão como matérias do seu padrão especial noções de horticultura, 
(1° ano); noções de agricultura e criação (2° ano); noções de economia rural  
e cooperativismo (3°ano), e artes populares e industriais rurais e domesticas 
(4° ano). 
 Haverá, no mínimo, oito cadeiras, para todas as disciplinas, nas quais 
se incluem ainda português, matemática, geografia, desenho, historia, 
ciencias, canto e musica, pedagogia, metodologia do ensino primario, 
trabalhos manuais, caligrafia, educação moral e civica, higiene e socorros 
de urgencia. Estes cursos normais rurais deverão ser feitos de preferencia  
em regime de internato, tendo por sédes propriedades agricolas, e, anexas, 
sob a mesma direção, duas classes rurais modelo (a masculina e a 
feminina), para a pratica do ensino. 

 
                                                                                                                                               
Regulamento este que João Hippolyto, por sua vez, já afirmara ser uma cópia do Regulamento 
de 1922 de sua autoria. Assim, as medidas de 1937 foram a equiparação do Curso Secundário 
ao Colégio Pedro II e “instituiu-se um exame vestibular para o ingresso no Curso Técnico” 
Sousa (1955, p. 162). 
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No dia 17 de fevereiro de 1941, o jornal o Nordeste continua a descrever as 

propostas de cursos e suas respectivas diretrizes para organizações 

curriculares e estrutura física, presentes no ante-projeto, tratando das escolas 

normais de 1° grau, nível em que se enquadraria o maior número de escolas de 

formação do magistério, inclusive, as equiparadas. 

A Reforma do Ensino normal no Brasil 
Esclarecimentos sobre o respectivo ante-projeto 

II 
 Três aspecies de ensino normal. [...] 
 II) ESCOLAS NORMAIS DE 1° GRAU. 
 Apesar da aparente contradição, estas escolas estão dentro do 2° 
nivel. 
 [...] os alunos teem que fazer 5 anos de estudos. 
 A formação propriamente pedagogica é dada nos 2 ultimos, atribuindo-
se aos 3 primeiros a função preliminar dos atualmente chamados cursos 
propedeuticos. [...] 
 A justificativa de motivos que acompanhou, como é de praxe, o ante-
projeto, diz que “as escolas normais de 1° grau correspondem ao tipo das 
escolas de preparação do magisterio primario mais comuns no país”. 
 O aludido curso propedeutico terá a organização e as disciplinas 
constantes do primeiro ciclo de ensino secundário. (Pelo contexto, parece-
nos que se deve admitir por 1° ciclo de ensino secundario o atual curso 
ginasial federal ate a 3a serie inclusive). A formação pedagogica, nos dois 
ultimos anos do curso de 5, abrangerá: fundamentos biologicos da 
educação; metodologia do ensino primario; educação fisica; musica e 
orfeão; trabalhos manuais; educação moral e civica; (1° ano especializado, 
ou seja o 4° do curso todo); - fundamentos sociais da educação, psicologia 
aplicada á educação; metodologia e pratica do ensino primario, educação 
fisica; musica e orfeão; trabalhos manuais (2° ano especializado, ou seja o 
5° e ultimo do curso todo). 
 As escolas normais do 1° grau deverão manter, como anexo, uma 
escola de aplicação, com curso primario completo, para os efeitos da pratica 
do ensino e campo de experimentação pedagógica. (grifos meus) 
  

 

Em 21 de fevereiro de 1941 o Nordeste apresenta a proposta para as escolas 

normais de 2° grau que abrangeria diferentes níveis de formação do 

professorado, isto é, magistério, especialização e habilitação para 

administrador escolar e que seriam prerrogativa das escolas oficiais localizadas 

nos grandes centros como as capitais. 
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A Reforma do Ensino normal no Brasil 
Esclarecimentos sobre o respectivo ante-projeto 

III 
 TRÊS ESPECIES DE ENSINO NORMAL. [...] 
 Vamos, hoje, nos ocupar das escolas normais de 2° grau, que 
constituem a 3ae ultima especie, embora, de fato, representem o nivel mais 
alto do ensino. Salienta a justificativa de motivos do ante-projeto, a respeito 
delas: “As escolas do tipo mais elevado serão, normalmente, os 
estabelecimentos centrais de ensino normal, em cada Estado”. Isso nos 
leva a concluir que somente em casos excepcionais como já tivemos 
ocasião de frisar, poderá um estabelecimento particular equiparado 
ministrar o ensino deste nivel. Alem da preparação dos professores, visa 
êle, igualmente á formação dos administradores de ensino primario 
(diretores, sub-diretores, inspetores, orientadores de ensino, ou outros). 
Deve compreender um curso secundário de 1° grau e de 2° ciclo – isto é, ás 
5 séries do atual curso ginasial – e mais um periodo minimo de 2 anos de 
formação pedagógica especializada. 
 Quanto ao tempo, é o que vigora atualmente para o ensino normal 
cearense: os preparatorios federais do curso seriado e os dois anos do 
curso técnico. 
 As escolas normais do 2° grau deverão ter, anexos, obrigatoriamente, 
um jardim de infancia e uma escola primária modelos. 
 O curso de formação pedagógica (2 anos, no minimo) terá a seguinte 
seriação: 
 1° ano: Biologia educcional; psicologia educacional; sociologia 
educacional; historia da educação; metodologia geral e das matérias de 
ensino; linguagem geral e escrita, e matemática; desenho e artes aplicadas 
(técnica e metodologia); musica e orfeão; educação fisica, recreação e 
jogos (pratica e metodologia). 
 2° ano: Metodologia geral e das matérias de ensino, geografia, historia, 
educação moral e civica; principios de administração escolar e educaçao 
comparada; estatistica aplicada á educaçao; musica e orfeão.  
 

 

No Ceará, em 1942, nova legislação deu outro formato ao ensino normal, sob a 

influencia da Reforma Capanema, para o ensino secundário, com a criação de 

um curso propedêutico e a extinção do curso de aperfeiçoamento73. O decreto 

que reorganizava o ensino normal, conforme o jornal O Nordeste de 31 de 

dezembro de 1942, foi assinado pelo Interventor Federal e instituiu, também, 

normas para o exame vestibular para o curso normal, e gerou uma certa 

polêmica em torno desse exame74. 

