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PREFÁCIO

Padre Gervásio Fernandes de Queiroga1 

Caríssimo Prof. Renato Moreira de Abrantes.
Agradecendo a honra que me dá de participar na edição de sua disserta-

ção de mestrado em educação, peço vênia para deixar de lado o formalismo 
inerente ao estilo consolidado dos prefácios e assumir a linguagem mais sim-
ples e direta de uma carta familiar. Aliás, sua dissertação não precisa de meus 
elogios, pois não sou qualificado na matéria de história da educação e a nota 
de aprovação recebida já diz bastante de sua qualidade e interesse científico. 
“Elogio em boca própria é vitupério”, diz com justeza o provérbio. O mesmo 
se poderia dizer, quando venha de um seu “pai” espiritual, irmão e amigo, 
que há mais de vinte anos, desde seus quinze anos de idade, por providência 
divina faz parte de sua caminhada humana e intelectual.

“Meminisse iuvat”! “Recordar, ajuda!” lembra a tradição latina, a mesma 
que nos deu o axioma “historia, magistra vitae”, “a história é mestra da vida”. 
Daí, a importância da documentação e pesquisa históricas, para qualquer ramo 
do campo científico. 

Chamou-me atenção a parte histórico-analítica referente à presença da 
Igreja na educação no Brasil e, em particular, no Ceará, focalizando a atuação 
marcante da Companhia de Jesus, já bem conhecida, quanto ao país no seu 
conjunto, mas, não tanto, quanto ao Ceará.

Admirou-me como você soube, com material tão escasso em muitos 
aspectos, traçar uma visão de conjunto, primeira quanto a mim, da presença 
histórica da Igreja, na educação cívica e religiosa de Quixadá, objeto, aliás, 
específico da dissertação. 

Material escasso, às vezes quase inexistente! É de se lastimar a incúria 
e desinteresse, também dentro dos organismos eclesiais, pela nossa história, 
não obstante as normas canônicas e o exemplo que o próprio Senhor nos dá 
nas sagradas Escrituras, todas elas calcadas na perspectiva histórica do povo 
de Israel e da nossa salvação. O papa João Paulo II, sábio e santo, repetida-
mente declarou que povo sem memória do passado é povo sem garantia de 
futuro. O que vale também para as instituições. Mas, não se faz história sem 
documentação, sem arquivo, apenas por suposição e ouvir dizer.

Aliás, permita-me a digressão, como paraibano nascido na divisa com o 
Ceará, Estado por mim muito admirado e estimado, sempre tive a impressão de 

1 Fundador do Instituto Jesus Missionário dos Pobres.
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pouca valorização, ao menos aparente, para com a história da Igreja cearense, 
particularmente, em suas figuras maiores, quais, os Padres Ibiapina, Cícero 
Romão Batista e Dom Hélder Câmara [assim ele assinava seus escritos]. 

Este último, bem o conheci por vivência e pesquisa, foi uma das mais 
destacadas figuras da Igreja Católica, no século XX, particularmente no 
Concílio Vaticano II e no período pós-conciliar. Santo, místico, poeta, Pastor 
magnífico. No Brasil, como todo Profeta, marginalizado e até combatido, 
também dentro da Igreja e por seus colegas. Deixou um acervo fantástico com 
milhares de poesias e meditações, centenas de conferências feitas no mundo 
inteiro, milhares de belas cartas, quase cotidianas, ricas de espiritualidade, 
poesia, observações e episódios pitorescos, enviadas a um grupo de leigas e 
leigos, a que chamava sua “Família Messejanense” [sic]; o que revela o amor 
que alimentava pelo seu Ceará, a que teve de abandonar ainda bem jovem.

Padre Cícero, parece-me, é pouco lembrado em seu Estado natal, fora 
do Cariri, onde a grande maioria dos romeiros é de outras paragens. Nas 
celebrações promovidas pela diocese de Crato, em 2004, no septuagésimo 
aniversário de sua morte, havia Bispos do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Pa-
raíba e Rio Grande do Norte, mas, para minha surpresa, então, nenhum, da 
Província Eclesiástica do Ceará; nenhum, com exceção, é claro, do próprio 
Bispo do Crato, por sinal, italiano naturalizado. Mera coincidência?

Padre Ibiapina, menosprezado na região do Crato, refugiou-se na Paraíba, 
onde desenvolveu um trabalho notável de missão, ao mesmo tempo religiosa 
e social. Não mais voltou a seu Estado nativo. Lá, venerado pelo povo e pela 
Igreja, faleceu e tem seu jazigo perpétuo, esperando a beatificação por parte 
da Santa Sé.

Cearense e quixadaense por adoção, embora paraibano, você se soma a 
outros beneméritos pesquisadores da história religiosa do Ceará, destacando 
a presença católica no campo educacional. Seu esforço sirva de estímulo a 
outros, pois temos aí um campo amplo de pesquisa e análise a serem feitas.

Deixando de lado, por sua contemporaneidade, a atuação bem conhecida 
de Dom Adélio Tomasin e de Dom Angelo Pignoli, no setor educacional, 
chamou-me a atenção na sua dissertação algumas figuras do nosso passado 
não muito remoto. 

Em primeiro lugar, o querido Dom Joaquim Rufino, de que fui contem-
porâneo nos estudos em Roma. Sempre muito estimado pelos colegas por sua 
bondade e simplicidade, não foi surpresa, mas, alegria, sua escolha para Bispo 
primeiro da nova diocese de Quixadá, dando continuidade no setor educacional 
a outra figura bem destacada, na dissertação, Monsenhor Luiz Braga Rocha.
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Em 1959, quem diria, como seminarista, vindo à Serra do Estêvão, fui 
hóspede do Mons. Luiz Braga. Vi-o na pobre casa paroquial, cercado dos po-
líticos de então, honrado de ter sido colega de classe do já famoso D. Helder, 
de quem era êmulo nas boas notas escolares. 

A pesquisa no livro de tombo paroquial, que você apresenta, revela como 
gigantesca a atuação do Mons. Luiz Braga em Quixadá, em favor não só da 
educação e da saúde, favorecendo o crescimento da cidade, mas, particular-
mente, da organização e desenvolvimento da Igreja local. Tendo-a recebido, 
ainda jovem, como simples paróquia carente e distante do interior cearense, 
a ela dedicou sua vida de líder religioso e social e entregou-a pronta para ser 
elevada à categoria de sede episcopal. Distante no tempo, ele é nisto próximo de 
Dom Adélio, como grande benfeitor de Quixadá e do sertão central. Quixadá, 
cidade e diocese, valoriza suficientemente a memória do Mons. Luiz Braga?

Admirou-me a sensibilidade social e desassombro perante o poder político 
do Pe. João Scalígero Augusto Maravalho (pároco de Quixadá entre 1873 e 
1878). Não era fácil, nem comum, naquela época. 

Chamou-me a atenção também a figura, até agora por mim desconhecida, 
do Côn. Antônio Lúcio Ferreira (pároco entre 1893 a 1915), fundando, em 
1914, o Sindicato Agrícola de Quixadá (!) e diversas escolas, também para 
crianças pobres, além do Cinema Brasil (em 1912) e sendo o responsável pela 
vinda de monges beneditinos para Quixadá. Não mereceria ele uma pesquisa 
específica, se é que há documentação disponível? Parece-me alguém que via 
além do horizonte eclesial do seu tempo. Ou não?

Fico por aqui, Renato, nas minhas observações e destaques, para não 
abusar da paciência sua e de seus leitores, que espero numerosos e atentos. 

Seu labor seja de estímulo a muitas outras pesquisas históricas e ana-
líticas sobre as bases religiosas e sociais do Ceará, particularmente, do seu 
Sertão Central.

Serra do Estêvão [Quixadá - CE], 11 de janeiro de 2017.





PRÓLOGO

Dom Angelo Pignoli2

O presente trabalho, resultado da pesquisa de Mestrado em Educação 
e Ensino do Prof. Renato Moreira de Abrantes, significa um marco para a 
compreensão da história da Igreja em Quixadá, particularmente no que diz 
respeito à atuação desta no campo educacional.

Enquanto se sabe, as produções científicas já realizadas pouco se voltam 
para o resgate das personagens e instituições eclesiais, sepultando-as no es-
quecimento, quando não as tratando com indiferença ou preconceito. Visitar 
o passado significa fortalecer o presente e preparar o futuro, a fim de que os 
erros cometidos sejam evitados. Neste sentido, muito ajuda o empenho de 
todos quanto, com esmero, se dedicam à atividade intelectual, igualmente 
importante na Igreja.

Ao longo dos séculos, a Igreja se dedica a levar adiante a Boa Nova do 
Senhor, preocupando-se em fazer com que os homens, alimentando-se com 
o Pão da Palavra e da Eucaristia, cheguem ao conhecimento da Verdade e, 
assim, se salvem. Não é, contudo, irracional a nossa fé: dando as razões desta 
a quem as pede, a Igreja sempre se esforçou por compreender os mecanismos 
de funcionamento da natureza, do próprio homem e de como chegar ao co-
nhecimento de Deus, a partir de nossas capacidades e faculdades racionais.

Quão grandes foram, a citar alguns exemplos, alguns homens e mulheres 
da Igreja, que muito bem souberam conjugar fé e razão, não só do passado, 
mas também do presente: Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino (filósofos e 
teólogos) e Santa Hildegarda de Bingen (de vasta produção intelectual e literá-
ria), na Idade Média; ou Georg Mendel (monge, pai da genética moderna), Pe. 
Georges Édouard Lemaître (sacerdote jesuíta e precursor da teoria do big bang), 
Santa Edith Stein, John Finnis (leigo, filósofo e jurista renomado da University 
Oxford) e Ir. Mary Kenneth Keller (freira, falecida em 1985 e pioneira na ciência 
da computação), estes nas Idades Moderna e Contemporânea.

Em nossa diocese, mostra-nos o Prof. Renato, valioso foi o trabalho 
dos monges beneditinos, grandes educadores e verdadeiros cientistas, que 
trabalharam no Ginásio São José, outrora localizado na Serra do Estêvão; do 

2 Bispo diocesano de Quixadá, CE. Chanceler da UNICATÓLICA.
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Pe. Luíz Braga Rocha, a quem Quixadá deve por, dentre tantas outras coisas, 
criar condições de estudo para os jovens; de Dom Joaquim Rufino do Rego, 
primeiro Bispo de Quixadá, que se incorporou ativamente na implantação do 
ensino superior, quando este ainda não existia em Quixadá; de Dom Adélio 
Tomasin, nosso predecessor, fundador da nossa UNICATÓLICA, grande 
estimuladora do saber nas mais diversas áreas e promotora de grandes trans-
formações sociais em nossa região.

Sejam os exemplos dos nossos antepassados estímulo para que continuemos 
agindo em favor dos nossos irmãos com todas as nossas forças, também as inte-
lectuais. Pelas nossas ações, transformemos o mundo e o conduzamos a Cristo.

Ao Prof. Renato, o nosso muito obrigado pela obra que, certamente, vem 
preencher uma lacuna em nossos registros históricos. 

A todos, recomenda-se atenta leitura e um bom proveito nela.



INTRODUÇÃO

Há histórias por trás da história. 
Houve muitas razões para pesquisar a atuação da Igreja Católica em 

Quixadá no campo educacional, instituição que fez parte da minha vida de 
criança, adolescente, estudante, seminarista, sacerdote, professor, advogado 
e, agora, pesquisador. Embora paraibano de Cajazeiras, Quixadá tornou-se 
há já treze anos meu outro torrão. Nela enxerguei muitas coisas bonitas para 
além de seus monólitos a emoldurar o horizonte. Aqui, a Igreja configura-se 
como elemento de primordial importância para a compreensão do hoje.

Deixar de lado algumas certezas e trabalhar o objeto de estudo com 
isenção só foi possível graças a diversos direcionamentos e redirecionamentos 
para outras perspectivas, tais como a convicção de que o método científico 
exige o distanciamento afetivo e a sintonia entre o que se coleta e as teorias 
que norteiam o pesquisador no processo de compreensão do que se estuda.

A partir disto, foi-nos permitido chegar ao entendimento que a Igreja 
em Quixadá atuou na educação básica e superior, contribuindo, ao seu modo 
e ao seu tempo, para a formatação de uma sociedade em que a educação se 
tornou acessível a quem quiser estudar.

O presente trabalho, que visa analisar o processo educacional verificado 
nos séculos XX e XXI na cidade de Quixadá, no Estado do Ceará, foi conduzido 
de forma a identificar instituições e personagens, especificamente os ligados 
à Igreja Católica que, por seus membros, inseridos em organizações civis, ou 
por si, enquanto instituição propriamente dita, realizou ações que incidiram 
na realidade histórica, social, cultural, econômica e política do Município.

Analisar e pesquisar sobre esta temática implicou refletir sobre os múlti-
plos aspectos que envolvem a questão, no intuito de perceber a influência da 
Igreja Católica no campo da educação formal e compreender, por consequência, 
a atual configuração do perfil educacional da cidade de Quixadá.

A identificação de similitudes e de pontos divergentes na conduta dos 
personagens históricos envolvidos possibilitou um melhor entendimento 
sobre a realidade, particularmente em se tratando de estruturação do ensino 
superior, que apresenta Instituições de Ensino Superior pública e privada aqui 
nominadas e cujos nascedouros deitam raízes na atuação da Igreja.

Necessária foi a consideração dos momentos históricos prévios ao sur-
gimento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central 
(FECLESC) e da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS), hoje Centro 
Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA), ambas situadas em 
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Quixadá, nesta pesquisa consideradas pontos de chegada da atuação da Igreja 
Católica nesta cidade.

Assim, a atuação instrucional da Igreja Católica no Brasil colonial (pre-
sença dos jesuítas), imperial e republicano, é analisada no capítulo primeiro, 
ocasião em que se faz uma retrospectiva histórico-socioeducacional. Ao fim, 
delineia-se o início da colonização cearense, também sob a batuta dos jesuítas 
e do seu método.

No capítulo segundo, estuda-se a atuação da Igreja Católica em Quixadá, 
no que diz respeito às ações ligadas à educação básica. Este período estende-
-se desde os primórdios do século XX, com as atuações pontuais de alguns 
padres que passaram pela Paróquia Jesus Maria José, passando pela experi-
ência dos monges beneditinos da Serra do Estêvão, no Colégio São José, até 
chegar ao paroquiato do Pe. Luiz Braga Rocha, que fundou dois colégios, um 
para moças, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, e outro para os rapazes, o 
Ginásio Valdemar Alcântara.

Finalmente, no terceiro capítulo, analisamos o histórico da fundação 
da que hoje é a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central 
(FECLESC), em cuja criação estiveram envolvidos o Prof. Luiz Osvaldo 
Sant’Iago Moreira de Souza e o primeiro Bispo diocesano de Quixadá, Dom 
Joaquim Rufino do Rego, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da 
primitiva entidade mantenedora. 

Analisamos, ainda, no terceiro capítulo, o histórico fundacional da Fa-
culdade Católica Rainha do Sertão, idealizada e fundada pelo segundo Bispo 
diocesano de Quixadá, Dom Adélio Tomasin. 

Buscou-se, portanto, analisar a influência da Igreja Católica no processo 
educacional/instrucional da cidade de Quixadá e suas consequências para a 
consolidação e desenvolvimento do ensino superior.

Pretensão – que se acredita alcançada – foi conhecer a história para 
compreender o presente. Para tanto, fundamentamos nossa pesquisa, eminente-
mente bibliográfica, nas teorias que buscam compreender a educação como um 
processo de conscientização do sujeito a respeito de seu papel transformador.

Para tanto, realizamos a revisão da literatura, com o fito de fundamentar 
teoricamente a interpretação que fizemos dos dados colhidos. Outrossim, reali-
zamos pesquisa documental, com destaque para o Livro de Tombo da Paróquia 
Jesus Maria José, do período entre 1932 a 1967, além de jornais da época. Fi-
zemos, ainda, levantamento a partir de fontes primárias, como entrevistas. Por 
fim, colhemos e analisamos jornais publicados na época da criação da FCRS. 

Realizou-se, ainda, pesquisa em sites ligados às questões tratadas, como 
o do Ministério da Educação, da FCRS, da FECLESC, do Governo do Estado, 
do Diário do Nordeste, dentre outros, para levantamento de informações de 
caráter histórico, econômico, acadêmico e social.
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Para a reconstituição historiográfica de Quixadá, utilizamo-nos, dentre 
outras, da obra Retalhos da História de Quixadá, do memorialista João Eudes 
Costa, cujo labor coloca-nos na mão uma contribuição, ao seu modo, para a 
sistemática narrativa dos fatos.

Não fosse assim, restaria prejudicado o nosso trabalho, por serem exíguas 
as fontes bibliográficas a versarem sobre a história de Quixadá. Não à toa, o 
Prof. Marcos José Diniz Silva, professor do Curso de História da FECLESC, 
assim escreveu no prefácio da obra de João Eudes Costa:

Retalhos da História de Quixadá merece toda consideração devida a um 
trabalho histórico, embora seu autor se auto-denomine contador de histórias 
e não historiador. Mas é preciso reconhecer que a ciência histórica muitos 
benefícios têm auferido de cidadãos comprometidos e entusiasmados 
com o espetáculo das atividades humanas, que nos legaram preciosidades 
documentais inestimáveis do tesouro do tempo, e que, em muitos casos, o 
diploma acadêmico mais lustroso não possibilita ao seu titular, tamanha 
sagacidade e dedicação (COSTA, 2002, p. 5-6). 

Atenção foi dada igualmente aos trabalhos já realizados dos pesquisa-
dores das Instituições de Ensino Superior presentes no Estado do Ceará que 
percorreram, ao seu modo e sob a batuta de seu método e objeto, os caminhos 
ora trilhados. Entende-se que eles, em seu labor, tocaram transversalmente 
em assuntos de nosso interesse, abordando direta e indiretamente o tema.

Almeja-se, aqui, não a reprodução de discursos teóricos incapazes de 
fornecer reais interpretações da realidade, distantes das intenções dos per-
sonagens. Acreditamos que a investigação da histórica deve possibilitar a 
aproximação entre passado e presente, sem maiores deturpações oriundas de 
perspectivas ideologizadas e ideologizantes. 

Pesavento (2004) entende a cultura como um conjunto de significados 
que, partilhados e construídos pelos homens, possibilitam a explicação do 
mundo pelos próprios homens. Vale dizer, o homem que constrói o mundo é 
o mesmo homem que o conhece, o compreende e o vivencia.

Damos ênfase, nesta reconstrução, à oitiva de vozes anônimas que 
participaram ativamente da construção do passado. Para tanto, concorrem as 
entrevistas, que dão voz aos que estão em silêncio e a análise aprofundada de 
documentos reservados a poucos, como o Livro de Tombo anteriormente citado.

É aquilo que Chartier (2011, p. 115) denomina de construção explica-
tiva da história, com destaques para a memorialidade e, também, porém com 
menos força – mas não sem menos importância – para a documentalidade, 
num esquema dialético. A memória é a “guardiã”, no dizer de Ricoer (2000, 
p. 648), deste caráter dialético da história, numa relação entre o “não mais” 
do passado (algo que já não existe mais) e o “tem sido” do presente (algo que 
ainda é, mas logo passará a não ser mais).
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Tal contexto configura-se como de primordial importância para o histo-
riador da cultura (e da educação), haja vista que o passado somente lhe chega 
por meio das representações pessoais e coletivas. É que, segundo Pesavento 
(2004, p. 42), “o historiador [da cultura] lida com uma temporalidade escoada, 
como não-visto, o não-vivido, que só se torna possível acessar através de 
registros e sinais do passado que chegam até ele”.