 

                                                 
73 Pela Reforma Capanema o ensino Secundário, Decreto 4.244 de 9 de abril de 1942, passou 
a compor-se de dois ciclos: o 1° ciclo chamado ginasial (4 anos) e o 2° ciclo (3 anos) em duas 
modalidades: o clássico e o científico. Anteriormente estes ciclos se compunham de 5 e 2 
anos, respectivamente (Romanelli, 1995, p. 135 e p. 157). 
74 Sousa (1955, p.163) faz referência a essa nova legislação e à criação do curso propedêutico, 
apresentando suas “séries e matérias”. 
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O caso dos vestibulares do Curso Normal 
 
 Acaba de ser assinado, pelo sr. Interventor Federal, em seguida á 
necessaria aprovação do Departamento Administrativo, o decreto que 
dispõe sobre a ampliação do Curso Normal do Estado e estabelece normas 
para os exames vestibulares do mesmo Curso. 
 Esse decreto estatúe: 
 A criação de um ano (propedêutico), antes do atual Curso Técnico, de 
dois anos. 
 Esse periodo, a mais, constará das matérias supressas no Curso 
Ginasial e do reforço de outras disciplinas básicas do mesmo curso. Ao 
todo: Português, Francês, Matemática, Física, Química, Historia Natural e 
Antropogeografia. Os dois anos do Curso Técnico atual serão mantidos com 
as mesmas matérias de que vinham constando. 
 Os exames vestibulares ficaram de pé, quer para as alunas que 
concluíram as humanidades pela Reforma Federal (4anos), quer para as 
que o fizeram pelo antigo regime de 5 anos. 
 Observe-se, entretanto, sobre esse assunto, o seguinte: as alunas que 
tiraram seus preparatorios até a 5a serie estão obrigadas a Física e 
Química, no vestibular, pois deram essas matérias no Curso Ginasial. Ao 
passo que as outras, isto é, as que fizeram preparatorios sem as aludidas 
matérias, delas tambem não prestarão exames vestibulares. 
 Em compensação, as alunas da 5a serie não farão o novo ano 
propedêutico, tendo direito, logo, ao ingresso no 1° ano propriamente dito 
técnico, isto é, se diplomarão professoras em dois anos, caso sejam 
normalmente aprovadas, enquanto as outras terão que fazer o curso de três 
anos, incluído o propedêutico. Para essas candidatas de 5a serie o que 
vigorará, inegavelmente, serão as disposições do antigo decreto, de junho 
de 41. 
 

 

A aparente polêmica gerada pela nova lei, que a manchete chama de caso, 

parece ser mais em torno de encontrar formas de se ajustar ao que está 

decretado do que em contestar as normas instituídas, pois, nos anos que se 

seguem, os jornais continuaram publicando os resultados de diferentes etapas 

dos exames vestibulares como também as convocações para as etapas 

seguintes. 

 

8 – As solenidades de formação de normalistas no Ceará 

 

Em 1944 as festas de formatura de normalistas, no Ceará, continuam sendo 

realizadas com muita pompa, como demonstra matéria jornalística do jornal O 
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Nordeste de 22 de novembro de 1944, tratando da colação de grau da Escola 

Normal Rural de Limoeiro do Norte. 

 
Verdadeiro sucesso, a festa da turma “Americas Unidas” 

Paraninfo o sr. Interventor 
 
 Foi aguardada com justificada ansiedade a festa da colação de grau, 
em Limoeiro do Norte, das professoras ruralistas que compõem a turma 
“Americas Unidas”. E essa festa, realizada domingo último, alcançou pleno 
êxito para alegria daqueles que a prepararam e que a ela assistiram. 
 Limoeiro do Norte viveu um grande dia, esse em que a sua Escola 
Normal Rural deu ao Ceará mais 14 professoras ruralistas. 
 Grande foi o numero de pessoas que afluiram á bela cidade 
jaguaribana. Desta Capital compareceram o dr. Alfredo Montenegro, 
Delegado Fiscal do Tesouro Nacional; o dr. Joaquim Bastos, delegado do 
Instituto dos Comerciários; uma delegação de funcionarios dessa autarquia; 
parte da atual diretoria do Centro Estudantil Cearense; grande numero de 
famílias e uma representação de todos os jornais de Fortaleza [...]. 
 A comitiva de Fortaleza esteve a cargo do congrade Araken Silva, dos 
“Diarios Associados”, que se desdobrou de atividades no sentido de que 
tudo corresse na melhor ordem. (grifos meus) 
 

 

A seguir o Jornal passa a descrever os diferentes momentos da festa que se 

inicia com uma “missa gratulatória”, celebrada pelo Bispo Diocesano Dom 

Aureliano Matos, em que se fez a “bênçao dos anéis”. Às “9,30, foi realizado 

um show em homenagem ás novas ruralistas, levado a efeito por um conjunto 

da PRE-9 que ali compareceu”. Após esse momento deu-se a instalação de um 

núcleo do Centro Estudantil Cearense, em sessão a que compareceu Dom 

Aureliano. A festa se estendeu por todo o dia, com banquete em que as “finas 

iguarias apresentadas disseram bem da atenção que ali se dedica á arte 

culinária, na perfeita educação doméstica, que é ministrada ás alunas” e, 

também, com “exposição de trabalhos manuais em que se apreciaram o 

esmero e a arte das alunas nos desenhos, bordados e outras manufaturas” 

que, segundo o jornal, é uma outra “demonstração da educação integral que ali 

se ministra”. A solenidade somente se encerra à noite com a “sessão solene”.  
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Chegada do sr. Interventor e 
sessão solene 

  
 Ás 17 horas chegou o sr. Interventor, dr. Menezes Pimentel, 
acompanhado do secretario da interventoria e do dr. Otavio Farias, diretor 
do Colégio Estadual. 
 Ás 19 horas, deu-se inicio á sessão solene, no páteo interno do Grupo 
Escolar. Abrindo a sessão o sr. Interventor passou a presidência da mesma 
ao r. Bispo Diocesano.. 
 A seguir, falou a oradora oficial, senhorita Alnina Arraes Alencar,  
discorrendo sobre o significado do dia e apontando o ruralismo como 
necessidade ao Brasil. [...]  
 

 

Após a entrega dos diplomas e a “oração do paraninfo” que foi “uma peça 

eloquente e sincera, plena de conselhos e orientação ás novas mestras”, a 

solenidade foi “abrilhantada por notaveis números de arte executados para 

encanto da assistencia e que fez crescer mais e mais o conceito dessa escola 

dirigida com superior acerto pela sra da Maria Gonçalves”. 

 

9 – A educação entendida como instrumento de progresso 

 

Em 1945 a Liga da Defesa Nacional, através de sua ala jovem, critica o 

analfabetismo que grassa no País e defende a participação da sociedade 

organizada, conclamando para que essa exerça seu papel na “obra” de 

solucionar esse “problema educacional”, pois, somente assim conseguiremos 

alcançar o tão almejado progresso. No O Nordeste de 9 de fevereiro de 1945, 

encontra-se publicado o manifesto. 

Departamento Juvenil da Liga da Defesa Nacional 
Educação e Progresso 

Lucia Lima 
 
 O problema da educação, no Brasil, ainda continua a ser o mais 
importante. Não nos referimos aos métodos de ensino, aos programas 
enciclopédicos, inassimilaveis. Isto é outra questão. Referimo-nos á 
quantidade assustadora e vergonhosa de brasileiros analfabetos. 
 A obra iniciada pelos Nóbregas e Anchietas, há 400 anos, está por ser 
terminada ainda.  
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 Se procurarmos saber a causa do progresso repentino das grandes 
nações, em todos os tempos, chegaremos á conclusão de que a educação 
foi a fôrça, a energia, a mola propulsora que as fez progredir. 
 Solucionado o problema educacional, os outros, como observou Miguel 
Couto, serão resolvidos, com relativa facilidade. 
 O Departamento Juvenil, manterá, dentro de poucos dias, escolas 
gratuitas para os pobres. 

Todas as sociedades de classes cearenses podiam manter, no mínimo, 
uma escola para os pobres.Principalmente aquelas que congregam 
estudantes. Todo colégio ou ginásio podia, devia manter uma dessas 
escolas. Bastaria que os diretores cedessem uma sala de aula, á noite. Não 
faltariam estudantes para serem professores. 
 Ai fica o apelo do Departamento Juvenil. 
 Está no alfabetismo a chave de todas as equações nacionais. 
Tomemos essa chave, para podermos abrir á Nação as portas do 
progresso. (grifos meus) 
 

 

Entendida como “salvadora da pátria”, a educação devia ser feita de qualquer 

forma, principalmente, se era destinada aos “pobres”, por alunos que poderiam 

fazer o papel do professor, em espaços não propriamente escolares ou em 

alguma sala “especial”, mesmo em uma escola, e era cobrada da sociedade e 

não do poder público que precisava desenvolver uma política educacional que 

viesse contemplar todas as classes sociais e, principalmente, a trabalhadora. 

 

Em 1945, porém, com o fim do Estado Novo, uma “nova era política” se 

instalou no Brasil, e os reflexos do novo regime se deram também no campo 

educacional. O ensino primário brasileiro, que sempre ficou a cargo dos 

estados e por isso mesmo relevado a segundo plano, pois, prioritariamente se 

cuidava do ensino secundário e superior, teve suas diretrizes nacionais 

estabelecidas, assim como os demais níveis de ensino, inclusive o ensino 

normal, através das chamadas leis orgânicas, em 1946. 
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CAPÍTULO V 

A ESCOLA NORMAL E A REFORMA CAPANEMA: 
DEMOCRATIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA: o período de 1946-1950 
 
 

No período aqui enfocado, instaura-se na política brasileira a 

reconstitucionalização, pondo fim à ditadura Vargas e se restabelecendo a 

democratização e a liberdade de pensamento75. Assim, no campo educacional, 

os ideais dos educadores, consubstanciados no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, voltam a embasar a legislação pertinente, pregando a 

organização de um sistema nacional de educação pautado nos princípios da 

gratuidade, obrigatoriedade e descentralização administrativa e pedagógica. 

Dessa forma, nasce em 1948 o projeto de diretrizes e bases da educação 

nacional que levará 13 anos para ser aprovado. Antes e durante todos esses 

anos, porém, a educação nacional continuou a ser orientada pelas Leis 

Orgânicas da Reforma Capanema, como ficou conhecido esse conjunto de 

leis76. Assim, a Reforma do Ensino Normal no Brasil, apesar de ter sido 

elaborada no sistema de governo anterior somente será promulgada à mesma 

época da reforma do ensino primário que, por sinal, segundo Ribeiro (2001, p. 

149-150) denota em seu conteúdo a forte influência dos ideais educacionais 

defendidos pelo movimento dos Pioneiros. A demora, porém, na promulgação 

da Lei do ensino primário revela “apenas em parte a influência do novo 

momento político [de reconstitucionalização] sobre a legislação escolar. Tal 

                                                 
75Liberdade de pensamento assegurada pela Constituição de 1946 nos Art. 141, 168, 173 e 
174 conforme cita Romanelli (1995, p.169-70).  
Basbaum (1985, p. 169) lembra que com a queda de Vargas “entrava o país realmente em uma 
nova era depois de quinze anos de angústias, desilusões e temores, livres agora da opressão 
intelectual do DIP e do terror policial de Felinto Muller”. 
76 Sobre o assunto ver Romanelli (1995) e Ribeiro (2001). 
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influência deve ser entendida como determinante da aprovação legal de seu 

conteúdo e não como determinante do conteúdo propriamente dito” como 

interpretaram outros estudiosos do assunto. 

 

No Ceará, antecedeu o processo de redemocratização, adiado juntamente com 

as eleições dos Estados para governador e deputados estaduais para 1947, 

uma instabilidade administrativa de tal proporção que levou a que fossem 

nomeados seis interventores no período de outubro de 1945 até junho de 1947 

quando foi eleito o novo Governador, Faustino de Albuquerque77. Por essa 

época continuava o Ceará a ser, predominantemente, “rural e atrasado, de 

enorme concentração latifundiária e profundas contradições sociais, cuja 

economia girava, fundamentalmente, em torno do comércio e do binômio 

pecuária-agricultura” (Farias, 1997, p. 214), com o desenvolvimento ocorrendo 

fundamentalmente nas maiores cidades, principalmente em Fortaleza que 

concentrava os “serviços públicos e privados” do Estado. Politicamente, 

mantinha-se atrelado às velhas práticas oligárquicas “pautadas em seus 

coronéis correligionários e nos ‘votos de cabresto’ “ (Id., p. 215).  Do ponto de 

vista educacional, o período aqui referido foi, segundo Sousa (1955, p. 165), 

limitado a algumas ações governamentais que executava os “convênios 

acertados com o Govêrno Federal”78.   

 

                                                 
77 Faustino de Albuquerque foi o primeiro Governador eleito do Ceará após a 
redemocratização, nas eleições de 19 de janeiro de 1947, tomando posse a 01 de março do 
mesmo ano (Barroso, 1984, p.143). 
  
78Dessa época foram: a criação da Secretaria de Educação e Saúde Pública pelo Decreto Lei 
n°1.440 de 12/12/1945 e a reforma do Conselho Estadual de Educação pela Lei n°463 de 
31/12/1948 (Sousa, 1955, p. 163-166). 
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Após esse período, entretanto, o governo de Raul Barbosa (1951-54) foi fértil 

em propostas legais como cita o mesmo autor: “Em 1951, inaugura-se, no 

Estado, outro período governamental, durante o qual promulgam-se 5 leis”, que 

são: 1) Lei 1.542 de 10/11/1952 que cria a Diretoria de Educação Rural, 2) Lei 

1.604 de 11/12/1952 que cria cargos de professor ruralista e primário e de 

mestres de iniciação profissional, 3) Lei 1.398 de 19/0811952 que adota, nas 

escolas públicas, o “Código do Bom Brasileiro”, 4) Lei 1.877 de 22/09/1953 que 

institui o Serviço Social Escolar e 5) Lei 2.185 de 15/12 de 1953 que cria 

cargos de professores primários especializados e autoriza a nomeação de 

cego79   (Sousa, 1955, p.166). Tal prodigalidade em idéias, contudo, não 

melhora o quadro real da educação no Ceará dos anos 1950, como já referido. 

Conforme Sousa (Id. p. 167), ao fazer um “balanço geral” do ensino estadual, 

nesse período, este se apresenta “em situação mais ou menos semelhante ao 

das demais unidades da federação: superficial, deficiente, ilustrativo, sem base 

na realidade econômica e social da terra”. O analfabetismo grassa no Ceará de 

meados do século XX: “a taxa de analfabetismo, em todo o Estado, (censo de 

1950), é de 73,28%, sendo maior na zona rural” (Sousa, 1955, p.237).  