Dentre esses sinais, estão as percepções históricas que se tem de um 
“passado contado” desta ou daquela forma. Deduz-se, daí, que, se a história 
foi conhecida ou interpretada de forma a macular as intenções de seus pro-
tagonistas, tem-se uma compreensão e uma vivência sujeitas a distorções ou 
afastamentos da verdade real, ou daquelas intenções que nortearam a ação 
dos que aparecem no plano primeiro da história.

Neste sentido, a pesquisa realizada contribuiu para a interpretação, o 
mais aproximado possível, das intenções dos homens e das instituições do 
passado e para tornar mais aproximada da realidade uma compreensão que 
não seja injusta ou equivocada.

Desta forma, a recomposição da atuação educacional da Igreja Cató-
lica na cidade de Quixadá nos séculos XX e início do XXI deu-se a partir 
de entrevistas com os que conviveram no passado e de textos escritos pelos 
protagonistas da história. 

Trata-se do conceito de “memorialidade”, compreendido por Alberti 
(2004, p. 42) como “um terreno propício para o estudo da subjetividade e das 
representações do passado tomados como dados objetivos, capazes de incidir 
(de agir, portanto) sobre a realidade e sobre nosso entendimento do passado”. 
O conhecimento objetivo do passado não explica suficientemente o presente, 
sendo necessário o acréscimo da percepção do passado, muito especialmente 
dos que dele participaram.

Com a publicação desta dissertação, no ano de 2017, esperamos que 
os nossos resultados sejam cada vez mais difundidos, particularmente entre 
nossa gente. Agradeço ao Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICA-
TÓLICA) pela oportunidade que nos dá de tornar acessíveis tão importantes 
momentos da história de Quixadá e da Igreja local nela situada.



CAPÍTULO I

A IGREJA E A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

No presente capítulo, tratar-se-á da educação no Brasil e da presença 
da Igreja no campo educacional, desde os primórdios da sua colonização, 
passando pela época imperial, até chegar aos atuais e republicanos dias. 

Necessário, contudo, abordar os precedentes históricos da questão, diri-
gindo a análise para o contexto europeu dos séculos XV e XVI, marcadamente 
expansionista, renascentista, mercantilista, reformista e apologético-católico, 
a inspirar não somente o método catequizador e educacional, mas, também e 
concomitantemente, o ímpeto colonizador e instrucional. Em seguida, dar-se-á 
a abordagem da atuação da Igreja Católica no Brasil e no Ceará. 

1.1 A educação no Brasil colônia

Na Europa renascentista, destacou-se o movimento humanista, que 
estabeleceu uma nova imagem de homem e de mundo, nos moldes da antiga 
cultura greco-romana, com uma proposta antropocêntrica, antagônica ao teo-
centrismo medieval. Clássico, por exemplo, é o embate entre o geocentrismo 
ptolomaico e o heliocentrismo copernicano.

A Reforma Protestante, cujas causas não foram somente religiosas, mas 
também sociais e econômicas, foi igualmente marco do período. Os diversos 
movimentos políticos nacionalistas, com a instalação de monarquias e o 
fortalecimento do poder real (em contraste com a ideia de supremacia papal 
e de universalismo da Igreja), embasaram os movimentos reformistas, sob a 
égide de líderes reformadores, como Lutero e Melanchthon, na Alemanha, 
Calvino e Zwinglio, na Suíça, e Henrique VIII, na Inglaterra.

As cidades então incipientes tornaram-se foco da rebeldia dos servos, seja 
contra os senhores feudais – de quem estavam se libertando –, seja contra a 
Igreja e as restrições econômicas por ela impostas, a exemplo da proibição do 
empréstimo a juros, que configurava o pecado da usura. Para os protestantes, 
o enriquecimento era sinal da bênção divina.

Para os reformadores, a educação serviu de instrumento aos seus ideais, 
tendo em vista o intento de emancipação do homem frente o monopólio da 
Igreja. Informa-nos Aranha (2006) que:

A Reforma Protestante criticava a Igreja medieval e propunha o retorno 
às origens pela consulta direta ao texto bíblico, sem a interpretação dos 
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padres, estabelecida pela tradição cristã católica. No plano religioso sur-
gia a característica humanista de defesa da personalidade autônoma, que 
repudiava a hierarquia, para estabelecer o vínculo direto entre Deus e o 
fiel. Ao dar iguais condições de leitura e interpretação da Bíblia a todos, a 
educação tornou-se importante instrumento para a divulgação da Reforma 
(ARANHA, 2006, p. 127).

Alfabetizado, não precisaria o homem de nenhum padre para lhe fazer a 
leitura do texto bíblico. Por conseguinte, em sendo capaz de ler, seria igual-
mente de interpretar, dispensando-se, assim, a intermediação da Igreja.

Assim, Lutero e Melanchthon, combatendo a tendência elitista da época 
(educação para os que detinham posses), defendiam a educação primária 
universal e pública, de competência do Estado e que tinha as seguintes carac-
terísticas: para as classes trabalhadoras, a educação elementar, para as mais 
abastadas o ensino superior (ARANHA, 2006).

Como reação à Reforma Protestante, a Igreja desencadeou o movimento 
que ficou conhecido como contrarreforma, que teve influência no campo 
inquisitorial, doutrinal e educacional.

Sob o primeiro aspecto, tomou impulso na Itália a inquisição, que foi 
organizada em 1542, através da Bula3 Licet ab initio, do papa Paulo III, a 
pedido do Cardeal Carafa e de Inácio de Loyola. Tratava-se de 

Uma comissão central romana composta de seis cardeais, chamada mais 
tarde de Sanctum Officium, que devia, de então em diante, vigiar sobre a 
pureza da fé em toda a Igreja e intervir contra os apóstatas e os suspeitos, 
sem descriminação de pessoas e de grau social; seu diretor principal foi 
o rigorosíssimo cardeal Carafa, o futuro Paulo IV (BIHLMEYER; TUE-
CHLE, 1965, p. 105).

Quanto ao aspecto doutrinal, a celebração do Concílio de Trento, entre 
1545 a 1563, teve por objetivo “consolidar a antiga fé, em oposição às funestas 
doutrinas dos inovadores, reconciliar, com uma profunda obra de reforma, 
aqueles que se tinham apartado da Igreja e restaurar, assim, a unidade reli-
giosa” (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 107). 

Sob o prisma educacional, começaram a se desenvolver os colégios, 
para a educação dos filhos da pequena nobreza e da burguesia, nos moldes da 
educação dos mais ricos e da alta nobreza, porém em detrimento da educação 
da população em geral, relegada à aprendizagem de ofícios.

Para minorar a expansão protestante, diversas ordens religiosas foram 
criadas, como a Companhia de Jesus, sob a inspiração de Inácio Lopes de 

3 Documento papal em que se tratam assuntos de maior importância, sob a ótica jurídica, como a no-
meação de bispos, criação de dioceses ou promulgação de normas. O termo “bula” se deve ao lacre 
metálico, em forma de bola (bula, em latim), para proteger o selo (ou sigilo) de cera, que contém o 
brasão do papa, sinal de autenticidade do documento. 
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Loyola4. A Companhia, fundada em 1534, estava diretamente vinculada à 
autoridade papal5 e tinha disciplina interna muito rígida, de teor militar. Esta 
característica justificava-se pelo objetivo fundacional, a saber propagar a fé 
e lutar contra os que a combatiam.

Para tanto, Inácio de Loyola fundou em Roma, aos 18 de fevereiro de 
1551, o primeiro colégio dos jesuítas, o Colégio Romano, alçado à categoria 
de universidade, pelo papa Pio IV, aos 17 de janeiro de 1556. 

Como o número de alunos crescia, o papa Gregório XIII, no dia 28 de 
outubro de 1584, decidiu ampliar suas instalações, passando o Colégio Romano 
a chamar-se Universidade Gregoriana. Em 1873, o papa Pio IX conferiu-lhe o 
título de pontifícia, passando a chamar-se Pontifícia Universidade Gregoriana6.

Com isto, firmava-se a Igreja perante o movimento protestante, assumindo 
postura clara, o que contribuiu para o fortalecimento da supremacia papal, 
para a renovação das forças internas da Igreja e para o estabelecimento de 
alianças com as monarquias europeias. A “descoberta” da América, em 1492, 
possibilitou a solidificação desta autoridade da Igreja, agora para além das 
fronteiras já conhecidas.

Assim, o papa Alexandre VI, na Bula Inter Caetera, de 04 de maio de 
1493, que concedeu aos reis da Espanha as ilhas e terras descobertas, ou a 
descobrir, para a propagação da fé cristã, se refere:

Alexandre Bispo, servo dos servos de Deus, aos ilustres filho caríssimo 
em Cristo, o Rei Fernando, e caríssima filha em Cristo, Isabel, Rainha 
de Castela, Leão, Aragão, Sicília e Granada: saúde e bênção apostólica.
Entre as outras obras bem aceitas à divina Majestade, e pelo nosso co-
ração desejadas, existe sobretudo esta: que seja exaltada principalmente 

4 Nascido na Província de Guipuzcoa, na Espanha, no ano de 1491, foi militar. Ferido em batalha, aos 
33 anos, pelas tropas francesas, por ocasião do Assédio de Pamplona (1521), leu, durante o processo 
de recuperação, a Vita Christi, de Ludolfo de Saxônia, e a Legenda Aurea. Empolgou-se com o ideal 
de santidade e decidiu tornar-se “soldado de Cristo”, após vida de penitência e de estudos pessoais 
(durante 10 anos fez estudos humanísticos, filosóficos e teológicos, tendo frequentado as Universida-
des de Alcalá, Salamanca e Paris). Convencendo alguns amigos, fundou, em 15 de agosto de 1534, a 
“Companhia de Jesus”, da qual foi o primeiro Superior Geral. Faleceu aos 31 de julho de 1556, ocasião 
em que a Ordem já dispunha de doze províncias, que se estendiam desde o Brasil até o Japão, com 
mais de cem casas e cerca de mil membros (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 101).

5 Ainda hoje os “jesuítas”, além dos três conselhos evangélicos (pobreza, castidade e obediência), 
professam um quarto voto, que é o de obediência irrestrita às determinações do papa.

6 Criada para formar combatentes do protestantismo, sentavam-se nas primeiras fileiras das salas de 
aula da “Gregoriana” os alunos de origem alemã. Entre seus ex-alunos figuram 14 papas, 20 santos 
e 39 beatos, além de inúmeros bispos de diversas nacionalidades. Atualmente, abriga as faculdades 
de Teologia, Direito Canônico, Filosofia, História e Bens Culturais da Igreja, Missiologia e Ciências 
Sociais, além dos Institutos de Espiritualidade, Psicologia, Ciências Religiosas, Estudo sobre Re-
ligiões e Cultura, Centro Interdisciplinar sobre Comunicação Social, Centro Interdisciplinar para a 
Formação dos Formadores dos Seminários, Centro “Cardeal Bea” para Estudos Judaicos, além de 
manter associados o Pontifício Instituto Bíblico de Roma e o Pontifício Instituto Oriental. Disponível 
em: <http://www.unigre.it/Archivio/archivio_it.php>. Acesso em: 1º ago. 2015.
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em nossa época, e em toda a parte se espalhe e se dilate a fé católica e a 
religião cristã, se cuide da salvação das almas, (e) se abatam as nações 
bárbaras e sejam reduzidas à mesma fé. [...] Soubemos efetivamente que 
vós há muito tínheis determinado procurar e achar algumas ilhas e terras 
firmes remotas e desconhecidas, e não encontradas por outros até hoje, a 
fim de que levásseis os povoadores e habitantes delas a venerarem o nosso 
Redentor e a professarem a fé católica [...] Pelo que, considerando dili-
gentemente tudo e sobretudo a exaltação e dilatação da fé católica (como 
convém a reis e príncipes católicos), conforme o costume dos reis vossos 
antepassados de ilustre memória, determinastes sujeitar a vós, por favor da 
Divina Clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas, e reduzir à fé católica 
os moradores e habitantes delas [...] devais enviar para as terras firmes e 
ilhas atrás citadas varões honestos e tementes a Deus, doutos, peritos e 
experimentados, para instruírem os sobreditos moradores e habitantes na 
fé católica e ensiná-los nos bons costumes [...] Dado em Roma, junto a São 
Pedro, no ano da Encarnação do Senhor de mil quatrocentos e noventa e 
três, no dia quatro de maio, no ano primeiro de nosso Pontificado (apud 
SUESS, 1992, p. 248).

Em atenção às determinações do papa, o Rei Fernando, da Espanha, não 
poupou esforços em dar as devidas orientações aos seus súditos, no que ficou 
conhecida como “Lei de Burgos”, de 1513:

Dom Fernando, etc. Eu e a sereníssima Rainha dona Isabel, minha cara 
e muito amada mulher, que a santa glória tenha, sempre tivemos muita 
vontade que os caciques e índios da ilha de San Juan chegassem ao 
conhecimento de nossa santa fé católica, e para isso mandamos fazer e 
foram feitas algumas ordenanças [...] e segundo se viu por longa experi-
ência diz que tudo não basta para que os ditos caciques e índios tenham o 
conhecimento de nossa fé que seria necessária para sua salvação porque 
são naturalmente inclinados à ociosidade e não há nenhuma maneira de 
virtude nem doutrina [...] mando que doravante se guarde e cumpra o 
conteúdo que segue. [...] Lei terceira – Também ordenamos e mandamos 
que o cidadão a quem forem encomendados os ditos índios seja obrigado 
a lhes construir uma casa para servir de igreja [...] e nesta igreja ponha 
imagens de Nossa Senhora e um sino para os chamar a rezar, e a pessoa 
que os tiver encomendado seja obrigado a fazê-los chamar ao anoitecer 
com o sino e ir com eles à tal igreja e fazê-los se persignar e todos juntos 
dizer a ave-maria, o pai-nosso, o credo e a salva-rainha [...] Lei doze – 
Ordenamos e mandamos também que todos os habitantes e moradores 
que têm índios em encomenda, sejam obrigados a fazer batizar todas as 
crianças que nascerem dentro de oito dias depois do nascimento [...] Lei 
dezessete – Ordenamos e mandamos também que todos os filhos dos 
caciques que há na dita ilha e houver doravante com menos de treze anos 
sejam dados aos frades da ordem de São Francisco, para que os ditos frades 
lhes ensinem a ler e escrever e todas as outras coisas da nossa santa fé [...] 
(apud SUESS, 1992, p. 657).
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Se, por um lado, a Igreja utilizou-se do poder real para expandir seus limites 
visíveis, tornado católicos os habitantes do Novo Mundo, por outro, os reis viam 
nesta aproximação com a Igreja justificativa para as suas atrocidades. Tanto a Igreja 
como os reis uniram esforços na empreitada de colonizar, educar e catequizar.

Esta aliança, por vezes, causava grave incômodo para os missionários 
que, enviados às colônias, não obstante tivessem de prestar obediência ao 
poder real, deveriam denunciar as injustiças cometidas. 

Os colonizadores levavam os missionários católicos para catequizar os 
índios. Mas, certamente, atrás desse objetivo, estava o interesse egoísta 
de explorar os indígenas, arrancando destes muitas riquezas, por meio das 
injustiças. Diante disso, a Igreja ficava numa situação difícil: ela recebia 
o apoio dos colonizadores, mas, ao mesmo tempo, devia denunciar as 
injustiças (CECHINATO, 1998, p. 260).

Dentre os que defendiam os índios, esteve Bartolomeu de Las Casas7. 
No seu Memorial, proferido em 1563 diante do Conselho das Índias, em que 
propôs a extinção da encomenda e a restituição de toda a riqueza roubada dos 
índios, elenca as seguintes conclusões:

Primeira, que todas as guerras que chamam conquistas foram e são injus-
tíssimas e próprias de tiranos.
Segunda, que usurpamos todos os reinos e domínios das Índias.
Terceira, que as encomendas ou repartimentos de índios são iniquíssimos, 
e per se maus, portanto, tirânicos, e tirânico o tal governo.
Quarta, que todos os que as dão pecam mortalmente, e os que as têm estão 
sempre em pecado mortal, e se não as deixam não poderão se salvar. [...]
Sexta, que todo o ouro, prata, pérolas e outras riquezas que vieram para 
Espanha, e nas Índias é comerciado entre nossos espanhóis, tendo muito 
pouquinho sido extraído, é tudo roubado; digo, pouquinho extraído, talvez 
pelo das ilhas e partes que já despovoamos. [...]
Oitiva, que os povos naturais de todas as partes e qualquer delas onde 
entramos nas Índias têm direito adquirido de nos fazer guerra justíssima 
e nos eliminar da face da terra, e este direito lhes durará até o dia do juízo 
(apud SUESS, 1992, p. 555).

E foi além de sua época, ao peticionar, em janeiro de 1566, ao papa Pio V, 
postulando que a capacidade dos índios nos campos político e religioso fosse 
reconhecida, e para que os bispos fossem obrigados a defender a causa indígena:

7 Nascido em Sevilha, em 1474, e falecido em Madrid, em 1566, participou de expedições no Novo 
Mundo e partilhava do ideal exploratório dos colonizadores espanhóis, chegando a saquear vilas e 
escravizar índios. Ordenado sacerdote, tendo ouvido, em 1511, o Sermão do Advento, do Frei Antô-
nio de Montesinos, que defendia a dignidade dos indígenas, passou a defender e criticar duramente 
o sistema as encomiendas (modelo de trabalho explorado imposto aos índios), por considerá-lo 
injusto. Aos 70 anos, foi eleito Bispo de Chiapas, em 1544. Regressou à Espanha, de onde continuou 
sua campanha de defesa dos índios, tendo-se envolvido em diversas polêmicas. 
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[...] suplico humildemente a Vossa Beatitude que faça um decreto em que 
declare excomungado e anatematizado qualquer um que disser que é justa 
a guerra que se faz aos infiéis somente por causa de idolatria, ou para que 
o evangelho seja melhor pregado, especialmente àqueles gentios que em 
nenhum tempo nos fizerem nem fazem injúria. Ou a quem disser que os 
gentios não são verdadeiros senhores do que possuem, ou a quem afirmar 
que os gentios são incapazes do Evangelho e da Salvação eterna, por mais 
rudes e de tarda inteligência que sejam, o que os índios certamente não 
são, cuja causa, com perigo para mim e enormes trabalhos, até à morde 
defendi, pela honra de Deus e de sua Igreja (apud SUESS, 1992, p. 281).

Em sua manifestação de última vontade, aberta aos 17 de março de 1564, 
no Convento de Nossa Senhora de Atocha (em Madrid), escreveu Bartolomeu:

[...] tudo quanto foi cometido pelos espanhóis contra aqueles povos, 
roubos, mortes e usurpações dos estados e domínios dos reis e senhores 
naturais, terras, reinos e outros infinitos bens com crueldades tão malditas, 
foi contra a lei retíssima imaculada de Jesus Cristo e contra toda razão 
natural, e em grandíssima infâmia do nome de Jesus Cristo e sua religião 
cristã, e em total impedimento da fé, em danos irreparáveis das almas e 
corpos daqueles inocentes povos; e creio que por estas ímpias, celerosas 
e ignominiosas obras, tão injusta, tirânica e barbaramente feitas neles e 
contra eles, Deus há de derramar sobre a Espanha seu furor e ira, porque 
toda ela participou pouco ou muito das sangrentas riquezas roubadas [...] 
(apud SUESS, 1992, p. 557).

Diversos pontífices declararam-se formalmente contra a escravização de 
índios. De se destacar, ainda, a Bula Veritas Ipsa, do papa Paulo III, publicada 
em 1537, na qual se afirmava: 

Vendo isto, e invejando-o o comum inimigo da geração humana, que sempre 
se opõe às boas obras, para que pereçam, inventou um modo nunca dantes 
ouvido, para estorvar que a palavra de Deus não se pregasse às gentes, nem 
elas se salvassem. Para isto, moveu alguns ministros seus, que desejosos 
de satisfazer a suas cobiças, presumem afirmar a cada passo, que os Indios 
das partes Ocidentais, e os do Meio dia, e as mais gentes, que nestes nossos 
tempos tem chegado a nossa noticia, hão de ser tratados, e reduzidos a 
nosso serviço como animais brutos, a título de que são inábeis para a Fé 
Católica: e que são incapazes de recebê-la, os põem em dura servidão, e 
os afligem, e oprimem tanto, que ainda a servidão em que tem suas bestas, 
apenas é tão grande como aquela com que afligem a esta gente.
Nós outros, pois, que ainda que indignos, temos às vezes de Deus na 
terra, e procuramos com todas as forças achar suas ovelhas, que andam 
perdidas fora de seu rebanho, para reduzi-las a ele, pois este é nosso oficio; 
reconhecendo que aqueles mesmos Indios, como verdadeiros homens, não 
somente são capazes da Fé de Cristo, senão que acodem a ela, correndo 
com grandíssima prontidão, segundo nos consta: e querendo prover nestas 
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cousas de remédio conveniente, com autoridade Apostólica, pelo teor das 
presentes letras, determinamos, e declaramos, que os ditos Indios, e todas 
as mais gentes que daqui em diante vierem à noticia dos Cristãos, ainda 
que estejam fora da Fé de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo, 
de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, e que não devem ser 
reduzidos a servidão. Declarando que os ditos índios, e as demais gentes 
hão de ser atraídas, e convidadas à dita Fé de Cristo, com a pregação da 
palavra divina, e com o exemplo de boa vida.
E tudo o que em contrário desta determinação se fizer, seja em si de nenhum 
valor, nem firmeza; não obstante quaisquer coisas em contrário, nem as 
sobreditas, nem outras, em qualquer maneira8.

Em 1639, no dia 24 de abril, o papa Urbano VIII publicou o Breve Com-
missum Nobis, sobre a liberdade dos índios da América e em que ordenava, 
sob pena de excomunhão reservada ao pontífice, “que ninguém prendesse, 
vendesse, trocasse, doasse ou tratasse os índios da terra”9. Dispunha, ainda, 
que a ninguém seria lícito ensinar ou apregoar o aprisionamento dos mesmos.

Na América portuguesa, a colonização se deu de forma menos cruel que 
na América espanhola. As razões podem ser apontadas no fato de que Portugal, 
diferentemente da Espanha, não buscava inicialmente expansão territorial, mas, 
sim, o estabelecimento de entrepostos para o comércio com outras nações. 

Somente com o advento das invasões é que Portugal começou a se 
preocupar com a expansão territorial, tendo em vista otimizar a defesa de 
seu direito comercial. Ao contrário, os espanhóis desde o início visavam o 
extermínio das culturas indígenas locais, a ocupação de seus territórios e a 
exploração de suas riquezas. 

Bem diferentes, portanto, os intentos de Cortéz e Pizarro, do lado es-
panhol, e de Cabral, do lado luso. Aqueles visavam estabelecer um império 
espanhol de grandes proporções. Este almejava, em nome do Rei, estabelecer 
entreposto comercial entre a Europa e as Índias.

Para tanto, método civilizatório de Portugal foi a criação das feitorias e, 
posteriormente, das capitanias, que possibilitou um mais sereno relacionamento 
com os nativos, o envio de missionários para a cristianização dos territórios 
e a exploração de recursos naturais para envio à Europa. A frequente ameaça 
de invasões holandesas e francesas e a necessidade de proteger os recursos 
naturais proporcionaram a expansão territorial da costa brasileira e a construção 
de edificações militares (fortes) para a proteção da linha litorânea. 

É de se observar que as organizações demográfica e social espanhola 
e portuguesa divergem entre si. Nos territórios espanhóis, as guerras contra 
os indígenas impediam o estabelecimento inicial da aristocracia. Na colônia 

8  Disponível em: <http://cleofas.com.br/bula-veritas-ipsa/>. Acesso em 14 jan. 2016.
9  Disponível em: <http://cleofas.com.br/a-igreja-era-a-favor-da-escravidao/>. Acesso em 14 jan. 2016.
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portuguesa, verificou-se o surgimento de uma nova etnia, qual seja a dos mes-
tiços, a partir da mistura entre os escravos africanos, que logo começaram a 
afluir, e o branco colonizador. A urbanização, em redor de fazendas de gado 
ou de núcleos de extração mineral, fez surgir as primeiras vilas e cidades, com 
a consequente estratificação social e desenvolvimento econômico.

A desintegração dos diversos povos hispânicos e a manutenção, do lado 
português, de um único país, não obstante a sua extensão territorial, são provas 
da divergência dos métodos de colonização utilizados entre Espanha e Portugal.

Neste cenário, a presença da Igreja se deu de forma colaborativa, através, 
inicialmente, dos capelães de esquadras ou de expedições, que realizavam uma 
catequese pontual, específica e esparsa: assistir espiritualmente os navegantes 
e batizar os silvícolas.

Sobre o ânimo religioso da esquadra de Cabral, e sobre a presença da 
Igreja nesta, Bihlmeyer eTuechle (1965, p. 159) informam que:

O sentimento religioso impulsionava a expedição sob a égide de Nossa 
Senhora da Esperança, colocada na capitânea. Fala-se também de um vi-
gário e 8 capelães destinados à futura paróquia de Calicut, na Índia, para 
onde se dirigia a frota. Êsses clérigos deveriam atender às necessidades das 
embarcações, perto de 1500 cristãos. Frei Henrique celebrou duas missões 
oficiais: 1ª no dia 26 de abril de 1500, em um ilhéu – Coroa Vermelha –; 
2ª no dia 1º de maio [...] A primazia de Frei Henrique estendeu-se a cinco 
atos de máxima importância: 1) às duas missas celebradas, oficialmente; 
2) à pregação do evangelho; 3) ao trato com os índios; 4) ao transporte 
da grande cruz, chantada com as armas portuguesas; 5) ao culto eucarís-
tico e da própria cruz dominadora, colocada na praia. O labarum sacrum 
ficou o marco indelével; não só garantiu a possessão de Portugal, mas, 
principalmente, da civilização cristã, que ali imperaria pela cruz na terra 
e no céu, onde fulgia o Cruzeiro do Sul.

A colônia portuguesa era jurisdicionada canonicamente pelo bispo de 
Funchal (Ilha da Madeira), sendo as primeiras paróquias do Brasil criadas 
por este (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 172). Em sendo o padroado o 
regime em voga tanto na Espanha como em Portugal, a administração ecle-
siástica passava às mãos dos seus soberanos, que podiam dirigir os assuntos 
eclesiásticos em território de missão, diligenciar quanto à conversão dos infiéis 
e prover a sustentação dos missionários e das missões. A logística catequé-
tica, portanto, ficava a cargo dos soberanos, que decidiam que ordens seriam 
enviadas para as colônias e quando iniciariam seus trabalhos missionários.

No Brasil, desde os primórdios de sua história, a Igreja se faz presente. 
Primeiro ato público, aos 26 de abril de 1500, por ocasião do “descobrimento”, 
foi a celebração de uma missa, pelo Frei Henrique de Coimbra. A partir daí, 
deu-se o processo de colonização, através da educação de cunho catequético, 
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haja vista a absoluta carência de pessoas habilitadas ao ensino, restando aos co-
lonizadores a tarefa de não só de colonizar e catequizar, mas, também, de educar.

Juntamente com os franciscanos10 e beneditinos, além de outras ordens, 
“como os carmelitas, mercedários, oratorianos e capuchinos” (SAVIANI, 
2008, p. 41), assumiram preponderantemente esse papel os jesuítas que, 
segundo Teixeira (2008, p. 02), “atribuíram grande importância à educação, 
monopolizando as instituições de ensino de diversas regiões com o objetivo 
principal de difundir a ideologia católica romana”.

A respeito desta ação, entendendo ter havido, no plano da linguagem, 
unidade do processo da atuação dos colonizadores e catequizadores jesuítas, 
Saviani (2008) dedica longos trechos de História das Ideias Pedagógicas no 
Brasil à etimologia das palavras colonizar, educar e catequizar. 

“Colonizar” deita raízes no verbo latino colo, cultivar, ou, no jargão ro-
mano dos dois primeiros séculos, trabalhar o campo e, ainda, povoar o campo 
(de íncola, habitante). “Colônia” seria, portanto, o espaço que se ocupa, mas 
também povo que pode ser trabalhado ou sujeitado. Colo pode ser entendido, 
também, como tomar conta de, cuidar. Do supino cultum deriva o particípio 
futuro culturus que, igualmente, traz consigo a ideia de cultivar, não apenas 
a terra, mas o próprio homem (em grego paideia)11.

Seria a colonização, pois, um processo de educação, em termos amplos 
(transmissão de valores, práticas e símbolos), ou em sentido mais restrito, como 
tomar conta, cuidar de crianças, disciplinando-as e ensinando-lhes condutas 
aprovadas socialmente. A educação inserida no processo de colonização é, 
pois, uma forma de aculturação12 de valores, princípios e comportamentos que 
parte do colonizador para o colonizado (SAVIANI, 2008), com características 

10 Em “Casa-Grande & Senzala”, a respeito do protagonismo jesuíta na catequização/educação do 
Brasil, Gilberto Freyre tece duras críticas, não escondendo sua preferência pelo método franciscano: 
“Aos índios do Brasil parece que teria beneficiado muito mais a orientação do ensino missionário dos 
franciscanos. Estes – salienta em sugestivo livro frei Zephyrin Engelhardt – onde tiveram o encargo 
de missões junto a ameríndios, orientaram-nas em sentido técnico ou prático. Sentido que faltou ao 
esforço jesuítico no Brasil” (FREYRE, 2006, p. 215).

11 Colo importa, ainda, a ideia de honrar, venerar. Do substantivo cultum deriva o particípio passado 
cultus, ou “o campo que havia sido preparado e plantado por gerações sucessivas. Refere-se, por-
tanto, não apenas ao processo, mas também ao produto, fundidos numa mesma denominação” 
(SAVIANI, 2008, p. 27). Cultus também significava o culto dos mortos (sepultar o homem na terra): 
“o ser humano preso à terra e nela abrindo covas que o alimentam vivo e abrigam morto” (BOSI, 
1992, p. 14). Eis, aqui, a dimensão religiosa (religião, do verbo latino religare) da colonização, que 
tende a transmitir [...] o conjunto de mediações simbólicas pelas quais determinada comunidade 
busca ligar sua experiência presente com a tradição, isto é, com os espíritos de seus antepassados, 
remontando, no caso das religiões monoteístas, a Deus, entendido como a fonte de tudo o que existe 
e, como tal, o antepassado por excelência porque o Pai que está na origem de todos os membros da 
comunidade que o cultua” (SAVIANI, 2008, p. 29).

12 O termo aculturação é assim definido por Ferreira (2004, p. 93): “A.cul.tu.ra.ção sf Transformação da 
cultura de um grupo, pela assimilação de elementos culturais de outro grupo social com que mantém 
contato direto e regular [Pl.: -ções]”.
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impositivas, de cima para baixo. Há, pois, na aculturação, uma agressão 
àquele que está sendo colonizado, pois seus costumes e conhecimentos são 
desconsiderados, ou tidos como algo de menor ou nenhuma importância. 

E conclui Saviani:

O processo de colonização abarca, de forma articulada mas não homogê-
nea ou harmônica, antes dialeticamente, esses três momentos represen-
tados pela colonização propriamente dita, ou seja, a posse e exploração 
da terra subjugando seus habitantes (os íncolas); a educação enquanto 
aculturação, isto é, a inculturação nos colonizados das práticas, técnicas, 
símbolos e valores próprios dos colonizadores; e a catequese entendida 
como a difusão e conversão dos colonizados à religião dos colonizadores 
(SAVIANI, 2008, p. 29).

Assim considerando, à medida em que colaboraram com o processo 
de colonização, os jesuítas também educaram e catequizaram, tornando-se, 
desta forma, a extensão do reino e da Igreja em seu movimento de expansão 
para outras nações. 

A chegada dos jesuítas ao Brasil se deu aos 29 de março de 1549, 
com o Governador Geral Tomé de Souza e por vontade de D. João III que, 
após tratativas com o próprio Inácio de Loyola, escolheu e enviou o Pe. 
Manoel da Nóbrega, juntamente “com os PP. Leonardo Nunes, Antonio 
Pires, João de Aspicuelta Navarro e os Irmãos Vicente Rodrigues e Diogo 
Jácome, que mais tarde receberam a ordenação no Brasil” (BIHLMEYER; 
TUECHLE, 1965, p. 180).

Estabelecidos na Bahia, a capital da colônia, partiam em missão para São 
Vicente, Pernambuco, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, “fazendo-se cada uma dessas cidades ou vilas, 
por sua vez, centro de irradiação missionária, ou para simples catequese, ou 
para apaziguamento dos índios, ou para acompanhar expedições militares” 
(BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 182).

Destacou-se, neste momento, o Pe. Antônio Vieira13, jesuíta e orador 
sacro que empenhou a sua oratória a favor dos indígenas. Conseguiu do Rei 
Felipe II, em 1609, a abolição da escravatura indígena, ficando estes sob a 
tutela dos missionários, “tanto nos aldeamentos abertos do norte, como nos 
aldeamentos fechados do sul” (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 237). 

É o próprio Vieira (1998) que presta o seguinte depoimento a respeito 
de suas intenções junto aos índios do Maranhão:

13 Bihlmeyer e Tuechle (1965, p. 237) assim definem o Pe. Antônio Vieira: “a maior cabeça peninsular 
do século XVII, pregou, advogou e defendeu a libertação dos índios no Brasil, e desde 1653 em 
diante esta humanitária causa constitui todo o seu empenho, enchendo e esgotando o resto de uma 
vida de ensinamentos, fecundada em serviços à Pátria, à Deus e à humanidade”.
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No Maranhão, pelo zelo da conversão e liberdade dos índios, que eu pre-
tendia, consegui geral ódio, não só dos moradores de toda aquela terra, 
senão também dos governadores e ministros que lá vão de Portugal, e de 
outros ainda maiores, que sem lá irem por vias públicas e ocultas, têm lá 
seus interesses (VIEIRA, 1998, p. 41).

Citando o Pe. Júlio Maria, Bihlmeyer e Tuechle (1965) esclarecem que 
a formação do Brasil pelos jesuítas deve ser vista sob tríplice ótica: “a obra 
humanitária, a obra política e a obra católica. A obra humanitária foi a defesa 
do indígena; a obra política foi a tentativa de formar um povo aborígene 
(reduções); a obra católica, a catequese” (MARIA, s.d. apud BIHLMEYER; 
TUECHLE, 1965, p. 183).

Os missionários fundaram aldeias para a civilização inicial cristã mais 
estável. Ali ensinavam os silvícolas a ler e escrever e a ter vida social, 
agrícola e pastoril e, principalmente, insistiam nos rudimentos da doutrina 
e práticas concretas do cristianismo. Respeitavam os direitos e liberdade 
da pessoa humana dos seus neófitos, embora isso contrariasse os interesses 
dos conquistadores (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 188).

Era “interesse dos conquistadores” a escravização dos índios, mão de 
obra farta e barata na colônia. Contudo, a missão dos jesuítas era oficial e 
influente no meio social da época, o que redundou na criação de diversos 
colégios no Brasil:

Os vários fundadores dos colégios nas capitanias, no início do ciclo áureo 
dos jesuítas no Brasil foram: Pe. Nóbrega, na Baía; Pe. Aspicuelta Navarro, 
em Porto Seguro; Pe. Antonio Brás, no Espírito Santo; Pe. Antonio Pires, 
em Pernambuco; Pe. Leonardo Nunes, em S. Vicente; o Irmão José de 
Anchieta em S. Paulo; Pe. Nóbrega e outros, no Rio de Janeiro (BIHL-
MEYER; TUECHLE, 1965, p. 184).

O modelo dos colégios jesuítas prevaleceu até a sua expulsão e confisco 
de todos os seus bens, em 03 de setembro de 1759, que se deu por decreto de 
Rei Dom José I, o qual foi inspirado por Sebastião José de Carvalho e Melo, 
o conde de Oeiras, que depois viria a ser o Marquês de Pombal:

Os jesuítas, diz o protestante Southey, eram os únicos agentes capazes 
de realizar o projeto da verdadeira emancipação e civilização dos índios. 
Estes, com efeito, depois da expulsão dos jesuítas, voltaram quase todos 
para as florestas (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 408).

Considera-se o período posterior à expulsão dos jesuítas um período de 
decadência, haja vista, despedidos os padres da Ordem, ter decaído o ensino 
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público, a formação social, cultural e religiosa, e a catequese dos índios, pelo 
fechamento dos colégios e pela ruína das missões e aldeias.

A reforma pombalina atingiu tudo o que tinha origens jesuíticas. Pombal, 
determinando a secularização do ensino, “ordenou o combate às tradições 
jesuíticas, para que se iluminasse o reino com ‘novas ideias’ correntes em 
França (Iluminismo)” (BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 413).

No Ceará, Estado nordestino de povoação mais recente, a colonização 
se deu a passos lentos. Enquanto que o povoamento da Paraíba, do Pernam-
buco e de Rio Grande do Norte, por exemplo, que teve grande impulso nos 
primórdios do Brasil Colônia, o do Ceará, em meados do século XVII, ainda 
era incipiente, haja vista a ausência de atrativos como a possibilidade do 
cultivo da cana, o fabrico do açúcar, a exploração de pau-brasil e a extração 
de metais preciosos. O donatário da Capitania do Ceará, Antônio Cardoso de 
Barros, sequer tomou posse de sua doação (SOUZA, 1994, p. 25).

Antes mesmo da chegada dos colonizadores, muitos povos preexistentes já 
viviam em terras cearenses e nelas praticavam sua experiência religiosa como os 
Tobajara e os Tapuia na Serra da Ibiapaba, os Acongassú, Anacé e Jaguaruana 
ao longo do Rio Acaraú, os Tremenbé e os Potiguara no litoral, os Caratiú, os 
Inhamum e os Calabaça ao longo dos Rios Jaguaribe e Salgado, os Kariri e os 
Chocó, no Cariri, além dos Canindés, na região da atual cidade de Quixadá.

À valentia dos primeiros habitantes, acrescentem-se os obstáculos de 
cunho climático e a dificuldade de acesso da costa cearense. Estes fatores 
concorreram para que, somente cem anos após a descoberta de Cabral, se 
desse a invação dos colonizadores em território cearense. 

Primeira tentativa malfadada de subjulgo se deu em 1603, por força da 
expedição de Pero Coelho de Sousa. A partir da foz do Rio Jaguaribe, esta 
bandeira visou, “além de impedir o comércio que aqui faziam os traficantes 
estrangeiros, descobrir minas e oferecer ‘pazes de Sua Magestade a todo o 
gentio’” (SOUZA, 1994, p. 26). Após sangrentos combates e depois da cons-
trução, nas margens do Rio Ceará, de um povoamento, o bandeirante, fugindo 
da seca de 1605-1607, retirou-se.