 

Entendendo essa deformação do ensino primário no Ceará como conseqüência 

da formação inadequada de professores, Sousa (s/d, p. 212) lembra a crítica 

feita por educadores cearenses ao Ensino Normal, depois da adaptação80 à Lei 

Orgânica Federal, que o consideravam “um amálgama de dispositivos da Lei 

[...] e de praxes e costumes peculiares a uma sociedade de baixo nível técnico 

e econômico, ressentindo-se ao mesmo tempo, de sólida fundamentação 
                                                 
79 Sobre as primeiras ações educativas e de atendimento a pessoas portadoras de deficiências 
no Ceará, nas décadas de 1940 e 1950, ver Leitão (In:Cavalcante, 2002). 
80 Lei de Adaptação, Decreto-Lei no 1.849 de 25/10/1946 (Sousa, s/d, p. 212). 
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teórica, de caráter filosófico social e da falta de atividades práticas 

indispensáveis à formação do magistério primário”. A Escola Normal voltara-se 

para a preparação de nível médio para o ingresso no ensino superior, 

negligenciando a profissão de professor o que, para o autor, lhe permitia “inferir 

que a deterioração crescente encontrada, na escola primária do Estado” estava 

diretamente relacionada a esse desvio da função da Escola Normal. 

 

1 – A Reforma Capanema e o ensino normal no Ceará 
 
 

Assim, a Reforma Capanema encontrou o Ceará para o ensino normal: 

atrasado na economia, instável na política, e a educação popular nas mais 

precárias condições. O jornal O Nordeste de 11 de janeiro de 1946 faz um 

resumo da Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei n° 8.530 de 2 de 

janeiro de 1946: 

Decretada a Lei Organica do Ensino Normal 
DOIS CICLOS DE ENSINO, TRES TIPOS DE ESTABELECIMENTOS E 

DUAS ESPECIES DE PROFESSORES 
 
 O presidente da Republica assinou decreto-lei aprovando a Lei 
Orgânica do Ensino Normal, cujos pontos principais são os seguintes. 
 O Ensino Normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as seguintes 
finalidades: prover a formação do pessoal docente necessário ás escolas 
primarias; habilitar administradores escolares destinados ás mesmas 
escolas; desenvolver e propagar os conhecimentos técnicos relativos á 
educação da infância. O ensino normal será ministrado em dois ciclos. O 
primeiro dará o curso de regentes de ensino primário em 4 anos, e o 
segundo o curso de formação de professores primários em 3 anos. 
Três tipos de estabelecimentos 

Compreenderá ainda o ensino normal cursos de especialização para 
professores primários e cursos de habilitação para administradores 
escolares do grau primário. Haverá três tipos de estabelecimentos de 
ensino normal: o curso normal regional, a Escola Normal e o Instituto de 
Educação. 
 Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar tão 
somente o primeiro ciclo do ensino normal. Escola Normal será o 
estabelecimento destinado a dar o curso de segundo ciclo desse ensino, e 
ciclo ginasial do ensino secundário. Instituto de Educação será o 
estabelecimento que, além dos cursos próprios da Escola Normal, ministre 
ensino de especialização e de habilitação para administradores escolares 
do grau primário. 
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 O curso de regentes de ensino primário se fará em quatro séries anuais 
e o de formação de professores primários em três series anuais. 
Professores e Regentes de Ensino Primário 

Aos alunos que concluírem o curso de primeiro ciclo de ensino normal 
será expedido o certificado de regente de ensino primário; aos que 
concluírem o curso de segundo ciclo dar-se-á diploma de professor 
primário. 

Não poderá funcionar no país estabelecimento de ensino normal que 
desatenda aos princípios preceitos desta lei orgânica. 

Atendidas a diferenciação do nível de formação e as normas que 
disciplinarem a investidura e a carreira do magistério, em cada unidade 
federativa, os diplomas de professor primário, expedidos na conformidade 
do presente decreto-lei, terão validade em todo território nacional. 

A regulamentação que for baixada pelos Estados e pelo Distrito 
Federal assegurará, porém, em igualdade de condições, preferência aos 
diplomados em cada uma dessas unidades respectivamente. (grifos meus) 

 
 

A matéria jornalística se detém a fazer o relato da nova organização do curso 

normal, porém, não faz referência ao currículo que traz na sua estrutura uma 

forte ênfase no saber de cunho universal, enquanto que a formação do 

professor limita-se a algumas disciplinas de fundamentos educacionais e 

metodologia do ensino, senão vejamos: no curso de regentes, somente na 

última série é que constam as duas únicas disciplinas pedagógicas 

propriamente ditas que são “Psicologia e Pedagogia” e “Didática e prática de 

ensino”. Não há disciplinas que abordem os fundamentos da educação. O 

currículo do curso normal seria composto, conforme o Decreto, de disciplinas 

de conhecimentos gerais na primeira série; na segunda série, aparecem os 

fundamentos nas áreas de Biologia, Psicologia e a disciplina “Metodologia do 

ensino primário” e na terceira e última série, os fundamentos nas áreas de 

Psicologia, Sociologia, Historia, Filosofia e mais duas disciplinas pedagógicas 

“Metodologia do ensino primário” e “Prática do ensino”. Além disso, em todas 

as três séries constam as disciplinas, “Desenho e artes aplicadas” e “Educação 

física, recreação e jogos”. Entretanto, apesar da legislação federal, o que se 

realizou mesmo, no Ceará, foi uma adaptação à nova lei. Segundo Sousa (s/d, 
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p.186) “na prática foram registradas algumas modificações, como a não 

adoção, por parte de quase tôdas as escolas, inclusive pelo próprio Instituto de 

Educação, de algumas disciplinas fundamentais como ‘Artes Aplicadas’, 

‘Recreaçao e Jogos’” e, mais, diz o autor que em alguns estabelecimentos não 

se instituiu a “Filosofia da Educação”, em outros ampliaram o ensino de 

Português, alguns incluíram o “Francês” e em várias escolas a “Prática de 

Ensino”, o autor não diz por que, “não constitui parte integrante do plano de 

estudos”.  Vale lembrar ainda que, conforme a Lei, os Institutos de Educação, 

além dos cursos citados, deveriam manter também o Jardim de Infância e a 

Escola Primária anexos. 

 

2 - De Escola Normal a Instituto de Educação 
 
 

Atendendo, pois, a dispositivo legal, a Escola Normal passou a funcionar como 

Instituto de Educação do Ceará pelo Decreto-Lei n° 2.007 de 7 de fevereiro de 

1947. Durante os anos seguintes funcionou a instituição oficial de formação de 

professores com base nas diretrizes nacionais instituídas pela Lei Orgânica, 

porém, tal adaptação repercutiu na insatisfação de estudantes e educadores. 