O marco temporal da presença jesuítica no Estado do Ceará é 1607, 
quando se dá a chegada dos primeiros missionários designados para aldear os 
“gentios” da Serra da Ibiapaba, quais sejam os Padres Francisco Pinto e Luiz 
Figueira. Os padres tiveram pouco tempo de convivência e missão, pois o seu 
trabalho foi interrompido pelo martírio de Francisco Pinto pelos Tapuia, que 
se recusavam a receber a mensagem catequizadora (GIRÃO, 1985). 

Em finais de 1611, Martim Soares Moreno, um dos membros da bandeira 
de Pero Coelho de Sousa, que tinha feito amizades com nações indígenas, 
construiu um pequeno forte na barra do Ceará, denominado São Sebastião. 
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Contudo, a indifereça aos reiterados pedidos a Portugal, quanto ao forneci-
mento de material bélico, e a determinação para que Martim fosse combater os 
franceses no Maranhão (em 1621) e no Pernambuco (em 1631), demonstram 
o descaso da Metrópole para com o povoamento do Ceará.

Tanto assim, que os holandeses, calvinistas, sob a liderança do Major 
George Gartsman e do Capitão Hendrick Huss, tomaram, ao lado de índios 
amigos – numa aliança que duraria até 1644 – o Forte de São Sebastião. Em 
1649, Matias Beck, acompanhado de Thomas Kempins, desembarca na baía 
do Mucuripe, em busca de prata, aventura que se mostrou infrutífera.

Com vasta experiência de evangelização entre os índios da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte, Rev. Kempins logo inicia o trabalho de catequese 
junto aos índios do litoral, entre o forte fundado por Beck (local onde 
hoje está situada a cidade de Fortaleza) e a Ibiapaba. Mas esta tentativa 
também teve um fim trágico (REIS, 2004, p. 24).

Com a expulsão dos holandeses, Matias Beck, em 1654, deixa o Brasil, 
restabelecendo-se o domínio lusitano. O Ceará, contudo, mantém vagaroso 
ritmo colonizador, muito particularmente no interior selvagem, de nativos 
agressivos. As entradas rumo aos sertões somente se intensificaram quando a 
orla marítima já se mostrava com alta densidade demográfica ocasionada pela 
fuga de portugueses para o Brasil, processo este em que se mostrou decisiva 
a invasão de Felipe II. 

Entre os anos de 1656 e 1662, se deram mais três tentativas de estabe-
lecimento na Serra da Ibiapaba, as quais contaram com a ajuda, inclusive, do 
Pe. Antônio Vieira14. Novas incursões se deram entre 1673 e 1690, mas, tudo 
em vão. Somente em 1695 é que os jesuítas conseguem adentrar a Serra e 
fundar a aldeia de Nossa Senhora da Assunção da Ibiapaba (atual Viçosa do 
Ceará). Naturalmente, necessária se fazia a manutenção financeira da missão, 
que se deu por meio da instalação de fazendas de gado em Aquiraz (centro 
irradiador da ação jesuítica no Estado). 

Os aldeamentos jesuítas não duraram muito tempo no Ceará, haja vista 
a sua expulsão, em 1759, pelo Marques de Pombal. Outra frente de ingresso 
dos jesuítas no Ceará se deu pelo flanco oriental (fronteira com o Rio Grande 
do Norte), a partir da aldeia de São João Batista do Apodi.

A exploração do interior cujos limites eram o Rio São Francisco a sul, 
a bacia do Parnaíba a norte e o Rio Tocantins a oeste foi impulsionada pela 
criação de gado, não tendo o clima árido e as revoltas indígenas conseguido 
impedir o fluxo colonizador. Os currais eram instalados à beira dos rios, a 

14 A pacificação dos indígenas da Serra da Ibiapaba mostrava-se de primordial importância para Portu-
gal e para a colonização do Piauí e do Maranhão, de difícil acesso por via marítima.
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facilitar a obtenção de água ou a escavação de cacimbas, na época da estiagem. 
O trânsito de animais era feita por estradas abertas estrategicamente.

Ao lado dos aldeamentos jesuítas, os currais foram focos de colonização 
e de catequização. Cada curral aglomerava gente que, num ambiente religioso, 
demandava capela, pela qual seria responsável um padre. Este movimento de gado 
se concentrou no Vale do Jaguaribe e na área dos afluentes do Banabuiú, atingindo, 
também, a região da atual cidade de Quixadá, fundada à beira de um curral.

Nos sertões, sem lei nem autoridade, os abusos eram inevitáveis. Neste 
contexto, a presença da Igreja se mostra benfazeja para os índios, conforme 
observa Souza (1994):

Nestas situações a religião se constituiu em refúgio para os índios, como 
para estes Janduins dos quais o cronistas jesuíta diz: ‘Vêm à Igreja de 
mãos postas e erguidas, adoram a Deus, que fez o céu e a terra, confessam 
ao Senhor de tudo, assistem em silêncio ao Santo Ofício, batem no peito, 
ouvem os avisos, e obedecem armados de arco e flechas, mas com o arco 
em repouso (SOUZA, 1994, p. 53).

Vale dizer que a implantação do catolicismo no interior do Ceará acom-
panhou o ritmo do pastoreio e esteve aliada ao intento colonizador. A pregação 
do Evangelho era uma forma de apaziguar os ânimos dos índios indomáveis. 
Notadamente subordinados aos líderes religiosos, os primeiros habitantes fo-
ram forçados a deixar a crença em seus pajés e a aceitarem o que lecionavam 
os padres católicos.

Necessário se fazia, portanto, inicialmente, destruir cultura de origem 
para depois construir uma outra cultura. Segundo Souza (1994): 

Isso significou na prática que os militares e os padres andavam juntos, 
ajuntando à força os índios nos assim chamados aldeamentos, para afastá-
-los da presença dos líderes religiosos antigos e prepará-los a entrar no 
mundo dominado pelos brancos (SOUZA, 1994, p. 47).

O projeto de colonização (baseada na escravização indígena) encon-
trava nos pajés grande obstáculo, pois estes, fomentando a religião pri-
mitiva, mantinham, também, a organização social (pautada na liberdade). 
O aniquilamento dos líderes religiosos selvagens ou, ao menos, “a sua 
eliminação como força social que ameaçava a permanência dos europeus 
aqui” (SOUZA, 1994, p. 47), se fazia mais que necessário.

Na catequização cearense, os jesuítas se utilizaram da experiência 
adquirida em outras regiões do Brasil: sem subjulgar os índios e suas li-
deranças religiosas seria impossível convertê-los à religião católica. E isto 
se daria mais facilmente nos aldeamentos, que também se prestavam a 
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bases militares compostas por índios preparados para combater selvagens 
ainda não civilizados15.

A intenção dos jesuítas é qualificada por Souza (1994) como reta, da qual 
não se pode duvidar da boa fé. Contudo, era impossível evitar que, a partir 
dos aldeamentos, a catequese não tivesse teor militar e a disciplina não fosse 
a ideia central. Instrumentos de castigo físico, por exemplo, são encontrados 
ainda hoje em algumas cidades, como em Baturité, que ainda conserva o seu 
pelourinho, na Praça da Matriz. 

A presença dos jesuítas no Ceará foi contaminada pelo intento colonizador 
de desmantelar a organização indígena interiorana por parte de índios fugitivos 
da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Segundo Matias Beck16, os 
indígenas destas regiões tinham-se escandalizado com o comportamento dos 
brancos (portugueses católicos e holandeses calvinistas) das outras províncias, 
que pregavam uma coisa, mas praticavam outra. 

Decidiram, então, refugiar-se numa terra ainda deserta, no Ceará e, precisa-
mente, na Serra da Ibiapaba, declarando guerra a todos os que tentassem, nova-
mente, se aproximar. “Assim, o Ceará foi um projeto indígena, em primeiro lugar, 
um projeto de dignidade humana diante dos invasores” (SOUZA, 1994, p. 52).

Com o fim do período jesuítico, adotou-se, sob a influência dos frades 
capuchinhos, o método das santas missões populares que, porém, voltadas 
unicamente para os “civilizados” negligenciou os índios, abandonando-os a si 
mesmos, que não mais encontraram defensores como nos tempos dos jesuítas.

Os “filhos de São Francisco” tinham outra metodologia, que não a con-
versão de “pagãos” ao cristianismo, mas, sim, a manutenção da fé daqueles 
que já se tinham convertido (e se tinham tornado “civilizados”), o que os 
diferenciam dos jesuítas:

Caráter militante e combatividade eram marcas da Companhia desde a sua 
criação por Loyola, se distinguindo das ordens mais antigas que prima-
vam pelo afastamento do mundo e pelo retiro espiritual (GONÇALVES; 
PEREIRA, 2012, p. 49). 

Tal característica certamente tornou os jesuítas bem menos atraentes que 
os membros de outras ordens religiosas, pouco ou nada críticas da sociedade 
de sua época e, portanto, objeto de elogios de alguns estudiosos17.

15 Souza (1994, p. 48) cita os aldeamentos de Parangaba e Paupina (atualmente Messejana/CE) e 
Soure (atual Caucaia/CE), que reuniu índios de língua tupi trazidos do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba para combater os Tapuia, que impediam o avanço da cultura de gado no interior do Ceará.

16 Documento escrito em holandês intitulado “Diário e mais Informações de Matias Beck no Ceará”, 
cujo original está conservado no Museu da Companhia Holandês das Índias Ocidentais, em Haia, e 
que foi publicado, em português, pela Revista do Instituto do Ceará (t. 17, p. 305-405).

17 A este respeito, veja-se nota de rodapé nº 8, desta dissertação. 
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1.2 A Companhia de Jesus e seu método

Os jesuítas que atuaram no Brasil colônia reproduziram o mesmo método, 
ou programa de estudos, utilizado em todos os demais locais do mundo onde 
se verificou a presença dos membros da Companhia de Jesus. 

De formação rigorosa, os jesuítas rapidamente se espalharam pelo 
mundo, trazendo para si o dever de “converter almas para Cristo”. Perce-
bendo que se tornaria mais difícil a catequização dos adultos e que seria 
mais “segura” a “conquista” de “almas jovens”, utilizaram-se da educação 
(criação e multiplicação das escolas) como o instrumento mais adequado. 
Conforme Aranha (2006, p. 127), este método rendeu aos jesuítas, no ano 
de 1579, 144 colégios e, em 1749, 669 colégios espalhados em torno do 
mundo, desde a Ásia até a América.

A formação jesuítica mostrou-se eficiente por causa da uniformidade 
de ação, conforme o demonstram os diversos relatórios enviados de todas as 
partes do mundo a Roma, onde se situava a casa-mãe da Ordem. Franca (1952, 
p. 89), informa que, por conta deste método, “os professores do Renascimento 
percorriam a Europa sem se sentir estrangeiro em nenhuma parte”.

Trata-se o referido método da Ratio atque Institutio Studiorum18, publi-
cado originalmente em 1599, segundo Bihlmeyer e Tuechle:

Instrumento eficacíssimo para conseguir influência e reforçar a posição católica, 
revelou-se a obra do ensino. Os Jesuítas dedicaram-se-lhes com riqueza de 
meios e largueza de intentos, a partir de 1548, fundando e mantendo ginásios, 
colégios, seminários e escolas superiores. Por muito tempo, a instrução superior 
da juventude masculina da Europa católica afluiu prevalentemente às mãos dos 
Jesuítas. Seu programa de estudos, a Ratio et instituto studiorum, com base 
escolástico-humanística, recebeu sua forma definitiva em 1599, do 5º geral 
da Ordem, Cláudio Acquaviva (+1615) [...] Uma ótima ocasião, embora não 
isenta de perigos, para exercer uma influência religiosa e às vezes política, 
foi oferecida a muitos jesuítas pelo ofício de confessores ou de educadores de 
príncipes, que lhes era confiado em quase todas as nações católica da Europa 
(BIHLMEYER; TUECHLE, 1965, p. 103).

A Ratio, segundo Aranha (2006, p. 128), foi uma “obra cuidadosa, com 
regras práticas sobre a ação pedagógica, a organização administrativa e outros 
assuntos” e “destinava-se a toda a hierarquia, desde o provincial, o reitor e o 
prefeito de estudos até o mais simples professor, sem se esquecer do aluno, 
do bedel e do corretor”. 

18 Ou simplesmente Ratio Studiorum (tradução livre: programa de estudos), um manual prático de mé-
todos de ensino e orientação do professor na organização das salas de aula dos colégios fundados 
pelos jesuítas.
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Esta sistematização permitiu aos jesuítas desenvolverem o seu sistema 
de ensino, no formato de cursos. Assim, segundo Franca (1952) os Studia 
Inferiora (ou estudos inferiores), ao longo de 06 anos e de caráter humanista, 
traziam em seu currículo letras (03 anos de gramática, humanidades e retórica, 
baseadas nas literaturas clássicas grega e latina), filosofia e ciências, ou artes 
(03 anos de lógica, introdução às ciências, cosmologia, psicologia, física 
aristotélica, psicologia, metafísica e filosofia moral). 

Já os Studia Superiora (ou estudos superiores), ao longo de 04 anos, e 
tendo em vista a formação sacerdotal, abordava teologia e ciências sagradas. 
Revisão feita no ano de 1832 inseriu nos Studia Superiora da Ratio discipli-
nas autônomas como Direito Canônico e História Eclesiástica, estudadas no 
século XVI só ocasionalmente.

Características do cotidiano do colégio jesuíta era a utilização da língua 
latina, com leitura original dos escritos de filósofos e cientistas. Até mesmo as 
simples conversações deveriam ser feitas nesta língua. Informa Aranha (2006, 
p. 128) que “num colégio em Paris no século XVII, pensaríamos estar em Roma 
de antes de Cristo: conversação exclusiva em latim e análise de autores latinos”.

Acima de tudo, deveria estar a assiduidade e disciplina nos estudos, o 
que denotava amor ao próprio Deus: 

Apliquem-se aos estudos com seriedade e constância: e como se devem 
acautelar para que o fervor dos estudos não arrefeça o amor das virtudes 
sólidas e da vida religiosa, assim também se devem persuadir que, nos 
colégios, não poderão fazer coisa mais agradável a Deus do que, com a 
intenção que se disse acima, aplicar-se diligentemente aos estudos; e ainda 
que não cheguem nunca a exercitar o que aprenderam, tenham por certo 
que o trabalho de estudar, empreendido, como é de razão, por obediência 
e caridade, é de grande merecimento na presença da divina e soberana 
majestade (FRANCA, 1952, p. 145).

A ordem e a disciplina eram imperativas nos colégios jesuítas:

Nos pátios e nas aulas, ainda superiores, não se tolerem armas, ociosidade, 
correrias e gritos, nem tampouco se permitam juramentos, agressões por 
palavras ou fatos; ou o que quer seja de desonesto ou leviano. Se algo 
acontecer, restabeleça logo a ordem e trate com o Reitor do que possa 
perturbar a tranquilidade do pátio (FRANCA, 1952, p. 175).

As preleções deveriam envolver unicamente autores clássicos, excluídos 
os contemporâneos:

Na preleção só se expliquem os autores antigos, de modo algum os mo-
dernos. De grande proveito será que o professor não fale sem ordem nem 
preparação, mas exponha o que escreveu refletidamente em casa e leia 
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antes todo o livro ou discurso que tem entre mãos. A formação geral da 
prelação é a seguinte:
Em primeiro lugar leia seguidamente todo o trecho, a menos que, na 
Retórica ou na Humanidade, fosse demasiado longo.
Em segundo lugar exponha em poucas palavras o argumento e, onde for 
mister, a conexão com o que precede.
Em terceiro lugar leia cada período e, no caso de explicar em latim, es-
clareça os mais obscuros, ligue um ao outro e explane o pensamento, não 
com metafrase pueril inepta, substituindo uma palavra latina por outra 
palavra latina, mas declarando o mesmo pensamento com frases mais in-
teligíveis. Caso explique em vernáculo, conserve quanto possível a ordem 
de colocação das palavras para que se habituem os ouvidos ao ritmo. Se 
o idioma vulgar não o permitir, primeiro traduza quase tudo palavra por 
palavra, depois, segundo a índole do vernáculo.
Em quarto lugar, retomando o trecho de princípio faça as observações 
adaptadas a cada classe, a menos que prefira inseri-las na própria expli-
cação. Se julgar que algumas devem ser apontadas – e não convém sejam 
muitas – poderá ditá-las ou a intervalos durante a explicação, ou, terminada 
a lição, em separado. É bom que os gramáticos não tomem notas senão 
mandados (FRANCA, 1952, p. 186).

A repetição era método didático para que a memorização se desse de 
forma mais fácil, sendo os mestres auxiliados pelos alunos mais destacados. 
Estes tomavam as lições dos mais jovens e eram responsáveis por repetirem 
as lições da semana inteira. 

Franca (1952) informa que:

Todos os dias, exceto os sábados, os dias feriados e festivos, designe uma 
hora de repetição aos nossos escolásticos para que assim se exercitem as 
inteligências e melhor se esclareçam as dificuldades ocorrentes. Assim 
um ou dois sejam avisados com antecedência para repetir a lição de me-
mória, mas só por um quarto de hora; em seguida um ou dois formulem 
objeções e outros tantos respondam; se ainda sobrar tempo, proponham-se 
dúvidas. E para que sobre, procure o professor conservar rigorosamente 
a argumentação em forma; e quando nada mais de novo se aduz, corte a 
argumentação (FRANCA, 1952, p. 146).

Os alunos mais avançados eram estimulados à competição, em que 
os vencedores recebiam títulos como imperador, cônsul, tribuno etc. Os 
brilhantes recebiam honrarias em solenidades a que eram convidados os 
familiares e autoridades civis e eclesiásticas. A formação de acadêmicas 
também era estimulada pelos jesuítas, nas quais os melhores estudantes 
expunham sua produção intelectual.

Qualquer novidade intelectual deveria ser dispensada:
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Ainda em assuntos que não apresentem perigo algum para a fé e a pie-
dade, ninguém introduza questões novas em matéria de certa importância, 
nem opiniões não abonadas por nenhum autor idôneo, sem consultar os 
superiores, nem ensine coisa alguma contra os princípios fundamentais 
dos doutores e o sentir comum das escolas. Sigam todos de preferência 
os mestres aprovados e as doutrinas que, pela experiência dos anos, são 
mais adotadas nas escolas católicas (FRANCA, 1952, p. 146).

As férias eram concedidas por breve espaço de tempo, para se evitar 
os males morais que o contato com o mundo poderia gerar. Aranha (2006) 
informa que até mesmo os alunos em regime de externado eram rigidamente 
acompanhados pelos seus mestres, que lhes exigiam o afastamento da vida 
mundana. Os castigos pelas indisciplinas eram aplicados pelos mestres, com 
palavras, admoestações e, quando insuficientes, punições físicas.

Críticas ao método jesuíta podem ser feitas. A atuação dos jesuítas, em 
tempos coloniais, criou um sistema educacional que, para Xavier (1980), 
estava a serviço dos colonizadores, fornecendo-lhes uma educação formal 
clássica, nos padrões europeus.

No Brasil, ao final do século XVIII, informa-nos Albuquerque (1993), a 
Companhia de Jesus chegou a manter 17 colégios e seminários, 25 residências 
e 36 missões (não incluídos os propedêuticos e as pequenas escolas de alfabeti-
zação), formando um império educacional que se estendia do Pará a São Paulo.

Resultantes deste projeto foram a homogeneidade da educação e a for-
mação de uma identidade cultural uniforme, sem falar na transformação da 
catequese num processo de aculturação entre imigrantes portugueses e índios 
e mestiços, favorecendo a convivência entre raças e dissolvendo costumes 
não europeus (ALBUQUERQUE, 1993). 

Saviani (2008, p. 47) afirma que a Ratio Studiorum foi, nada menos, que 
um método de aculturação da população colonial nas tradições e costumes do 
colonizador. Desconsiderou-se por completo o modus vivendi dos indígenas 
e se impôs um modelo europeu importado, capaz de exterminar as bases 
culturais dos que aqui já se encontravam.

Doutro lado, Toyshima, Montagnoli e Costa (2015), após esclarecerem 
que a Ratio Studiorum representava os resultados de uma experiência, não de 
um homem ou de um grupo fechado, mas, sim, de uma experiência comum, 
informam que tal método:

[...] combinava os estudos humanísticos com os estudos científicos, uma 
vez que o objetivo era formar homens que soubessem pensar e escrever, 
pois a formação ideal é a que possibilita o desenvolvimento das capa-
cidades para o exercício da virtude (TOYSHIMA; MONTAGNOLI; 
COSTA, 2015, p. 3).
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Além do mais, deve-se levar com conta que os jesuítas, com seu modelo 
catequético, reproduziram no Brasil Colônia o modelo universitário europeu por 
mais de duzentos anos, quando a presença dos mesmos foi sustada. Neste sentido, 

Ainda que o movimento jesuítico tenha sido encerrado em meados do 
século XVIII, seu legado não deixou de reverberar nas Eras posteriores, 
imprimindo marca tão peculiar, que ela confundiu-se com a própria fun-
dação do ensino superior no país (SÁ; COELHO, 2015, p. 13).

As iluministas reformas pombalinas de 1759 vêm extinguir o até então 
único sistema de educação brasileiro, culminando na expulsão da Companhia 
de Jesus. De acordo com Carvalho (1980), 

[...] os métodos e o conteúdo da educação jesuítica foram radicalmente 
reformulados. A ênfase deslocou-se para as ciências físicas e matemáticas. 
A nova faculdade de Filosofia concentrou-se nas ciências naturais – a fí-
sica, a química, a zoologia, a botânica, a mineralogia [...]. O Iluminismo 
atingia Portugal, finalmente (CARVALHO, 1980, p. 51).

O Brasil, contudo, não seguiu o itinerário iluminista português, o que 
ocasionou a máxime fragilização da já precária estrutura de ensino. Sem o 
sistema jesuítico, deu-se a desestruturação da educação, tendo a Coroa que 
assumir o ensino através da ação dos “mestres leigos” nas “escolas régias”, 
as quais “se revelaram incapazes de assimilar toda modernidade que norteava 
a iniciativa pombalina” (OLIVEIRA, 2004, p. 947).

Quanto a este monopólio jesuítico, Aranha (2006) faz as seguintes considerações: 

[...] o ensino jesuítico promoveu a separação entre escola e vida, porque, 
no afã de retomada dos clássicos, não transmitia aos alunos as inovações de 
seu tempo; não dava muita importância à história e à geografia, e a mate-
mática – essa “ciência vã” – também sofreu restrições, excluída do primeiro 
ciclo e pouquíssimo estudada nas classes mais adiantadas. Ocupava-se mais 
com exercícios de erudição e retórica, e a maneira de analisar os textos não 
propiciava o desenvolvimento do espírito crítico (ARANHA, 2006, p. 130).

Foram os jesuítas, ainda, acusados de “conservadorismo”, por, na filoso-
fia, retomarem a filosofia escolástica nos moldes aristotélicos e tomistas e, na 
ciência, deixarem de lado o racionalismo cartesiano e recusarem a incorporação 
das descobertas de Galileu, Kepler e Newton (ARANHA, 2006).

Por fim, considerados decadentes e ultrapassados, seu ensino univer-
salista e formal distanciavam os alunos do mundo, tornando-os ineficazes 
para a realidade. Os novos tempos exigiam uma postura bem mais prática, 
distinta, portanto, daquela vinculada ao humanismo das “belas letras” e do 
“saber por saber”.
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Dogmáticos e, como os dominicanos, ligados à Inquisição, seu método 
foi tido como autoritário e ineficiente19. Ainda, à Companhia de Jesus foi 
atribuído enriquecimento e exercício de poder político sobre os governos, 
tendo em vista as próprias conveniências (ARANHA, 2006).

No entanto, é a própria Aranha (2006) que alerta para o risco de um 
julgamento anacrônico que se pode fazer quanto ao método e atuação dos 
jesuítas, com o que concordamos. Há que se levar em conta o relacionamento 
travado, à época, entre a Igreja e o Estado, especificamente Portugal e Espa-
nha. Estes, em tempos de Reforma Protestante, mantiveram-se católicos e, 
economicamente, não mostravam pendores para a industrialização.

Ademais, o conceito que atualmente se tem de respeito às diversidades 
é recente. Não se pode esperar que, no século XIV, os jesuítas não intentas-
sem homogeneizar as diferenças, “nivelando a todos pelo que consideravam 
verdadeiro e superior (a cultura cristã europeia)” (ARANHA, 2006, p. 131).

Pode-se concluir, então, que a atuação dos jesuítas no campo educacional 
apresenta elementos positivos e negativos. Destaque-se a solidez intelectual 
e cultural da sua proposta educacional e a firmeza de conteúdos que ofertam 
ao educando subsídios necessários à formação do senso crítico, conforme o 
posicionamento de Franca (1952):

Orientou-se assim uma nova Ordem, desde o seu nascer para a mais sólida e 
profunda sistematização escolástica da filosofia. A Companhia de Jesus foi, 
depois da ordem dominicana, a primeira família religiosa que escolheu a S. 
Tomás para seu Doutor próprio. Esta opção influi também decididamente na 
orientação pedagógica dos estudos superiores da Ordem. Aos seus professo-
res proíbe o Ratio que se emaranhem em questiúnculas inúteis, e obsoletas, 
ou que se firmem em argumentos de autoridade com detrimento das razões 
internas. Aos seus escolásticos recomenda que desenvolvam o senso crítico, 
formulando contra as doutrinas ensinadas as objeções que ocorrerem e não 
descansando antes de as resolverem cabalmente (FRANCA, 1952, p. 76).

Por outro lado, o caráter impositivo destes conteúdos poderia levar ao fecha-
mento intelectual frente ao novo, maculando, desta forma, o processo educacional 
em si que, por natureza, implica uma postura voltada às novas realidades. 

1.3 A educação no Brasil imperial e republicano

A vinda da família real para o Brasil, em 1808, favoreceu a reorganização 
do sistema de ensino e causou um fervilhar cultural, com as fundações do 

19 Voltaire, enciclopedista francês, teria afirmado que “os jesuítas não me ensinaram senão latim e 
tolices”. Michelet, escritor e historiador, escreveu: “nem um homem em trezentos anos!” (ARANHA, 
2006, p. 130). 
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Museu Real, do Jardim Botânico, da Biblioteca Pública e da Imprensa Ré-
gia e com a criação dos primeiros cursos superiores, quais sejam os “cursos 
médico-cirúrgicos” do Rio de Janeiro e da Bahia, a Academia Real da Mari-
nha, a Academia Real Militar, além da Real Academia de Desenho, Pintura, 
Escultura e Arquitetura Civil, no ano de 1820. 

Segundo Xavier (1980, p. 22), o Brasil Colônia, que “saiu da fase joanina 
com algumas instituições de educação elitista (escolas técnicas superiores), chegou 
à Independência destituído de qualquer forma organizada de educação escolar”, 
haja vista a expulsão dos jesuítas e a interrupção de seu projeto educacional. 

O Brasil Império vislumbrou, inicialmente, a criação das Faculdades de 
Direito de São Paulo e de Olinda, ambas em 1827, que passaram a formar 
os servidores estatais. A descentralização educacional se deu em 1834, com 
o Ato Adicional do Imperador, conferindo às Províncias o direito de legislar 
a respeito da instrução pública e de criar educandários – exceto os de nível 
superior –, como, por exemplo, os Liceus. Informa-nos Romanelli (1999) 
que, longe de ser uma solução, tal medida configurou-se como dualidade de 
sistemas oriunda da superposição de poderes (provincial e central), no que 
toca ao ensino primário e secundário.

As Províncias poderiam legislar em questões educacionais, porém, em 
razão de ineficácia tributária, não dispunham de recursos financeiros para 
manter o sistema educacional. Isto fez com que o ensino secundarista voltasse 
a ser ministrado pelos religiosos. Do Período Imperial, herda-se, no campo 
educacional, além da estrutura pública de ensino superior já citada, a discussão 
a respeito da criação de um sistema de educação popular. 

A aprovação, em 1823, na Assembleia Nacional Constituinte, do projeto 
de criação das universidades, não atingiu o âmago da questão, pois, segundo 
Xavier (1980, p. 61-63), “não se questionou seriamente da necessidade ou 
finalidade de Universidades em um país destituído de educação elementar... [o 
que] veio apenas legalizar uma situação de fato – a omissão do poder central 
em relação à educação popular”.

Informa-nos Oliveira (2004) que, ao final do Império, em que o ensino 
básico foi largado ao abandono, o quadro geral apresentava poucas escolas 
primárias (250 mil alunos num país com cerca de 14 milhões de habitantes, 
dos quais 85% eram analfabetos), liceus provinciais somente nas capitais, 
colégios particulares apenas nas principais cidades, alguns cursos normais e 
os cursos superiores que forjavam o projeto elitista.

No Período Republicano, foi justamente essa elite, adepta dos ideais 
do liberalismo burguês, que lançou mão da educação como ferramenta para 
promover a reconstrução da sociedade, desde que totalmente desvinculada 
de qualquer influência da Igreja. 
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Já antes da Proclamação da República, foi aprovado o Decreto nº 7.247, 
de 19 de abril de 1879 (de autoria de Carlos Leôncio de Carvalho, Ministro 
dos Negócios do Império, a que estava submetida a instrução pública), que 
sustentava a laicidade do Estado e a total desvinculação da educação aos 
preceitos religiosos, não obstante previsse instrução religiosa não obrigatória 
a alunos não católicos.

Liberal e positivista, o Ministro Carvalho pugnava pela reorganização 
do sistema escolar do Império, 

[...] abrindo a criação de colégios de ensino secundário para ministrar 
formação em literatura, línguas antigas e modernas, sendo estendida às 
meninas. Essa educação não poderia sofrer influência da Igreja Católica, 
pois os liberais entendiam que o ensino no Brasil estava atrasado por-
que não entrara nas escolas a dinâmica do iluminismo (FERREIRA DE 
SOUZA, 2007, p. 66).

A considerar todo o movimento ora curso e favorável ao Estado laico, 
ponto alto foi o Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, que consagrou a 
separação da Igreja e do Estado, proibiu a intervenção da autoridade federal 
e dos Estados federados em matéria religiosa, consagrou a plena liberdade 
de cultos e extinguiu o padroado.

O art. 5º, do referido Decreto, contudo, foi claro ao reconhecer a perso-
nalidade jurídica de todas as igrejas, o que as dotou de capacidade legal para, 
como sujeitos, exercerem seus direitos e deveres:

Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a persona-
lidade juridica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites 
postos pelas leis concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-
-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem como dos seus 
edificios de culto. 

O Decreto 119-A vigorou até a promulgação da primeira Constituição 
Republicana, que teve por relator Ruy Barbosa, em 1891, e que estabelecia 
o ensino leigo ministrado nos estabelecimentos públicos:

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Cons-
tituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, 
decretamos e promulgamos o seguinte:
[...]
Art. 72. A Constituição assegura aos brasileiros e a estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
§ 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.
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A Constituição de 1891, que instituiu o sistema federativo de governo, 
descentralizou o ensino e, na esteira dos movimentos anteriores, privou-o de 
qualquer influência da Igreja. O artigo 35, itens 3º e 4º, atribuiu competência 
exclusiva à União para a criação de instituições de ensino superior e secundário. 
Aos Estados Federados competia manter e legislar sobre a educação primária 
e profissional (escolas normais para as moças e técnicas para os rapazes).

Verifica-se, no entanto, que esta organização serviu apenas para reforçar 
a separação entre as classes, haja vista a concepção de escola ainda alicerçada 
no princípio da dualidade social. Reformas no intuito de unificar a sociedade, 
como as promovidas por Benjamin Constant20 – a exemplo da reforma curri-
cular do ensino primário e secundário no Distrito Federal – e a instituição de 
cursos pedagógicos para a formação de professores não demoraram a surgir. 
As ideias inovadoras de Constant, consideradas “uma ameaça à formação 
da juventude” (OLIVEIRA, 2004, p. 950), malograram, justamente pelo seu 
caráter avançado e inovador.

Neste contexto, a Igreja Católica foi excluída do processo educacional 
brasileiro, relegada ao ostracismo separatista republicano. A conjuntura 
brasileira da época reproduziu os primeiros clarões do movimento burguês 
europeu, da Revolução Francesa e do marxismo, cuja perseguição à monar-
quia e ao clero se irradiou pelo mundo, também no Brasil, fazendo com que a 
Igreja visse com desconfiança esses movimentos declaradamente iluministas, 
racionalistas, positivistas e tecnicistas do alvorecer da República brasileira. 

Por não conseguirem formar seus sucessores (as novas elites que iriam 
assumir a tarefa de, no futuro, governar o País), os republicanos “foram as 
primeiras vítimas de seu próprio êxito” (CARVALHO, 1980, p. 183). É que 
as tentativas de reformulação do sistema educacional não objetivaram uma 
política nacional de educação e, por isto, fracassaram “por perpetuar o modelo 
educacional herdado do período colonial” (OLIVEIRA, 2004, p. 950).

O Brasil seguia na contramão do cenário internacional, em que se vis-
lumbrava uma nova dimensão do ideário liberal voltada para o coletivo, no 
intuito de reconstruir a sociedade. Surgia a “Escola Nova”, com base no enten-
dimento de Dewey, propondo uma escola reformista. A corrente brasileira da 
Escola Nova, contudo, era formada não pelas bases, mas pelo que Fernandes 
(1995, p. 194-195) chama de “tangente burguesa” composta pelas elites, as 
“inteligências radicais”, razão pela qual não prosperou, pois 

[...] para as elites das classes dominantes, o que era importante, o que era 
funcional, era deseducar, não educar; educar os filhos das elites e dese-
ducar a massa; manter a massa fora da escola ou então colocar a massa 

20  Ministro da Instrução Pública durante o Governo Republicano Provisório de 1889.
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dentro da escola como futura mão-de-obra, qualificada ou semiqualificada 
(FERNANDES, 1995, p. 195).

O Governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo de 1937, representou 
claramente a escola-novista, defensora ferrenha do estado laico e da escola 
pública, em detrimento e ameaça das escolas confessionais. Intenso debate 
se promove a respeito do direito de os particulares, entre os quais a Igreja, 
terem suas escolas e ministrarem educação de cunho religioso. 

Alceu Amoroso Lima, o “Tristão de Ataíde”, qualificou o período como 
“obra da Constituição sem Deus, da escola sem Deus, da família sem Deus” 
(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984, p. 55), em referência ao 
movimento de 1932, que culminou com o Manifesto dos Pioneiros da Escola 
Nova, encabeçado, entre outros, por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 
Anísio Teixeira e Almeida Júnior, que propunham a renovação educacional 
do Brasil, nitidamente laica e livre de qualquer inspiração religiosa.

O movimento de afirmação católica ganhou corpo com a criação, em 
1933, da Confederação Católica Brasileira de Educação, sob a batuta do 
próprio Alceu e do Cardeal Sebastião Leme, do Rio de Janeiro, que, aos 15 
de março de 1941, fundou, confiando-a aos jesuítas, a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, da qual foi primeiro Reitor o Pe. Leonel Franca. 
A criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aos 14 de outubro 
de 1952, e a elaboração do Plano de Emergência, em novembro de 1961, que 
foi um planejamento estratégico pastoral para todo o Brasil21, foram outros 
marcos da presença católica no território pátrio.

Embora ainda não se pudesse falar em colegialidade episcopal e planeja-
mento pastoral antes da CNBB e do Plano de Emergência, as iniciativas indivi-
duais de religiosos, padres e bispos na educação não eram incomuns, tratando 
de seguir as determinações e posicionamentos da Igreja Católica no mundo. 

No cenário internacional, a Igreja também procurava assumir seu papel 
crítico. Assim, ainda em 1891, o papa Leão XIII publicou a Carta Encíclica 
Rerum Novarum, primeiro documento eclesial cujo conteúdo versou sobre 
preocupações com questões econômico-sociais e que traz a denúncia das 
misérias causadas pelo capitalismo liberal, a partir da constatação da situação 
de exploração dos homens, penar este, estendido ao campo educacional.

Em 1931, o papa Pio XII, com a Carta Encíclica Quadragésimo Anno, 
voltou suas preocupações, novamente, para as questões econômicas e sociais, 
“como a centralização do poder econômico e político nas mãos dos ricos, o 
aumento do nível de pobreza e o desemprego causado pela quebra da bolsa 
de Nova York, em 1929” (OLIVEIRA, 2005, p. 23).

21 Disponível em: <http://www.diocesedemarilia.org.br/artigos/item/105-cnbb-e-o-plano-de-emergen-
cia>. Acesso em: 21 out. 2013.
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A concepção totalitarista do Estado fascista foi refutada em 1931, na 
Encíclica Non Abbiamo Bisogno, do papa Pio XII, o nazismo, a perseguição 
religiosa do regime racista e o autoritário estabelecido na Alemanha, recha-
çados em 1937, na Encíclica Mit Brennender Sorge, do mesmo pontífice, 
publicadas, respectivamente, não em latim, como era o costume, mas em 
italiano e alemão, exatamente para facilitar a leitura por estes povos. Ainda 
em 1937, o comunismo foi condenado publicamente em 1937, na Encíclica 
Divini Redemptoris.

As mensagens de Pio XII, cujo pontificado coincidiu com o período da 
Segunda Guerra Mundial (1939-1958), insistiam na afirmação da dignidade 
da pessoa humana, sujeito de direitos invioláveis, entre os quais a educação, 
na promoção do bem comum, com a necessária rejeição dos Estados autori-
tários que violentam e oprimem, e na sugestão de um fórum mundial capaz 
de suscitar a paz (ZAGUENI, 1999, p. 338-339).

O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, e que reuniu os bis-
pos de todo o mundo, em Roma, deu continuidade ao pensamento humanista 
da Igreja, em que se destaca o crescente interesse pelos problemas de ordem 
social, econômica e política, com destaque para a Declaração Gravissimum 
Educationis, sobre a educação, considerada importantíssima na vida do ho-
mem e cuja influência está diretamente relacionada com o progresso social 
do nosso tempo. 

O proêmio do referido documento elenca pontualmente esta preocupação 
da Igreja com o processo instrucional:

O sagrado Concílio Ecumênico considerou atentamente a extrema impor-
tância da educação na vida do homem e a sua influência cada vez maior 
no progresso social do nosso tempo. Na verdade, a educação dos jovens, 
e até certa formação continuada dos adultos, tornam-se, nas circunstâncias 
atuais, não só mais fáceis, mas também urgentes [...]. Visto que a Santa 
Mãe Igreja, para realizar o mandamento que lhe deu o seu Fundador, de 
anunciar o mistério da salvação a todos os homens e de tudo restaurar em 
Cristo, deve cuidar de toda a vida do homem, mesmo da terrena enquanto 
está relacionada com a vocação celeste. Por isso, o sagrado Concílio enun-
cia alguns princípios fundamentais sobre a educação cristã mormente nas 
escolas (Declaração Gravissimum Educationis, n. 1). 

Dentre os princípios educacionais enumerados pela Igreja, ou conceitos 
correlatos abordados, estão o direito universal à educação, a importância da escola 
e dos educadores, as obrigações e direitos dos pais, a educação moral e religiosa 
em todas as escolas, o papel das escolas, faculdades e universidades católicas.