Sousa (s/d) lembra que dois grupos se estabeleceram no interior do Instituto de 

Educação. Um, mais afeito a uma concepção tradicional, defendia uma 

“formação cultural” do professor primário e o outro, voltado mais para a 

dimensão “profissional” da formação do professor com ênfase nas disciplinas 

pedagógicas, passaram a travar acirrado embate em torno de uma nova 

proposta de reforma do Ensino Normal que somente aconteceria na década de 

1950. 
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Mais ou menos por essa época, as escolas normais brasileiras atingiram um 

nível de crescimento bastante significativo ou como diz Romanelli (1995, p.163) 

tiveram um “maior desenvolvimento no período republicano. Em 1949, eram 

elas, ao todo 540, espalhadas por todo o território nacional”. Também no 

Ceará, lembra Sousa (s/d, 229) que em 1954 as escolas normais somavam ”34 

estabelecimentos, onde se ministram o ensino de preparação do professor 

primário: 1 estadual e 33 particulares”. Lembra ainda, que o Instituto de 

Educação Justiniano de Serpa era o “estabelecimento de ensino mais 

importante do Estado” (Sousa, 1955, p. 171)81. E esta não era a visão apenas 

de Moreira de Sousa. Por toda parte onde houvesse escola normal esta era 

sempre enaltecida em sua função. Mesmo em se tratando de escolas normais 

rurais, esse tipo de instituição estava sempre em destaque.  

 

No jornal O Nordeste de 13 de dezembro de 1948, numa matéria sobre a 

Escola Normal Rural de Limoeiro, o autor deixa explícita a importância desse 

tipo de instituição para os cearenses. 

Escola Normal de Limoeiro 
Ulisses Viana 

  
 Engastada sobre imensa planície está a cidade de Limoeiro do Norte, 
florescente município do Estado do Ceará. [...] 
 Existem ali vários estabelecimentos de educação, recebendo 
orientação sadia de competentes educadores cearenses. A Escola Normal 
Rural é, antes de tudo, a maior fonte de sabedoria, a espalhar os seus 
ensinamentos na zona e o aperfeiçoamento cultural do sexo feminino. [...] 
 Os benefícios prestados pela Escola Normal ao nosso povo são dignos 
da admiração e do aplauso de todos aqueles que amam a sua terra. 
 A instrução está acima de tudo. Sem ela, o Brasil marcharia para a 
própria ruína. E para haver êxito completo é necessário que todos os 
dirigentes apliquem a maior parte de suas atividades em proveito dos 
estabelecimentos educacionais do nosso País. [...] 
 Para haver um ambiente de paz e concórdia não é mais necessário o 
nervosismo violento dos mestres da palmatória. Basta a força moral dos 
dirigentes. 

                                                 
81 O Instituto de Educação passou a Instituto Justiniano de Serpa pelo Decreto n° 1.503, de 6 
de janeiro de 1952, D.O. de 8 de janeiro de 1952, no Governo Raul Barbosa (1951-1954), 
(Carvalho, 1998, p. 143) e (Barroso, 1984). 
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[...] Hoje quando todo o Brasil começa a tomar novos rumos, verifica-se 
o rápido progresso da instrução em todo solo da pátria. Antigamente, a 
instrução navegava num barco exíguo e a juventude brasileira sentia 
intensa necessidade de rasgar os mares de nova civilização. 

O regime democrata, muito embora infiltrado de algo desinteressante, 
vai alcançando uma posição equilibrada no meio de nosso povo. A 
ignorância começa a sentir o efeito fulminante de uma nova era. Os 
governos atuais estão intensificando os meios de educar as massas. 
Felizmente, nesse período, o movimento continua em franca atividade. 

 
  
 

 
Apesar de todo o otimismo do escritor acima, o quadro da educação no Ceará 

e no Brasil de um modo geral não se apresenta tão promissor. Na verdade, em 

estudo dos anos 1940 realizado por Américo Barreira - que foi delegado 

regional de ensino - e apresentado no I Congresso de Municípios Cearenses, 

no período de 24 a 31 de julho de 1949, o ensino primário cearense é abordado 

e desnudado nos seus “defeitos, suas necessidades, as deficiências do 

elemento humano, a crítica dos métodos adotados, finalmente o abandono da 

escola pelos alunos e pela professora”, relata o sociólogo Joaquim Alves ao 

prefaciá-lo e lembra, ainda, que “Quem acompanha o movimento educacional 

do Brasil, conhece as dificuldades com que luta o professorado para realizar 

alguma cousa de útil á coletividade”.  

 

Também em trabalho da década de 1950, Moreira de Sousa demonstra que a 

situação do ensino no Ceará continuava demandando muitas providências no 

sentido de solucionar as carências da educação escolar que eram muitas e de 

ordem, tanto material, quanto pedagógica. E quando se tratava da escola rural, 

mesmo tendo professora normalista, a situação descrita pelo pesquisador era 

muito mais grave e mesmo desalentadora. Ao tratar do ensino normal, lembra o 

mesmo autor que a busca pela remodelação desse nível de ensino teve 

solução com a fundação e, mais tarde, com a ampliação das escolas normais 
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rurais. Mas constata na pesquisa dos anos 1950 que mesmo essas escolas 

“são deficientes”, pois, encontram-se “sem aparelhamento adequado, com 

professorado recrutado na localidade: - juizes, médicos, agrônomos, padres e 

professôras de grupos escolares”. Para agravar a situação da preparação de 

professores, diz o autor que o Instituto de Educação e as escolas a este 

equiparadas voltaram-se para a preparação de “carreiras mais ‘nobres’ que as 

do magistério”, numa crítica contundente ao currículo dessa Instituição que, à 

época, mais se aproximava de um curso preparatório para o ingresso no ensino 

superior do que um curso de formação de professores. O fato é que, conforme 

Nunes (In Bomeny, 2001, p. 122), as escolas normais, pelas leis de 

equivalência que permitiram aos seus egressos o acesso ao ensino superior, 

passaram a atuar como “escolas secundárias femininas, preparatórias para o 

ensino superior”. E mais, mesmo com a reorganização dada pela Lei Orgânica 

ao ensino normal em todo país, este continuou sob o controle dos 

administradores locais que tornaram essas escolas cabides de emprego, 

descaracterizando a sua função. Enquanto na área privada, a ampliação 

desordenada, haja vista a “ausência de uma política educacional clara e 

disciplinadora da crescente iniciativa particular” foi “em boa parte responsável 

pela deterioração das mesmas” (Id. p. 123). 

 

A desvalorização do ensino normal e a supervalorização do ensino superior - 

notadamente pelas elites que, no Brasil, sempre usufruíram da escola pública - 

parecia ser, portanto, a nova dimensão norteadora da busca pelo ingresso ao 

Instituto de Educação que, por sinal, não diminuiu, pelo contrário, os jornais 

continuavam a anunciar os exames vestibulares – que constavam de provas 



 214 

orais e escritas - e a divulgar os programas que seriam exigidos pelos mesmos. 

Em janeiro de 1948, uma série de programas das diferentes matérias – 

Português, Aritmética, Geografia, Historia do Brasil, Ciências Naturais - foram 

publicados pelo jornal O Nordeste, e em 4 de março do referido ano os 

resultados foram anunciados com uma lista das dez primeiras classificadas, 

que no total foram 113, de 284 inscritas. 