Vale dizer, fez a Igreja uma leitura de que ela é uma entre outras insti-
tuições que compõem o meio social, com vistas à promoção de um mundo 
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diferente. Firma-se o pensamento social cristão, que “tenderá abordar as ques-
tões do mundo contemporâneo a partir de uma avaliação dos seus problemas 
e de suas alternativas” (OLIVEIRA, 2005, p. 29). Assinala Paiva (1984) que 
as bases doutrinárias e as orientações práticas daí advindas fizeram com que 
a Igreja Católica conquistasse respeito e prestígio sociais, uma vez que ela 
assimilara elementos de interesses universais, tais como as questões referentes 
aos direitos humanos, à paz, à justiça social, ao desenvolvimento dos povos 
e a democracia de base. 

No ano de 1990, o papa João Paulo II publicou a Constituição Apostó-
lica Ex corde Ecclesiae, documento que dá diretrizes a serem seguidas pelas 
Universidades Católicas. Na sua introdução, o papa diz que a Universidade 
Católica, “nascida do coração da Igreja”, insere-se no sulco da tradição que 
remonta à própria origem da Universidade como instituição, “e revelou-se 
sempre um centro incomparável de criatividade e de irradiação do saber para 
o bem da humanidade” (Ex corde Ecclesiae, n. 1). 

O diálogo entre fé e razão é explicitado no referido documento e ilus-
tra a preocupação da Igreja em dotar os estudantes do mundo da ciência de 
habilidades que os tornem aptos a enfrentar as diversas questões que se lhe 
apresentam com um olhar também teológico:

Um campo que interessa dum modo especial a Universidade Católica 
é o diálogo entre pensamento cristão e ciências modernas. Esta tarefa 
exige pessoas particularmente preparadas em cada uma das disciplinas, 
que sejam dotadas também duma adequada formação teológica e capazes 
de enfrentar as questões epistemológicas ao nível das relações entre fé e 
razão. Tal diálogo refere-se tanto às ciências naturais como às ciências 
humanas, as quais põem novos e complexos problemas filosóficos e éticos 
(Ex corde Ecclesiae, n. 46). 

No Brasil, atualizando a Ex corde Ecclesiae, a CNBB, aos 09 de janeiro 
de 2000, publicou o Documento n. 6422, em que são dadas diretrizes e nor-
mas para as Universidades Católicas situadas em território nacional, as quais 
exercerão sua missão:

– garantindo, de forma permanente e institucional, a presença da mensa-
gem de Cristo – luz dos povos, centro e fim da criação e da História – no 
mundo científico e cultural, e fomentando o diálogo entre razão e fé, 
Evangelho e cultura;

22 Nota do autor: Tivemos a honra de, no ano de 1999, auxiliar o então assessor jurídico-canônico da 
presidência CNBB, o Pe. Gervásio Fernandes de Queiroga (que nos brinda com o prefácio desta 
obra), na elaboração do texto preliminar (instrumentum laboris) do Documento n. 64 que, posterior-
mente, foi aprovada pela Assembleia Geral da Conferência.
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– favorecendo o encontro da Igreja com as ciências, as culturas e os graves 
problemas de nosso tempo, e ajudando-a a responder adequadamente a 
esses desafios;
– consagrando-se sem reservas – pelo esforço da inteligência e à luz da 
Revelação – à investigação livre, responsável, corajosa e alegre da verdade 
sobre o universo, em todos os seus aspectos e em seu nexo essencial com 
a Verdade suprema, Deus;
– contribuindo para aprofundar o conhecimento do significado e valor da 
pessoa humana;
– dedicando-se ao ensino e proclamação da verdade, valor fundamental, 
sem o qual se extingue a liberdade, a justiça e a dignidade humana;
– fomentando o diálogo ecumênico e inter-religioso (CNBB, Doc. 64, 
art. 5º).

Ainda, segundo o documento da CNBB, a criação das universidades pela 
Igreja insere-se na sua necessidade de se fazer presente:

A CNBB e os Bispos diocesanos incentivarão a criação de Universidades 
Católicas, ou ao menos de Faculdades, adequadamente distribuídas nas 
diversas regiões do País, com a ajuda das dioceses e Institutos de Vida 
Consagrada que têm recursos e experiência no setor, visando especialmente 
as áreas onde a presença da Igreja no meio científico e cultural é menos 
marcante (CNBB, Doc. 64, art. 11).

Somente em 2010, por meio do Decreto n. 7.107, de 11 de fevereiro, que 
promulgou o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado 
na Cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, é que se estabelece que:

Artigo 11 
A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liber-
dade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do 
País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação 
integral da pessoa. 
§ 1º O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de ma-
trícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 
religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis 
vigentes, sem qualquer forma de discriminação. 

Insere-se, portanto, em nome da liberdade religiosa e do exercício deste 
direito, o ensino religioso no currículo das escolas públicas de ensino fun-
damental, a ser ministrado em condições que afastem qualquer tipo de dis-
criminação, uma vez que a referida disciplina terá teor não apenas católico, 
mas, também, de outras confissões religiosas. 
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A disposição legal acima transcrita não coloca um fim na discussão a 
respeito do direito que a Igreja tem de educar. Em face disto, há diversos mo-
vimentos que questionam a constitucionalidade de tal medida, não obstante 
a atual Constituição Federal assim determinar:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Em nome deste permissivo constitucional, a Igreja, atualmente, continua 
a exercer presença no campo educacional brasileiro, seja através do ensino 
religioso confessional, seja por meio de escolas, faculdade e universidades 
espalhadas no território nacional. 

Segundo a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC)23, 
que congrega instituições mantenedoras de estabelecimentos confessionais 
católicos de educação em todos os seus níveis, graus e modalidades, estão 
presentes em todo o território nacional cerca de 430 mantenedoras, 2 mil 
escolas, 130 instituições de ensino superior e 100 obras sociais, totalizando 
2,5 milhões de alunos e aproximadamente 100 mil professores e funcioná-
rios representados.

A partir deste contexto, necessário pensar a atuação da Igreja Católica 
no campo educacional de Quixadá, tanto básico como superior. Esta será a 
problemática que norteará as discussões dos capítulos que se seguem.

23  Disponível em: <http://anec.org.br/associadas/>. Acesso em: 30 ago. 2015.





CAPÍTULO II 

A IGREJA E A EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM QUIXADÁ

Neste capítulo, analisar-se-á a presença da Igreja Católica no município 
de Quixadá, no século XX e início do século XXI, e a sua atuação no campo 
educacional de nível básico. Antes, porém, necessário abordar os precedentes 
históricos da fundação da cidade para, em seguida, tratar das instituições de 
ensino que surgiram da ação da Igreja.

 Quixadá, distante aproximadamente 170 km de Fortaleza, foi fundada 
em 174724, por José de Barros Ferreira que, vindo de Aracati (onde os jesuítas 
tinham seus currais), trouxe em sua bagagem, em lombo de burros, a pequena 
imagem da Sagrada Família25, símbolo de sua fé Católica Apostólica Romana. 

O marco católico foi implantado quando, ainda em 1747, José de Barros 
fincou no chão a rústica cruz de paus cortados e entrelaçados, precisamente 
onde, 30 anos mais tarde (em 1777), seria erguida uma capela dedicada a Jesus, 
Maria e José (atual capela do Colégio Sagrado Coração de Jesus).

Três anos mais tarde, para a manutenção da capela, José de Barros doou, a 
título de patrimônio, uma légua de terra, “segundo escritura pública datada de 22 
de outubro 1780, registrada no Cartório de 2º Ofício da cidade de Quixeramobim 
(Livro de Notas nº 09, fls. 90v-91)”, segundo informa Abrantes (2013, p. 69).

A fazenda de José de Barros, que aos poucos foi se tornando paragem dos 
que estavam em trânsito para a capital, prosperou e deu lugar a um povoado 
que, em 1838, pela Lei nº 150, de 02 de setembro, recebeu um Juiz de Paz. 

A institucionalização da Igreja se deu com a nomeação do primeiro 
vigário, o Pe. Cláudio Pereira de Faria, no dia 04 de fevereiro de 1870. Em 

24 Consideramos 1747 o ano da fundação de Quixadá, por ter sido o ano em que José de Barros Ferreira 
tomou posse das terras por ele adquiridas, com animus domini (expressão jurídica utilizada para indicar 
a intenção de agir como dono), a partir do que começou a se formar o povoado, em torno do curral e da 
capela. Reserva-se o dia 27 de outubro de 1870 como data de sua emancipação política. 

25 Lamentavelmente, a primitiva imagem de Jesus, Maria e José foi subtraída da posse e propriedade de 
sua legítima proprietária, a diocese de Quixadá, por ilegal doação do pároco da época (final da década 
de 1960, quando se viu a Paróquia de Jesus Maria e José despojada de diversos objetos litúrgicos de 
inestimável valor histórico, como cruz processional, candelabros e turíbulos, além da imagem já citada), 
encontrando-se, segundo informações de testemunhas fidedignas, em poder de uma abastada família 
quixadaense. Sirva esta modesta nota de rodapé como um protesto por tão impensado ato e de grati-
dão a esta família que, não obstante a ilegalidade da doação, preserva esta peça rara e valiosa, sob o 
ponto de vista histórico-cultural. Faz-se, aqui, ainda, o convite a que seja a primitiva imagem de Jesus, 
Maria e José seja devolvida à sua legítima proprietária, a diocese de Quixadá.
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27 de outubro de 1870, pela Lei nº 1.347, Quixadá foi desmembrada de 
Quixeramobim e elevada à condição de vila. A criação da paróquia se deu 
por meio de Decreto Provincial datado de 1870, posteriormente confirmado 
pela autoridade eclesiástica da Arquidiocese do Ceará. Em 1971, por força da 
Bula Qui Summopere, do papa Paulo VI, foi criada e instalada a diocese de 
Quixadá, tendo tomado posse o seu primeiro bispo diocesano, Dom Joaquim 
Rufino do Rego.

Verifica-se em Quixadá, ao longo de sua história, o envolvimento político-
-social dos padres diocesanos26. São a quem Reis (2008) chama de “coronéis 
de batina”, numa alusão ao “coronelismo” marcante do interior do Nordeste 
de finais do século XIX e quase todo o século XX. Dos 09 padres analisados 
por Reis (2008)27 em sua tese, todos exerceram forte influência também no 
campo social e político, traçando, inclusive, os rumos eleitorais locais, sem 
nunca terem se envolvido diretamente com a política partidária.

Também como forma de maximizar essa influência, não deixaram de se 
dedicar à educação, fundando institutos de formação básica para a formação 
de moças e rapazes e, quando isto se tornou possível, institutos de formação 
superior. Neste contexto, destaca-se a preocupação social dos padres e bispos 
que passaram por Quixadá. 

É o caso, por exemplo, do segundo pároco, o Pe. João Scalígero Augusto 
Maravalho (pároco de Quixadá entre 1873 e 1878), que, conforme Costa 
(2002), entrou em atrito com a Comissão de Socorro28, ao denunciar o desvio 
de mercadorias enviadas pelo Governo aos flagelados da seca29.

O referido padre, no livro de óbitos da paróquia, assim escreveu: 

26 Denominam-se padres diocesanos os que não pertencem a uma ordem ou a uma congregação 
religiosa e que são incardinados (vinculados canonicamente) a uma diocese à qual prestam serviço 
pastoral, geralmente em paróquias.

27 O número foi reduzido, informa-nos o autor, por questões metodológicas: “Descobrimos que seria 
uma tarefa árdua posto que, mesmo tendo feito o recorte espacial e temporal (o Ceará entre 1920 e 
1964) ainda nos encontramos diante de uma verdadeira multidão de padres que se envolviam com a 
política secular. Rapidamente dez viraram trinta e trinta cinqüenta! Deste universo que recobria todo 
o estado do Ceará, da Ibiapapa ao Cariri, dos Inhamuns ao baixo Jaguaribe, tivemos que diminuir 
para dezoito. Um número ainda por demais elevado. Dos dezoito tivemos que baixar para nove, 
residentes e atuantes em regiões, mais ou menos próximas” (REIS, 2008, p. 17).

28 Equipes locais, constituídas para a distribuição dos alimentos enviados pelo Governo Estadual aos 
flagelados da seca.

29 A respeito da problemática da seca, leia-se NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história: 
saques e outras ações de massa no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. Ainda, consul-
te-se artigo de CÂNDIDO, Tyrone Apollo Pontes. Operários das secas: retirantes e trabalhadores 
de ofício em obras de socorro público (Ceará – 1877-1919). Revista Mundos do Trabalho, v. 3, 
n. 6, p. 176-193, jul./dez. 2011. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?-
q=cache:tEDpNDH1Gp4J:https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/downloa-
d/1984-9222.2011v3n6p176/22735+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 2 jan. 2016.



A CRUZ E O DIPLOMA:
a Igreja Católica e a educação em Quixadá nos séculos XX e XXI 57

Raimundo, pardo, filho de Antônio José Riveiro, falecido da vida presente 
de FOME, com idade de 5 anos e foi sepultado no cemitério local no dia 
28 de novembro de 1877. E para constar a VERGONHA ETERNA da 
Comissão do Socorro desta Vila, composta de Thomaz Magalhães Fon-
toura, Antônio Ricardo da Silveira e Laurentino Belmonte de Queiroz 
que, consumindo, vendendo e dividindo entre si os gêneros, fazenda e 
dinheiro, deixou morrer os pobres à fome, faço este lançamento. Vigário 
João Scalígero Augusto Maravalho (COSTA, 2002, p. 149)30.

Ou, ainda, o Pe. Pedro de Abreu Pereira (pároco entre 1878 e 1885), decla-
radamente contrário ao regime escravagista no Ceará (COSTA, 2002), e o Côn. 
Antônio Lúcio Ferreira (pároco entre 1893 a 1915), que fundou, juntamente 
como Dr. Alfredo Brenna, em 08 de novembro de 1914, o Sindicato Agrícola de 
Quixadá, e diversas escolas, como a de São Vicente de Paulo, para as crianças 
pobres, além do Cinema Brasil (em 1912), de propriedade da paróquia. 

Foi este mesmo Côn. Lúcio o responsável pela vinda de monges para 
Quixadá, que construíram o Mosteiro Santa Cruz, na Serra do Estevam, 
onde funcionou o Colégio São José, “estabelecimento de ensino que gozou 
de grande conceito, não apenas no Ceará, mas em toda a região nordestina” 
(COSTA, 2002, p. 154).

2.1 Os monges beneditinos e o Colégio São José 

Oriundos do Mosteiro de São Bento, de Olinda/PE, chegaram a Forta-
leza monges beneditinos31 que, sob o comando do Abade Dom Gerardo Van 
Celeon, empreendiam fuga da febre amarela. Recebidos no dia 03 de agosto 
de 1899, pelo então Bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, os monges 
receberam como oferta, para nova moradia, o Seminário do Crato. 

Interesse do Bispo em levar os monges para o Crato seria, além de contar 
com mais agentes para a evangelização, reforçar suas fileiras contra o fenômeno 
do “milagre do Juazeiro”32, que começava a causar preocupação. Dom Gerardo 
aceitou a oferta do Bispo e rumou para o Crato, a fim de conhecer a nova sede 
do Mosteiro, acompanhado de Dom Maurício Prichzi, jovem clérigo à época.

30 As caixas altas utilizadas no texto constam no original.
31 A Ordem de São Bento foi fundada no século VI, por São Bento de Núrsia (p. 480-547) e tem como 

lema ora et labora (reza e trabalha). Chegou ao Brasil no ano de 1581, fundando mosteiro na cidade 
de Salvador. O mosteiro de Olinda foi fundado em 1596. 

32  A respeito do “milagre do Juazeiro”, consultar os estudos de Regis Lópes, especificamente a obra 
“Padre Cícero” (publicada pelas Edições Demócrito Rocha), bem como a obra “Milagre em Joaseiro”, 
um dos primeiros estudos científicos sobre o tema realizado pelo Ralph Della Cava, estadunidense, 
pesquisador da Universidade de Columbia (publicada em 1970 pela Editora Companhia das Letras).
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Pela estrada de ferro, chegaram até Baturité e, de lá, até Quixadá, fim da 
linha férrea. A partir daí, e ao longo de cerca de 420 quilômetros, o percurso 
deveria ter sido percorrido em lombo de cavalo, não fosse um fato que mu-
dou os rumos da história de Quixadá. Sem maiores perícias equestres (era a 
primeira vez que andava a cavalo) e alquebrado pelo cansaço e pela rudeza 
do percurso, Dom Gerardo, nas proximidades da atual Solonópole, cidade do 
interior do Ceará, caiu do cavalo, necessitando retornar a Quixadá a fim de 
se recuperar do abalo emocional e físico. 

Informa-nos Costa (2002, p. 97) que Dom Gerardo, “segundo declarou, 
na hora do acidente, logo lembrou-se de Quixadá, onde fora recebido com 
hospitalidade pelo vigário Pe. Antônio Lúcio Ferreira e tratado com carinho 
pelos quixadaenses que o visitaram”.

Compartilhando a preocupação de Dom Gerardo, o vigário de Quixadá 
ofereceu por moradia à comunidade beneditina a Serra do Estevão, de clima 
salutar e condições especiais. A sugestão de visita ao lugar foi aceita e reali-
zada na manhã de 14 de setembro de 1899.

Admirado com o local e ainda sob a trágica experiência dos dias ante-
riores, Dom Gerardo ficou surpreso com o que viu. Aceitando as generosas 
doações de terras, por parte dos habitantes do lugar, o Abade, juntamente 
com os doadores, firmou escritura pública de transmissão dos Sítios Santa 
Cruz e Ladeira, do dia 16 de setembro de 1899, “adquiridos por cotização 
entre pessoas abonadas do Município” (SOUSA, 1997, p. 243), e dos Sítios 
Crateús e Boa Vista, de 18 de setembro de 1899, “doados por Tiago Moreira 
da Cunha e Arcelino Alves Barreira” (SOUSA, 1997, p. 244). 

Sousa (1997) informa, ainda, as doações que foram feitas posteriormente, 
acrescentando-se ao patrimônio inicialmente formado: 

Posteriormente, as seguintes aquisições vieram alargar o patrimônio terri-
torial do Mosteiro: em 22.2.1900, o sítio Conceição, comprado a Moisés 
Pereira dos Anjos; em 6-7-1905, o São Bento (antigo Cobra) adquirido aos 
herdeiros de Alfredo Teófilo Camarão; em 1908, o Bom Jesus, doado por 
D. Clementina de Meneses, e, finalmente, em 6-1-1909, o Olho d’Água, 
comprado ao cel. Arcelino Alves Barreira (SOUSA, 1997, p. 244).

No local, posteriormente, se erigiu o Mosteiro de Santa Cruz, onde, em 
anexo, funcionou o Colégio São José, estabelecimento que gozou de prestígio 
em todo o Nordeste.
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Foto 1 – Fachada do Mosteiro da Santa Cruz

Fonte: Acervo do autor.

No dia 29 de junho de 1900, após estada em Guaramiranga, a comunidade 
beneditina composta de um brasileiro, dois belgas e oito alemães, chegaram 
à Serra do Estêvão para iniciar os preparativos à construção do Mosteiro, 
inicialmente ameaçada por conta da seca que assolava a região. No dia 11 de 
julho, realizou visita à comunidade o Abade, Dom Gerardo, que viabilizou 
recursos para que a obra não se interrompesse. 

O inverno do ano de 1901 amenizou os efeitos da seca, porém trouxe de 
Olinda determinação a fim de que Dom Majolo Caingni, o Prior33 da comu-
nidade, se deslocasse ao Mosteiro do Rio de Janeiro (de onde seria Prior). Do 
Rio de Janeiro, Dom Majolo foi designado para o Mosteiro da Bahia, de onde 
foi Abade34, Posteriormente, conduziu a comunidade da Ilha de Trindade e, 
por fim, recolheu-se ao Mosteiro da Flórida, Estados Unidos, onde faleceu 
aos 77 anos, aos 24 de abril de 1939.

Em Quixadá, com a saída de Dom Majolo, conduziu os trabalhos da comu-
nidade Dom Maurício Prichzi, que havia acompanhado o Dom Abade na visita 
histórica de setembro de 1899. Assumindo o Priorado do Mosteiro de Santa 
Cruz aos 14 de maio de 1901, alterou o projeto original, idealizando o Colégio 
São José, que surgiu a pedido do povo de Quixadá, não previsto inicialmente. 
Teria fundamento o pedido, em que pese a presença de pessoas com condições 

33 Prior é o superior de uma comunidade religiosa.
34 Monge escolhido pelos seus pares para ser o responsável por uma Abadia, pessoa jurídica de direito 

eclesiástico equiparada à diocese.
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intelectuais para conduzir um colégio. Muito provavelmente, o educandário, 
que ofertaria ensino privado, serviria também à manutenção do Mosteiro.

Foto 2 – Dom Maurício Prichzi

Fonte: Acervo do autor.

A respeito, Costa (2002, p. 106) informa que:

O novo prior era de opinião que uma escola moderna, além de ajudar na 
manutenção do Mosteiro, proporcionaria à região oportunidade de dispor 
de um colégio capaz de alicerçar um sólido desenvolvimento cultural, 
único meio de garantir o crescimento social e econômico de um povo.

A aceitação do convite feito pelo povo de Quixadá aos monges da 
Serra do Estêvão pode ser compreendida pela função docente a que, desde 
tempos imemoriais, é chamado o clero. Manacorda (1992), analisando a 
escola cristã, informa que: 

Já em 418, o papa Zózimo instituíra as primeiras escolas religiosas, para 
que, dizia, os sacerdotes aprendessem antes de ensinar. De fato, a tarefa 
dos sacerdotes, já claramente distinta da dos leigos (clero significa parte 
eleita, separada), é de ensinar (MANACORDA, 1992, p. 114). 

No século VI, com a organização do monaquismo ocidental, presente se 
fez o problema da educação e da instrução. A Regula Benedicti35 preocupava-

35 Regra Beneditina, elaborada por São Bento, no ano de 529, na abadia de Monte Cassino, na Itália. 
Trata-se da Regra de Vida a que devem seguir os monges beneditinos.



A CRUZ E O DIPLOMA:
a Igreja Católica e a educação em Quixadá nos séculos XX e XXI 61

-se não somente com a educação moral e com a liturgia, mas, também, com 
a instrução literária:

Às mesas dos irmãos não deve faltar a leitura; não deve ler aí quem quer 
que, por acaso, se apodere do livro, mas sim o que vai ler durante toda a 
semana, a começar do domingo. Depois da missa e da comunhão, peça a 
todos que orem por ele para que Deus afaste dele o espírito de soberba. No 
oratório, recitem todos, por três vezes, o seguinte versículo, iniciando-o 
o próprio leitor: “abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará 
vosso louvor” (REGRA DE SÃO BENTO, 2016, cap. 38).

Certamente com este espírito, qual seja o de cumprir o ofício de ensinar, 
os monges beneditinos inauguraram o “Colégio São José” no dia 03 de março 
de 1903.

Em uma de nossas visitas ao antigo mosteiro, no dia 31 de janeiro de 
2016, em busca de documentos históricos, deparamo-nos com um pequeno 
quadro, a emoldurar um recorte de jornal amarelado pelo tempo36. Não iden-
tificamos a fonte, pois ausentes referências ao dia da publicação e ao veículo 
de comunicação. Contudo, por dedução (informações do próprio texto), 
cremos que se trata de algum jornal da capital, Fortaleza, publicado no dia 
03 de março de 1953, que dá notícia um texto que teria sido lido no “Grande 
Jornal PréNove”37. 

Informações são dadas sobre a fundação do Colégio São José, conforme 
se verifica abaixo, na reprodução integral:

Inauguração do Colégio S. José (Nota lida ontem no Grande Jornal Prenove). 
Em 1903, no dia de hoje, 3 de Março, era inaugurado na Serra do Estevão, 
em Quixadá, o Colégio S. José, pertencente aos monges beneditinos. Em 
1920, o presidente do Estado, dr. João Tomé, e o bispo D. Manoel fize-
ram uma visita ao famoso educandário, de cuja fundação está a decorrer 
o cincoentenário, e que atualmente se encontra transformado numa casa 
de repouso. A propósito dessa visita, um jornal de Fortaleza publicou as 
seguintes notas: – “A comitiva, que foi ao mosteiro de São Bento com os 
exmos. srs. doutor João Tomé e D. Manoel Gomes, se compôs dos dois 
secretários do governo, Leonardo Mota e J. Matos Ibiapina, e os padres 
Eduardo Araripe, Silvano de Sousa e Rodolfo Cunha. Saiu de Quixadá às 
cinco horas da tarde e chegaram ao mosteiro às 7h15 da noite. A comitiva 
foi acompanhada até ao meio do caminho por D. Lucas Heuser, vigário de 
Quixadá, e até ao mosteiro por d. Wanderilo, prior do mosteiro. A estrada é 
péssima, quase intransitável toda de ladeiras íngremes. Após lauto jantar, 

36 Foto do documento segue no anexo.
37 O Jornal Prenove (ou Pré-9) era um programa de auditório mantido pela Ceará Rádio Clube, criada aos 

29 de agosto de 1931, na cidade de Fortaleza/CE, por João Dummar. No ano de 2008, a emissora pas-
sou a se chamar Rádio Clube 1200 AM, mantendo-se em funcionamento até os dias de hoje, conforme 
disponível em: <http://www.radioclubece.com.br/?page_id=4>. Acesso em: 9 fev. 2016.
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servido por D. Wanderilo, que significativo brinde aos exmos. srs. doutor João 
Tomé e D. Manoel Gomes, a comitiva visitou as dependências do mosteiro 
instalado com todo o conforto, assim como o Colégio, cujas instalações são 
melhores que as de qualquer colégio do Brasil. Os monges beneditinos vie-
ram pela primeira vez ao Ceará fundar um sanatório em consequências das 
febres que reinavam no mosteiro de Olinda. Visitaram Guaramiranga, onde 
o abade Geraldo de Caloen deu uma queda do cavalo na ascenção da serra, 
ficando mal impressionado. Fundou então o mosteiro na serra do Estêvão, 
contra a vontade dos colegas. Após a fundação do mosteiro, a população 
de Quixadá pediu aos frades a fundação de um colégio, o que foi feito em 
1903. Em 1907, graças ao sucesso do magnífico corpo docente, o colégio foi 
equiparado. Deu a primeira e única turma de bacharéis em 1908, composta 
de José Paracampos, Afonso Braga Filho e Joaquim Mendes Braga, hoje os 
dois primeiros médicos e o último engenheiro, sendo o paraninfo da turma o 
Barão de Studart. O primeiro reitor do colégio foi Dom Maurício, que morreu 
de febre amarela, em 1907, deixando um nome mui estimado por sua erudição 
rara e suas virtudes exemplares. O segundo reitor foi D. Amaro van Emellen, 
ilustre educador, espírito inteligente e empreendedor, a quem se devem os 
maiores melhoramentos no colégio e no mosteiro e a organização perfeita 
da disciplina no colégio. Os outros reitores foram D. Rupert Rudolph e D. 
Wanderilo, que é o prior atual do mosteiro. Entre os professores do colégio 
notam-se monsenhor J. F. de Melo, Alberto Berini, Alberto Montezuma, Adolfo 
Siqueira, Carlos Ribeiro e outros. Em 1909, quando a matrícula do colégio 
chegou a 106 alunos, as aulas foram interrompidas por causa da seca e devido 
a motivos financeiros. As instalações do colégio e do mosteiro, feitas pelos 
próprios beneditinos, custaram à época 320 contos de réis, mas representam 
muito mais. A biblioteca tem cerca de 4 mil volumes. O colégio possui duas 
magníficas cisternas para água de chuva, construídas em 1908 por D. Amaro 
van Emellen, com a capacidade para 900 mil litros uma e 100 mil a outra. 
O gabinete de física, química e história natural é o melhor do Estado e um 
dos melhores do norte do Brasil. Entre os frades que estiveram no Colégio e 
deixaram nome, destacam-se D. Rupert Rudolph grande astrônomo e mate-
mático, e D. Maurício, poliglota. Ultimamente, em consequência das despesas 
excessivas, o mosteiro foi obrigado a fazer explorações agrícolas para pagar 
dívidas. Os celeiros agora estão cheios de milho, feijão e algodão. Possui 
aperfeiçoadas máquinas de descaroçar algodão, movidas por um catavento. 
Todo o trabalho é feito por irmãos leigos, que são mecânicos, eletricistas etc. 
Em consequência da sêca, a maioria da mocidade monástica foi para o sul do 
país, ficando apenas D. Wanderilo, que iniciou um novo colégio com 8 alunos.

Os professores do Colégio, a maioria os próprios monges, eram, no dizer 
de Sousa (1997, p. 70), uma “enciclopédia viva”. A respeito de Dom Maurício, 
por exemplo, Leonardo Mota, em artigo publicado em O Nordeste38, no dia 
13 de janeiro de 1949, assim se expressou: 

38  Diário fundado no dia 29 de junho de 1922, por Dom Manoel da Silva Gomes, Arcebispo de Forta-
leza, e que circulou até o ano de 1967. 
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Dom Maurício era um poliglota, para quem não tinham segredos os princi-
pais idiomas e numerosos dialetos europeus. Lembro-me de que numa festa 
escolar, de homenagem a ele, como os professores lhe tivessem preparado 
a surpresa de ouvir recitadas pelos alunos seis breves alocuções em Portu-
guês, Francês, Latim, Inglês, Grego e Alemão, no instante do agradecimento 
discursou, de improviso, nas seis línguas (SOUSA, 1997, p. 70).

Algumas pessoas de Quixadá também foram convidadas a lecionar no 
Colégio São José. Segundo Costa (2002, p. 107), foram contratados: 

Pe. Joaquim Ferreira de Melo, que, posteriormente, pela sua capacidade, 
foi nomeado bispo de Pelotas, Dr. Adolfo Siqueira Cavalcante, conceituado 
jurista, primeiro Juiz de Direito da Comarca de Quixadá. Dr. Alberto Fiúza 
Montezuma, Júlio Holanda, Pe. Emílio Cabral e Zacarias Magalhães. Os 
brasileiros foram aproveitados para lecionar língua vernácula e literatura 
nos diversos cursos do Ginásio. O médico Dr. Carlos da Costa Ribeiro, além 
de ensinar física e química prestava assistência médica, juntamente com 
o Dr. João Batista de Queiroz, aos integrantes da comunidade beneditina.

Foto 3 – Pátio interno do antigo Colégio São José

Fonte: Acervo do autor.

Sousa (1997, p. 70) dá a conhecer, de forma genérica, a estrutura curricular 
do Colégio São José: “Além do ensino das disciplinas do currículo ginasial, 
atendia aquele educandário a todas as exigências da formação física, espiri-
tual e artística da mocidade, proporcionando-lhe uma educação integral, de 
comprovada eficiência”. Atividades outras eram realizadas, como o “Recreio 
Literário” que, segundo Sousa (1997, p. 262), foi instituído, aos 13 de maio 
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de 1908, “para incentivar o cultivo do vernáculo e das letras”, e a banda de 
música, de grande envergadura, composta exclusivamente por alunos. A fama 
do Colégio São José ultrapassou as fronteiras do Ceará, modo que havia a 
presença de alunos de vários Estados do Norte e do Nordeste. 

Porém, no ano de 1909, deu-se o início do declínio do Colégio São José 
até o seu fechamento, por consequência das reformas trazidas pela Constitui-
ção Republicana de 1891, que descentralizou o ensino, outorgando à União 
a incumbência da educação superior e secundária e, aos Estados, o ensino 
fundamental e profissional (ARANHA, 2006, p. 298). Também em Quixadá 
se fizeram sentir os efeitos da separação entre Igreja e Estado, que não mais 
subvencionava as atividades eclesiais. A este respeito, reportamo-nos ao ca-
pítulo anterior, quando já tratamos da questão.

O Colégio São José perdeu a equiparação do ensino oficial, inviabilizando 
o seu funcionamento. No final deste ano, o Ginásio fechou as suas portas. Em 
1913, ofertou-se a “Escola de Oblatos”39, com apenas 30 matriculados, tendo 
funcionado até 1915, ano de uma das maiores secas do Nordeste. 

Não somente os alunos, mas também os monges se evadiram, exceto um, 
Dom Vanderillo Herpiene. Este, no ano de 1917, sozinho, resolveu retomar 
as atividades letivas do mosteiro, experiência que durou apenas um ano. Em 
1919, já não havia mais ninguém no Mosteiro, que seria abandonado pelo 
último de seus moradores. 

Foto 4 – Salas de aula do antigo Colégio São José

Fonte: Acervo do autor.

39 A “Escola de Oblatos” era destinada a receber candidatos que se sentissem chamados a vida mo-
nástica, local onde teriam a oportunidade de discernir sua vocação.
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Encerrava-se, naquele ano, uma história que, depois, seria retomada com 
a chegada das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, no dia 03 de julho 
de 1929, data em que tomaram posse do patrimônio imobiliário do extinto 
Mosteiro de Santa Cruz, transferido à congregação, em usufruto perpétuo, 
pela Arquidiocese de Fortaleza, que adquiriu o imóvel da Ordem Beneditina. 
No prédio do antigo Colégio São José, as Irmãs Missionárias instalaram uma 
Casa de Repouso, denominada São José, por elas mantida até os dias de hoje.

Não se registra ter havido entre os alunos do Colégio São José pessoas 
do sexo feminino, ou oriundas das classes mais humildes, ou que tivesse 
havido distribuição de bolsas de estudo para os que quisessem estudar, mas 
não dispunham de meios: 

Aí funcionou o famoso ‘Colégio São José’ que por espaço de sete anos 
(1903-1909) atraiu dezenas de alunos oriundos das mais importantes fa-
mílias do Ceará (os Albanos, os Studarts, os Gentis) e de diversos outros 
Estados, até onde chegara o seu renome (SOUSA, 1997, p. 70).

Pelo contrário, figuram entre as listas de estudantes, membros de famílias 
abastadas do Estado do Ceará. Nisto, Sousa (1997), tendo sido ele próprio 
aluno do Ginásio, é categórico e até metódico em elencar os de origem ilustre:

Dentre os ex-alunos, ocorre citar os seguintes: Carlos Studart Filho, Dolor 
Uchôa Barreira e Leonardo Mota (homens de letras e historiadores, per-
tencentes ao Instituto do Ceará e Academia Cearense de Letras), José Para-
campos, [...] Renato Studart, Eduardo Studart da Fonseca, Eliseu Holanda 
Montenegro, [...] Joaquim Antônio Viana Albano [...] (SOUSA, 1997, p. 266).

Tal constatação permite-nos concordar com Azzi (2008):

Os estabelecimentos educativos, dirigidos pelos religiosos, transformaram-
-se em espaços privilegiados oferecidos à juventude, na transição da vida 
rural para a sociedade urbana. A instrução e a educação deviam servir não 
só como marca registrada das classes abastadas, mas, ao mesmo tempo, 
como sinal distintivo desse segmento populacional, estabelecendo-se pouco 
a pouco uma separação não só material, mas também cultural, em relação 
às camadas populares de camponeses e operários (AZZI, 2008, p. 19)

O processo de educação voltado para as classes burguesas configurava 
mais uma forma de reforçar a distinção social dos ricos e o seu distanciamento 
dos pobres. 

A presença dos monges beneditinos na Serra do Estêvão carece de maio-
res fundamentações documentais. Nada mais há do antigo Colégio São José. 
Realizamos duas visitas à Serra do Estêvão, uma no dia 18 de julho de 2015, 
outra no dia 31 de janeiro de 2016. 
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Na primeira delas, tomamos conhecimento da ausência de quaisquer docu-
mento do período. Na ocasião, informou-nos verbalmente a Ir. Luci Fontenelle, 
historiadora, que, enquanto esteve presente como superiora da Casa de Repouso, 
na década de 1990, ainda organizou um modesto museu, com objetos antigos 
(estribo, sela, ferramentas utilizadas pelos monges na contrução do Mosteiro 
e do Ginásio). Mas, ao retornar recentemente à Casa, deu-se conta de que seu 
trabalho foi totalmente desfeito por outra religiosa, enfermeira, pouco afeita às 
questões históricas, tendo transformado o museu num ambulatório e se desfeito 
(sem se identificar o destino) dos objetos lá dispostos. 

Informou-nos, ainda, a referida religiosa que dispunha tão somente de 
alguns recortes de jornais da época dos monges. Não nos foi possível gravar 
entrevista com a referida religiosa, que se recusou a isto, muito menos obter 
ainda que imagens dos citados recortes de jornal.

Inconteste, porém, é a presença dos beneditinos, em que pesem os relatos 
colhidos de memorialistas, os testemunhos de ex-alunos, recorte de jornal e 
o próprio imóvel situado da Serra, além da denominação dada ao Distrito, 
“Dom Maurício”, em referência ao Dom Maurício Prichzi, antigo diretor do 
Colégio São José.

Dito isto, compreende-se o total desconhecimento da Sra. Estelita Cor-
deiro40, nascida e criada na região do Custódio, não muito distante da Serra do 
Estêvão, quanto à existência do Ginásio. Questionada se tinha conhecimento 
do Colégio São José, respondeu:

Antigamente era uma casa governada pelos beneditinos. Lá não tinha 
escola não. Só casa de repouso mesmo (pausa) e (pausa) casa de repouso 
(pausa) com os beneditinos eles moravam, num tinha (pausa) era só uma 
casa mesmo. Ainda hoje tem dois retratos, no colégio das irmãs, tem dois 
retratos do, do, do (pausa) o nome deles, completo assim, eu não sei, mas 
eram os que governavam lá.

Pelo que se conclui, o Ginásio não se destinava às classes menos favo-
recidas. Pelo contrário, embora exaltem os méritos dos beneditinos no campo 
da educação, nenhum dos memorialistas pesquisados cita, por exemplo, que 
os filhos dos pobres tiveram assento nos bancos daquele educandário, ou que 
os monges ofereceram bolsa de estudo aos rapazes pobres. A elite cearense 
é que estudava lá.

Reconhecidamente ligados ao campo educacional, as ordens monásti-
cas, entre as quais a Ordem de São Bento é responsável pela preservação da 
cultura ocidental. 

40 Ex-aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus, na qualidade de interna. Por ser pobre e não dispor 
de meios para pagar os estudos, auxiliou na cozinha do colégio durante 12 anos. Entrevista gravada 
na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015. Íntegra da entrevista em anexo.
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Os mosteiros são, pois, oriundos desse espírito de preservação, construção 
e integração universalista que permeava os ideais cristãos nos séculos V 
e VI da primeira Idade Média. Cumpre ressaltar que os mosteiros, então, 
expressavam, efetivamente, um momento novo e original na história do 
Ocidente, pois expressavam o lócus de preservação da cultura e da vida 
(OLIVEIRA, 2008, p. 211).