 

Vale ressaltar que a numerosa procura pelo ensino normal não se reflete na 

melhoria do ensino primário no Ceará. Muito pelo contrário, como já referido 

acima, as precárias condições da educação estadual aliadas a uma “escola 

[que] pouco representa para uma população apartada de quaisquer benefícios 

de um progresso que ainda não chegou ao Estado” (Vieira, 2002, p. 237) afasta 

enormemente as professoras normalistas do magistério, pois que 

vislumbravam no ensino superior maiores e melhores possibilidades de 

profissionalização. Vieira, em análise de mensagens oficiais do período de 

1945 a 1964, constata que a situação do magistério primário “é um rosário de 

dificuldades”, tanto em relação a “má distribuição pela rede escolar”, quanto ao 

fato de se encontrarem “professoras ruralistas trabalhando em escolas de 

ensino primário comum” e, pior ainda, a referência em mensagem de 1953 de 

que “o Estado dispõe de 2.365 professoras, das quais menos da metade se 

constitui de normalistas diplomadas”. Também se sabe que, além dos baixos 

salários, que beirava às raias da insignificância, as professoras ainda deveriam 

arcar com despesas básicas de aparelhamento e manutenção da escola. Em 

Moreira de Sousa (s/d), são muitos e bastante peculiares e até mesmo 
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lamentáveis os relatos desses feitos constatados por ocasião de sua pesquisa 

sobre as condições do ensino no Ceará nesse período. 

 
 
3 – A administração da educação cearense: ainda as remodelações  
 
 

A idéia de organização do insipiente sistema nacional de educação, com base 

em um plano nacional de educação pautado nos princípios de gratuidade, 

obrigatoriedade e universalidade, remonta aos anos 1920 com a luta dos 

educadores imbuídos das novas idéias políticas e pedagógicas e culminou no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que, por sua vez, 

inspirou a Constituição Federal de 1934. Segundo Romanelli (1995), a 

influência do Manifesto encontra-se em vários artigos do capitulo referente à 

educação, garantindo-a como direito de todos e dever do poder público, 

estabelecendo o Plano Nacional de Educação e a descentralização do ensino. 

Entretanto, com o advento do Estado Novo e de uma outra Constituição, em 

1937, pautada em moldes conservadores, a educação viveu um retrocesso 

deixando de ser dever do Estado e retomando as “reformas parciais” 

empreendidas por Capanema e consubstanciadas nas chamadas Leis 

Orgânicas que tratavam de todos os níveis e ramos de ensino82.  

 

Finda a Ditadura Vargas, em 1946, a nova Constituição restabelece os 

princípios democráticos e devolve ao Estado a responsabilidade de “legislar 

                                                 
82 “Até os anos 20, a educação comportou-se como um instrumento de mobilidade social [...] 
No período de transição da sociedade oligárquico-tradicional para o urbano-industrial [...] a 
centralização do poder político [...] ao procurar eliminar ou, pelo menos, suavizar os efeitos da 
descentralização, acentuados com o federalismo, cria o sistema nacional de educação, até 
então praticamente inexistente, através da Reforma Francisco Campos, em princípio, e, depois, 
através das Leis Orgânicas do Estado Novo, que a ampliou e consolidou” Romanelli (1995, p. 
255). 
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sobre as diretrizes e bases da educação nacional”, garantindo o direito de 

todos e organizando o sistema nacional de educação de forma descentralizado, 

tanto do ponto de vista administrativo, quanto do pedagógico. Para Romanelli 

(1995, p. 171) “a Constituição de 1946 fugiu à inspiração da doutrina 

econômica liberal dos séculos anteriores para inspirar-se nas doutrinas sociais 

do século XX [...] se distanciava também da ideologia liberal-aristocrática 

esposada pelas nossas elites, no antigo regime”. Tomando, pois, essa 

referência, o Ministro Clemente Mariani incumbiu uma comissão de elaborar 

um “projeto de reforma geral da educação nacional”; um projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que deu entrada na Câmara 

Federal em 1948 e viria culminar na Lei 4.024 somente em 1961. A luta 

ideológica travada em torno desse projeto e da educação como instrumento de 

estratégia política não passa despercebido por aqueles que acompanham o 

andamento desse processo.  

 

Assim, ao discutir a influência norte-americana na educação cearense, Mello 

(In: Cavalcante, 2003, p. 380) lembra que “Por toda a história republicana, 

todos que abordam o tema sob a forma de propaganda política, são sempre 

profundos conhecedores dos problemas educacionais brasileiros, chegando a 

revelar capacidade plena de apresentar suas melhores soluções”. Entretanto, o 

alto índice de analfabetismo apresentado por Joaquim Moreira de Sousa no 

Ceará, nos anos de 1950, demonstra o descaso e a incapacidade dos 

cearenses, e mesmo dos brasileiros, para resolver o problema, o que gera a 

descrença e a revolta naqueles que se pronunciam sobre o assunto nos 
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jornais. Assim no O POVO de 6 de outubro de 1949 (apud Mello In Cavalcante, 

2003, p.383) lemos  

Pretende o Ministro Clemente Mariani fazer, desta vez, não uma simples 
reforma, mas uma verdadeira revolução no ensino. Perdoe-me S. excia., 
mas não haverá revolução nenhuma: a nova legislação continuará a ser tão 
bem cumprida, ou descumprida, como as anteriores. De revolução 
precisamos nós, mas de uma revolução moral, e esta não sei eu como se 
poderá fazer. 
 

 

Para outros, no entanto, o problema da educação brasileira residia na rigidez 

de sua legislação, comparada com a flexibilidade da educação americana que 

deveria ser adotada “como modelo, tanto por proporcionar maior capacidade de 

adaptação às situações do individuo, quanto pela flexibilização do currículo”. 

No Ceará essa influência se revela na “política cultural da época”, quando 

buscava fazer um intercâmbio cultural com estudiosos estrangeiros como 

Lucien Fevre e “Robert King-Hall, da Columbia University de New York”, para 

proferirem palestras sobre temas educacionais, particularmente sobre o 

analfabetismo, conforme Mello (Op. cit. p. 384). 

 

No Ceará, assim como no Brasil, a luta pela organização de um sistema 

educacional consistente também se sucedia. Para Sousa (s/d, p. 313) a 

organicidade do sistema educacional cearense remonta à criação do Liceu, em 

15 de julho de 1844, quando no artigo 9o da mesma Lei que o criou ficou 

estipulado que este faria a inspeção de todas “as aulas públicas da Província” 

com “diretores de aulas”, nomeados pelo Liceu e aprovados pelo Governo. 

Dessa forma o “sistema educacional cearense, até aí, atonizado (sic), obtinha, 

organicidade, passando a evoluir não mais através de esforços dispersos, mas 
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como um conjunto integrado e subordinado a diretrizes gerais” 83. Outras e 

importantes medidas nesse sentido foram tomadas em 1922, com a criação da 

Diretoria Geral da Instrução Pública que em 1935 foi substituía pelo 

Departamento Geral de Educação84, e a criação do Conselho de Educação do 

Estado, em 1932, na gestão da instrução de Moreira de Sousa. 

 

Em 1945, nova ordem estrutural é dada ao sistema com a criação da 

Secretaria de Educação e Saúde Pública, pelo Decreto-Lei no 1.440, de 12 de 

dezembro de 1945 (Sousa, 1955, p. 163). Conforme Vieira (2002), essa 

organização gerou insatisfação entre os educadores que consideravam-na uma 

“anomalia” que concorreu para sua desorganização e sugerem uma “reforma 

de base” que aglutine num mesmo órgão as ações relativas à educação. Esse 

projeto somente se consolidaria em 1963, desdobrando a referida secretaria 

em duas: Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Saúde e 

Assistência. Também novas iniciativas são tomadas relativamente ao Conselho 

de Educação do Estado que passa - Lei no 463 de 31 de dezembro em 1948 - a 

Conselho Estadual de Educação e recebe um amplo leque de novas 

atribuições, relacionadas por Vieira (2002, p. 241). 

 

A tentativa de Clemente Mariani de revolucionar o ensino nacional passou pelo 

incremento financeiro e técnico por parte da União aos Estados, o que 

proporcionou ao Ceará a oportunidade de ampliação de prédios escolares, 

bolsas de estudos e cursos de ensino supletivo, “nem sempre bem 

                                                 
83 Para Castelo (1970, p. 33) “A evolução do ensino, sem sistema nem método, perduraria de 
1759 a 1772, sob o critério dos interesses locais, sem recurso ou subvenção que pudesse 
proporcionar iniciativas louváveis”. 
84O Departamento Geral de Educação foi criado pelo Decreto no 156 de 23/09/1935 (Vieira, 
2002, p. 240) 
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aproveitados” como se refere Sousa (1955, p. 164). Ou como lembra Barroso 

(1984, p. 1456) que por essa época “se iniciou a implantação da estrutura do 

ensino rural, em pura perda dos recursos financeiros distribuídos à farta pelo 

então Ministro da Educação, o udenista Clemente Mariani”. Segundo o autor, 

os prédios escolares que somente podiam ser construídos nas zonas rurais 

terminavam por ficar sem utilidade e serem abandonados. E diz mais: 

“Ninguém se apercebeu, a esse tempo, do erro de visão do técnico e professor 

Murilo Braga, o precursor da mais inválida das políticas educacionais, embora 

concebida tecnocraticamente com (sic) a salvação do ensino rural no Brasil”. E 

como ninguém “se apercebeu do erro” à época, o Ministro veio ao Ceará para a 

inauguração das escolas rurais, conforme O POVO de 13 de julho de1947 

(Apud Cavalcante, 2005, p. 280):  

Viajando em avião da Cruzeiro do Sul, chegará segunda-feira próxima a 
esta capital o Ministro da Educação e Saúde, sr. Clemente Mariani, que vem 
ao Ceará atendendo a um convite do governador Faustino de Albuquerque 
para assistir ao ato inaugural das escolas rurais, construídas em diversos 
municípios do interior do Estado. 

 
 

E em 1949, segundo Mello (In: Cavalcante, 2003, p. 386), o Secretário de 

Educação e Saúde, ao fazer um balanço das realizações de sua gestão 

intitulado “Ampla renovação do ensino no Ceará”, relata a “inauguração de 12 

grupos escolares, 8 escolas reunidas, elevação do número de matrículas no 

ensino primário, atividades dos gabinetes dentários escolares” e  elaboração de 

novos programas, como consta do jornal Correio do Ceará de 18 de abril de 

1949 (Apud Mello, op. cit): 

Sabíamos que nos estabelecimentos de ensino primário do Estado ainda 
estavam sendo adotados programas de ensino antiquados, elaborados há 
mais de dez anos e que, um dos primeiros atos do atual Secretario [...] fora 
o de confiar a uma comissão de técnicos de educação a elaboração de 
novos programas atualizando-os. [...] Os programas de ensino estão 
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prontos: foram mimeografados e distribuídos ao professorado, a título de 
experiência, para receberem sugestões. 

 
 

Muitas foram como vimos as remodelações no ensino cearense, sempre com 

vistas a sair do atraso que tinha na população analfabeta o maior empecilho 

para alcançar a tão sonhada modernidade. Atraso e modernidade, 

progressismo e conservadorismo, educação e analfabetismo, centralização 

descentralização são binômios que atravessam os debates e embates da 

educação do Ceará durante o período do estudo em foco. Período de grande 

efervescência no mundo das idéias, mas, sobretudo, de anseios por sua 

efetivação.   
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A TÍTULO DE FIM 

 

Porque é preciso finalizar, mesmo sabendo da impossibilidade de por termo a 

tema tão vasto que permite angulações várias e olhares múltiplos e, 

certamente, mais instigantes que este, algumas considerações acerca do que 

foi relatado e refletido se fazem fundamentais. É um ponto final relativo, 

portanto, e ao fazê-lo fico com uma estranha sensação: um estado entre o 

bem-estar por ter chegado ao término da caminhada e uma saudosa 

melancolia de sentir que poderia continuar. Efetivamente, sabemos da 

impossibilidade de dar conta da totalidade de reconstrução da história do objeto 

perseguido, por vários aspectos: a distância temporal, a exigüidade, a 

fragmentação e a variedade da documentação, das informações e das 

reminiscências. Variados e dispersos são os retalhos que compõem a história, 

e ao pesquisador cabe ousar recolhê-los e tecê-los buscando dar sentido ao 

seu objeto de estudo, à história de seus personagens e a sua própria história, 

contribuindo para o entendimento do seu tempo e o (re)dimesionamento do 

tempo das novas gerações. Quando se lida com a história, não se mexe 

somente com o passado, mas com o presente e com o futuro e tem-se a 

possibilidade de remexer consigo mesmo; de compreender o objeto investigado 

nos intricados caminhos de sua construção e, sobremaneira, de se achar nessa 

construção. Quando selecionei a Escola Normal do Ceará como tema de 

pesquisa no período enfocado, vislumbrei, não somente resgatar a importância 

educacional e cultural dessa instituição para os cearenses de ontem e de hoje, 

para os educadores atuais e para os próximos - contribuindo como 

pesquisadora para o (re)pensar da educação cearense e, mais 
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especificamente,  da formação de professores - mas também entender os laços 

que me uniam pessoalmente nessa busca. Assim faz o pesquisador a 

mediação entre vivos e ainda vivos – porque não morre jamais o passado, 

dialeticamente imbricado que se encontra no presente e no futuro - 

compreendendo estes em constante mutação, como sujeitos históricos que 

são; em sua historicidade enfim. 

 

Com os resultados desta pesquisa posso, portanto, dizer que, primeiro é 

indiscutível o papel de centralidade da Escola Normal cearense e da 

preparação de professoras, nas décadas de 20 até 50 do século passado, para 

o repensar das ações que se voltavam para a busca de melhoria da instrução 

pública, pelo menos do ponto de vista formal, já que o estudo constata a 

precariedade da escola primária ao longo do período em foco. Dessa forma, 

tornou-se a Escola espaço de poder, e as disputas pelo seu comando pela elite 

intelectual, política e econômica, levaram muitas vezes ao secundário o debate 

pedagógico, o que terminou por sempre centralizar as reformas nas mãos de 

poucos. Apesar do debate pedagógico envolver diferentes personagens, as 

reformas na Escola Normal, no período, terminaram sempre  monopolizadas 

por poucos como João Hippolyto, Moreira de Sousa e seus grupos de apoio. 

Em segundo lugar, é importante salientar que essa foi uma Escola que serviu 

ao seu tempo, quando modernidade e conservadorismo se faziam presentes 

em todas as dimensões, inclusive na educação. A relação, pois, entre formar 

professores e instruir as massas não era tão direta quanto parecia. Afinal, que 

demanda econômica estava a exigir essa população instruída no Ceará da 

Nova República? A população era predominantemente rural, a industrialização 
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era insipiente, a política era feita com o voto de cabres, portanto,to nos currais 

eleitorais. Alfabetizar para quê? “Para sair do atraso”, era o discurso. Sim, mas 

mantendo o homem em seu habitat, em insalubres condições de vida e antigos 

modos de produzir. Para coroar o quadro, a desvalorização do professor 

continuava semelhante àquela do século XIX, quando qualquer um que sequer 

sabia ler e escrever, que usasse uma roupa de “timão grosso” e se aventurasse 

a montar num lombo de burro e sair sertão à dentro poderia ser professor, 

como lembra Castelo (1970). Em meados do século XX, a normalista que se 

comprometesse com a alfabetização do sertanejo também montava a cavalo, 

levando na garupa uma irmã menor que lhe fizesse companhia, e assim 

andava quilômetros até chegar ao local destinado à escola. Ou ainda, arcava 

com a montagem da própria escola, fazendo uso de “portas velhas” para fazer 

os bancos e mesas onde deveriam sentar e escrever os alunos, como relata 

Moreira de Sousa em pesquisa que realizou no Ceará da época. 

 

Este estudo possibilitou, ainda, confirmar que, nas linhas do passado, 

encontra-se a compreensão do presente. No caso, a formação de professores 

e a política educacional, assim como outras áreas, estiveram e permanecem 

em meio a um intricado jogo político que tem como objetivo a defesa de 

interesses particulares, apropriando-se da educação como instrumento a seu 

serviço. Sendo a Escola Normal um valioso espaço de reformulação da 

educação cearense, foi ela o grande palco de onde se encenou tantas peças 

nas quais se digladiaram os administradores locais. E mais, o processo 

histórico de constituição da formação de professores na Escola Normal e a 

política educacional daí desencadeada objetivavam atender “às elites 
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condutoras” e aos poucos postos da indústria e do comércio nas áreas de 

maior desenvolvimento econômico. 

 

Em síntese, os resultados obtidos confirmam que, nos meandros de 

constituição da formação de professores, a Escola Normal do Ceará teve papel 

central nos embates travados entre grupos de facções políticas que, senão 

ideologicamente divergentes e contraditórios, encontravam-se em lados 

opostos do poder político. E ainda, que a formação de professores no Ceará 

seguiu o caminho trilhado pela maioria das escolas normais brasileiras, 

inteiramente concatenadas com o que havia de mais moderno em termos de 

estudos pedagógicos no mundo, e que o papel de intelectuais cearenses como 

João Hippolyto, Edite Braga, Moreira de Sousa, Hélder Câmara, Filgueiras 

Lima, Lauro de Oliveira Lima, dentre outros, foi fundamental no processo de 

reformulação curricular da Escola e do projeto educacional que defendiam. E 

mais, que a Escola Normal como instituição de seu tempo serviu a esse tempo, 

isto é, se, nos anos de 1920, o foco era servir de laboratório às novas idéias 

pedagógicas, nos anos de 1930, esteve a serviço, pelo menos formalmente, da 

formação do novo tipo de homem  que estava a exigir a nova sociedade, ao 

mesmo tempo moderna e conservadora, nas suas diferentes dimensões: 

econômica, política e cultural. 

 

É também premente reconhecer o significado que essa escola teve para a 

sociedade cearense, seja inovando em propostas pedagógicas, referenciadas 

nos mais novos estudos estrangeiros, seja na manutenção de práticas 

conservadoras, como no fato de centralizar a diretoria da Escola praticamente 
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em um só personagem no período que vai de 1914 a 1962, como foi o caso de 

João Hippollyto que esteve à frente da Escola por 34 anos, defendendo 

concepções, práticas e valores de sua classe. 

 

Sem dúvida o papel desempenhado pela Escola Normal em nossa sociedade 

jamais poderia passar despercebido. Muito pelo contrário, teve influência 

marcante, não somente para os educadores e para os fortalezenses, mas para 

todos os cearenses. 

 

Retomando, pois, as questões iniciais, posso dizer que, na década de 1930, as 

propostas de reformas da Escola Normal - que sempre estiveram na base das 

reformulações da Instrução Pública cearense - além de suscitarem grandes 

embates políticos e pedagógicos oscilaram entre princípios conservadores e 

progressistas, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do político-social. 

Pedagogicamente, quando suas proposições reformistas oscilaram, por 

exemplo, entre uma concepção de currículo pautada em idéias progressistas, 

tomando como referência o escolanovismo que referendava teorias de 

compreensão e de controle social, na forma de controle técnico. Político-

socialmente, quando intelectuais e elites comungavam de um projeto social ao 

mesmo tempo arcaico e moderno: moderno ao preconizar o conhecimento 

técnico como fator de civilização e progresso; arcaico quando mantinham as 

mesmas formas de convivência, pautadas em velhas práticas senhoriais. 

 

No período enfocado, a Escola Normal foi referência sócio-cultural e política, e 

seu significado para os cearenses explicita-se nos mais diferentes momentos e 
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dimensões, espaço que foi de eventos diversos, debates, embates, disputas e 

dissensões.  E os princípios defendidos pela Escola foram referendados por 

grande parte do grupo social que usufruía de seu aparato pedagógico, cultural, 

político-social e estrutural. Mas as divergências, certamente, como todo 

momento de tensão, levaram a rupturas, se não do ponto de vista do vivido, 

simultaneamente, ao menos do ponto de vista do pensado, quando alguns 

intelectuais e seus grupos de apoio insurgiram-se contra a postura 

tradicionalista na formação cultural clássica de professores e contra as 

relações estabelecidas entre aqueles que pensavam, não só a preparação de 

professores, mas também a própria Instrução Pública cearense. 

 

Mesmo não sendo totalmente ofuscada pelo debate político, a busca pelo 

aperfeiçoamento, pela qualidade na preparação de professores - já que as 

várias Reformas porque passou a Escola Normal do Ceará estiveram, como as 

demais Escolas Normais brasileiras, pautadas nas mais novas idéias 

pedagógicas estrangeiras de seu tempo - sempre foi perpassada pelo embate 

político de seus reformadores. E assim como teve seu auge nas décadas de 

1930 e 1940, como o ensino normal nos vários estados, a Escola Normal do 

Ceará foi perdendo sua importância - pelo menos para a classe que usufruía de 

seu aparato intelectual, social e político - a partir dos anos 1950 com a 

expansão do ensino superior que acenava com maior possibilidade de prestígio 

para essa mesma classe. Assim, posso reafirmar a tese de que a Escola 

Normal do Ceará foi muito mais um palco de embates políticos, espaço de luta 

da política local do que mesmo de debates pedagógicos.  
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