Visava-se, portanto, na Serra do Estêvão, a reprodução dos objetivos 
monásticos, vez que se priorizava a cultura clássica e puramente ela, sem 
nenhuma interferência dos elementos regionais e próprios dos estudantes. 
Assim, as línguas clássicas e modernas, a música, o teatro, a literatura eram 
os grandes emuladores do recreios, por exemplo.

Outrossim, embora se constate a presença de professores nativos, alguns 
oriundos de Quixadá, eram os próprios monges os docentes do Colégio São 
José, a sua grande maioria estrangeiros. Vale dizer, reproduz-se, aqui, uma 
espécie de luta de classes, talvez não sob o prisma social (ao que se conclui, 
nenhum dos alunos precisou estudar na qualidade de bolsista, ou ter que 
trabalhar para pagar os estudos), mas, sim, sob o prisma intelectual. De um 
lado, a classe superior, europeia, de homens eruditos e religiosos; de outro, 
meninos cearenses que, embora filhos das elites locais, estavam numa situação 
radicalmente oposta.

Supõe-se, portanto, ser esta a razão pela qual o Colégio São José, de 
renome, segundo seus memorialistas, ter tido existência tão efêmera (1903 a 
1909) e, mais ainda, não ter permanecido no imaginário popular, nem se ter 
preservado nenhum dado histórico.

2.2 Colégios para as moças e para os rapazes

A cidade de Quixadá dispunha, no início do século XX, além do Colégio 
São José, dos monges beneditinos, educandários públicos e privados, sendo 
o primeiro deles a Escola Pública Estadual de Quixadá, criada em 1856 e 
direcionada para o ensino fundamental masculino. 

Em 1884, foi fundado por membros da Comissão de Açudes41 o primeiro 
colégio particular, voltado originalmente para os operários do Açude do Cedro 
e agricultores, no período noturno. A primeira escola municipal de ensino 
primário foi a Escola São Vicente de Paulo, de 1904, fundada pelo pároco de 
Quixadá à época, o Côn. Antônio Lúcio Ferreira, e que teve por professora a 
Sra. Francisca Pereira das Virgens (Dona Nãna). 

41 Que estava na cidade de Quixadá por ocasião da construção do Açude do Cedro. Os membros da 
Comissão criaram uma Associação Cultural que, enquanto esteve ativa, fomentou a vida cultural de 
Quixadá, através de debates literários e da publicação do periódico “O Açude”.
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Em 1911, com a instalação do Horto Florestal de Quixadá (criado para, 
juntamente com outro horto sediado às margens do Rio São Francisco, implan-
tar programas de reflorestamento nas áreas atingidas pela Estrada de Ferro de 
Baturité), deu-se a idealização de Escola Popular Agrícola, com a finalidade de 
“divulgar os resultados experimentais dos modernos métodos de exploração 
agrícola e a recomendação das culturas que melhor se adaptavam à Região” 
(HAIASHIDA, 2014, p. 173). A escola, em 1914, mudou de denominação, 
passando a se chamar Escola Prática de Agricultura. 

Haiashida (2014) informa, ainda, que havia na zona rural, no ano de 1924, 
18 escolas primárias mantidas pelo Município, além de algumas outras dirigidas 
por professoras leigas subvencionadas pelo Estado, mediante gratificação. Os 
colégios fundados pelo Pe. Luiz Braga Rocha, a saber o Instituto Sagrado Coração 
de Jesus, em 1938, e o Ginásio Valdemar Alcântara, em 1954, não foram, portanto, 
os pioneiros na educação de Quixadá. Contudo, revestem-se de importância para 
o presente estudo, em que pese terem nascido da ação direta da Igreja Católica. 

Para compreendermos a história destes educandários, analisemos a pessoa 
de seu fundador, o Pe. Luiz Braga Rocha, sacerdote diocesano e pároco de 
Quixadá desde 1931 até 1967. Considerado o “segundo fundador” (ABRAN-
TES, 2014), o Pe. Luiz nasceu em Caucaia aos 06 de junho de 1907 e, tão 
logo ordenado sacerdote aos 15 de agosto de 1931, foi nomeado pároco de 
Quixadá aos 22 de dezembro de 1931, tendo dela tomado posse aos 17 de 
janeiro de 1932, após pequena experiência de cinco meses na paróquia de 
Mucuripe (SOUSA, 2004).

Em seu mister, o Pe. Luiz direcionou forças para a mudança da realidade 
social42. Informa-nos Costa (2002, p. 140), que:

Desde a sua chegada, em 1932, o vigário Pe. Luis Braga Rocha mostrou-se 
preocupado em melhorar a qualidade do ensino em Quixadá. De início, não 
lhe foi possível adotar as primeiras providências para a execução de um 
plano, dirigido ao setor educacional, incluindo a fundação de um Colégio. 
Julgava imprescindível a existência de um estabelecimento de ensino que 
formasse professoras, realmente preparadas para o desempenho do magistério.

Desde o início do seu paroquiato, o Pe. Luiz percebeu que as ações 
assistencialistas não produziriam efeitos transformadores. Outrossim, que 

42 Entre as obras do Pe. Luiz estão a construção da nova Igreja Paroquial (atual Sé Catedral de Qui-
xadá), a partir de campanhas iniciadas em 1937; o Hospital-Maternidade Jesus Maria José, inaugu-
rado em 12 de julho de 1953 e ainda em funcionamento; a alteração do projeto original da Estrada 
do Algodão (CE 060), desviando-a para Quixadá, modo a favorecer a circulação de mercadorias e 
inserindo a cidade numa das principais rotas rodoviárias do Estado; a criação do “Cinema Paroquial”, 
em 1935, para a sadia diversão dos paroquianos; a colocação do Cruzeiro, símbolo da fé cristã, no 
cume do monólito homônimo incrustado no centro de Quixadá (ABRANTES, 2014); a atuação para 
que se desse a construção do Açude de Choró.
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deveria a ação pastoral repercutir em ação social. Assim, no ano de 1933, em 
meio às convulsões pelas quais passava a cidade de Quixadá, surgiu a ideia 
de um colégio para a formação das moças. No Livro de Tombo da Paróquia 
Jesus, Maria e José, vislumbra-se o seguinte registro, feito à mão pelo pároco:

O ano de 1933 foi em tudo a continuação lógica do seu anterior. Conti-
nuavam os efeitos da sêca, e o pequeno inverno que houve, não deu para 
abastecer o Estado, conservando o governo os serviços de emergência, para 
sustento do povo. Assim, a vida da paróquia ainda não ficou inteiramente 
normalizada, com vista das grandes epidemias de febres tíficas, desinte-
rias, etc. que fizeram numerosas vítimas, especialmente no último, digo, 
nos primeiros mêses do ano. O índice de mortalidade subiu nestes mêses, 
acima mesmo daquele do ano passado. As confissões de enfermos fôram 
numerosíssimas, ainda localizadas em grande parte no Choró. Ainda não 
se podia pensar em grandes realizações, pois o estado de penúria em que 
vivia o povo não o permitia. Assim mesmo, comecei a pensar na fundação 
de um colégio de freiras, para a educação da juventude feminina, para o 
que procurei ir logo angariando donativos entre o povo. Por outro lado, 
comecei logo a procurar a congregação que poderia tomar conta da referida 
fundação. O dinheiro que foi angariado, ficou em depósito até que se possa 
conseguir a realização desta ideia (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 11v).

Não obstante a seca de 1932, surgiu a ideia da criação do colégio femi-
nino que, enquanto não concretizada, deu lugar, no ano de 1933, a uma escola 
noturna, para as moças pobres que não podiam pagar pelos estudos: 

Com o auxílio de D. Rosa de Viterbo, professôra do Grupo Escolar desta 
cidade, foi fundada a 1º de junho de 1933, uma escola noturna para moças 
pobres, sobretudo empregadas, que não possam freqüentar as aulas durante 
o dia. Esta escola foi entregue às filhas de Maria para se encarregarem 
das aulas, e tomou o nome de sua patrona, Sta. Inês43. A escola vem fun-
cionando normalmente, apenas com grande dificuldade de prédio, ora 
estando aqui ora acolá. Assim mesmo, tem produzido seus frutos (LIVRO 
DE TOMBO, 1967, p. 16).

Do documento acima, chama a atenção o fato de que a Escola Noturna 
foi entregue às Filhas de Maria, associação de fiéis presente na paróquia de 
Quixadá, nos tempos do Pe. Luiz Braga Rocha. Para Azzi (1993)

43 Chama-nos a atenção o nome dado à escola, Santa Inês, virgem e mártir. Tendo vivido no Império 
Romano do século IV, preferiu a morte por decapitação, aos 12 anos de idade, a ter que oferecer 
sacrifícios à deusa Vesta. Mas não só. Teria Inês resistido à sedução do filho do prefeito de Roma 
que, uma vez desprezado, delatou-a como cristã. Santo Ambrósio (Bispo de Milão que morreu no 
ano 397) assim se refere a Inês: “Em um corpo tão pequeno havia lugar onde ferir? As meninas da 
sua idade não resistem ao olhar repreensivo dos pais e a picada de uma agulha as faz chorar. Inês, 
porém, oferece o corpo inteiro ao fio da espada que o carrasco vibra com todo o furor sobre ela” 
(SGARBOSSA, 1996, p. 26).
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[...] um dos instrumentos utilizados nessa época para manter as jovens e 
senhoras dentro dos padrões religiosos e morais desejados pela instituição 
eclesiástica foi a difusão de associações religiosas. Dessa forma, na maior 
parte das paróquias foram estabelecidas às associações das Filhas de Maria 
e do Apostolado da Oração (AZZI, 1993, p. 115).

As Filhas de Maria, de uma identificação social bem definida, a conferir 
certo status eclesial e social, “eram importantes no projeto de normatização 
da sociedade, elaborado pela Igreja, no sentido de que poderiam transmitir as 
doutrinas católicas em seus lares, tornando seus lares adequados às normas e 
tradições católicas” (AMARAL; RIBEIRO, 2009, p. 17).

Sua presença se dava a partir do lar cristão, pela qual era responsável 
a mulher, sendo os seus componentes obrigados à rigorosa práxis católica: 

Os membros destas associações religiosas eram estimulados pelo assis-
tente eclesiástico – e também pelos membros da diretoria da associação, 
geralmente pessoas mais próximas e de confiança do assistente eclesiástico 
– a freqüentarem as missas, a participarem dos sacramentos, a praticarem 
atos de piedade próprios à sua associação, a fazerem leituras religiosas, e 
a cumprirem estritamente seus deveres éticos e morais com o próximo e 
principalmente com a sua própria família. A influência destas associações 
se irradiava através da família, motivo pelo qual a socialização religiosa se 
fazia principalmente por meio feminino (AMARAL; RIBEIRO, 2009, p. 3).

E, da família nuclear à família num sentido mais amplo, a sociedade, por 
meio de atividades como a difusão da “boa imprensa” (a imprensa católica) e, 
nalguns lugares, onde isso era possível, assumindo a educação instrucional, 
ainda que elementar, como no caso de Quixadá, em que assumiram as aulas 
da Escola Santa Inês.

Em 1936, os problemas de funcionamento porque passava a escola no-
turna parecem ter sido solucionados, segundo informa o Pe. Luiz, no Livro 
de Tombo da Paróquia:

A escola Santa Inês, de que já falei atraz, vinha funcionando regularmente, 
com grandes benefícios para a classe das moças pobres da cidade. Havia, 
porém, a dificuldade do prédio, que além de impróprio, teve de ser mudado 
várias vêzes. Mandei, então, levantar uma planta, constando de um salão 
para a referida escola (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 20v).

A escola funcionou precariamente, durante três anos, findos os quais 
almeja o Pe. Luiz a sua otimização, com a construção de uma nova edificação, 
ao qual se anexa um salão. E a ideia de um colégio maior, administrado por 
freiras, é retomada em 1936:
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A ideia de um colégio de freiras sempre esteve a frente de meu paroquiato, 
contudo ainda não foi possível realizá-la. Pedi a D. Maria Libânea de 
Holanda, matrona rica e caridosa, a casa onde pudesse estabelecer o dito 
colégio. Este ano faleceu D. Libânea, deixando determinações para que me 
fôsse entregue a casa destinada a esse fim. Também ela colocou em mãos 
do Sr. Arcebispo a escolha da Congregação que devia dirigir o colégio. 
O Sr. Arcebispo acho que devia ser preferida a Congregação das Irmãs 
Missionárias da Imaculada Conceição, que já dirigia a Casa de Repouso 
São José, na Serra do Estevam, desta paróquia. Escrevi à Superiôra da 
dita congregação, estando assim o caso dependendo da entrega da casa 
pelo testamenteiro de D. Libânea, e da aceitação por parte das religiosas 
(LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 21).

A respeito do prédio doado, Costa (2002) informa que se situava na Rua 
Dr. Piquet Carneiro (atual Plácido Castelo) e se estendia por todo o primeiro 
quarteirão da Rua Floriano Peixoto (atual Oscar Barbosa), rumo ao poente. 
Sem recursos e à frente de uma paróquia que tinha que conviver com os dra-
mas sociais de sua época, o Pe. Luiz buscou na elite de Quixadá (D. Libânea 
era proprietária de diversos imóveis na cidade de Quixadá) apoio para a 
materialização de seu intento.

Em 1937, deu-se o registro da doação. O Pe. Luiz não deixou de 
consignar sua insatisfação com relação ao não cumprimento, por parte dos 
responsáveis, da vontade testamentária de D. Libânia, que havia doado casa 
distinta da que foi entregue:

Recebi este ano a casa de D. Libânia, que, embora seja antiga e estragada, e 
outra diferente da prometida por ela, será adaptada para o colégio. Também 
a Madre Geral da Congregação das Irmãs Missionárias aceitou a fundação 
do colégio em Quixadá, depois de muita insistência minha. Comecei em 
setembro a reforma do prédio (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 24).

Finalmente, aos 7 de janeiro de 1938 se dá a inauguração do Colégio 
Sagrado Coração de Jesus:

No dia 7 de janeiro, inauguramos o Colégio Sagrado Coração de Jesus, 
dirigido pelas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição. Como fiz 
vêr, no seu tempo, foi a primeira iniciativa de meu paroquiato. Desde 
o primeiro ano de minha estadia em Quixadá, lancei a ideia, e comecei 
logo a angariar esmolas, que fôram escrituradas no Caixa, sob o título 
de empréstimo, até que se pudesse realizar o empreendimento. Este ano 
passado reformei o prédio doado por D. Libânia, como ficou dito antes, e 
nesta reforma gastei [espaço em branco] completando assim o Patrimônio 
o que faltou das esmolas angariadas. O prédio assim reformado foi entre-
gue às Irmãs Missionárias. O Sr. Arcebispo deu às mesmas o usofruto da 
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propriedade, ficando o domínio direto pertencente ao Arcebispado (LIVRO 
DE TOMBO, 1967, p. 25).

A respeito da primeira equipe formativa de religiosas e da primeira 
turma, o relato pertinente vem acompanhado do primeiro desafio enfrentado 
pelo Pe. Luiz:

Foram quatro as irmãs que chegaram a Quixadá para assumirem a direção 
do Colégio: Irmã Plácida, superiora, Irmã Adelaide, Irmã Agostinha e Irmã 
Clemens. Iniciou-se logo o curso primário com a matrícula de 35 alunas, 
sendo 4 internas. Como sempre, surgiram logo as dificuldades: com a 
devida licença do prefeito, fechámos um bêco, ao lado do Colégio para 
servir de campo de jogos para as alunas. Foi o bastante pretexto para que a 
maçonaria por intermédio do trifingado José Caetano de Almeida, abrisse 
campanha contra o colégio. Felizmente, nada conseguiram e dentro de 
pouco tempo, começaram eles mesmos a matricular suas filhas, vencendo 
mais uma vêz o bem e a verdade (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 26).

Importa destacar as pretensões do vigário, a ocupar um bem público (o 
bêco situado ao lado do colégio) em favor de 35 meninas. 

O Pe. Luiz informou ser a ampliação do colégio custeada com verbas 
próprias. Quixadá recebia meninas de toda a região e a casa doada pela D. 
Libânia já não comportava a demanda. Em 1939, fez-se o seguinte registro:

O Colégio Sagrado Coração de Jesus funcionou regularmente no ano 
passado, e ao terminar o ano, foi preciso fazer um aumento no prédio. 
Este serviço feito sob minha direção foi custeado pelas rendas do próprio 
colégio. Com este aumento, o prédio tornou-se apto a receber mais alunas, 
e aí funcionará o colégio até que se possa pensar em um prédio novo e 
moderno (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 28).

Era clara a vontade do Pe. Luiz para o colégio, que tivesse uma estrutura mí-
nima para bem acolher as meninas, porém imponente, como ainda hoje se verifica 
no centro da cidade, muito mais para a época. Contudo, ao construir o prédio junto 
à Matriz (a nova Igreja que, posteriormente, seria erigida a Sé Catedral, estava 
sendo construída), o Pároco tinha dupla visão: uma religiosa, pois a antiga Igreja 
serviria de capela para o Colégio, outra uma pragmática, ou financeira, pois o 
ônus da manutenção do antigo templo seria passado às religiosas. 

Registros sobre a necessidade de um novo prédio para o colégio são 
feitos em 1940. Também aqui, grupo naturalmente opositor do trabalho do 
Pe. Luiz se opôs ao intento de ampliar o colégio:

Em pleno progresso o Colégio Sagrado Coração de Jesus necessitava de 
um prédio capaz de receber alunas e que fôsse digno da cidade. Propuz à 
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Superiora aproveitar um terreno junto à Matriz, que era continuação da 
praça da mesma. Duas grandes vantagens descobri na escolha deste local: 
uma vêz feita a Nova Matriz, a antiga passaria a ser a Capela do Colégio, 
evitando assim o trabalho de se construir nova Igreja. E por outro lado a 
conservação da Igreja velha ficaria a cargo das irmãs, retirando este ônus 
das rendas do Patrimônio. No entanto, serviu novamente de pretexto 
à maçonaria para nova campanha contra o colégio. Levantaram-se os 
mesmos elementos contra, diriam eles, o fechamento da praça. Graças 
a Deus, mais uma vêz, conseguimos a vitória e o colégio começou a ser 
construído. A planta levantada, começou a ser executada por partes. O Sr. 
Arcebispo deu seu consentimento e o prefeito concordou em vista das 
razões apresentadas por mim (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 32).

Estando o Colégio já funcionando a pleno vapor, a Escola Noturna tam-
bém se manteve ativa de forma ininterrupta. Em 1941, o Pe. Luiz consignou 
no Livro de Tombo a doação de uma pessoa que desejou ficar no anonimato:

Uma alma abnegada, verdadeira apóstola do bem, cujo nome não posso 
declarar, doou a quantia de 2:000$000 de reis para se começar uma aula, 
onde as moças pobres pudessem aprender a costurar, ao menos sua roupa. 
Esta aula foi inaugurada a 1º de junho deste ano, junto à Escola Santa Inêz, 
que neste dia completava 8 anos de existência. Para maior continuidade do 
ensino e melhor aproveitamento das moças entreguei a direção da referida 
escola às freiras, que tomaram também a direção da aula de costura. Esta 
aula a pedido da doadora tomou o nome de aula de Costura – Desterro de 
Jesus, Maria, José. Para o começo, comprei duas máquinas, que servirão 
para a referida escola (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 35). 

Estelita Cordeiro, embora aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus, 
frequentava as aulas da escola noturna, à qual assim se refere:

Não sabia escrever meu nome direito, não sabia nada. Aí, quando eu 
cheguei no colégio das irmãs, elas criaram uma escolazinha, onde hoje 
aquela casa que o Dom Ângelo vendeu44, lá tinha uma escola que era das 
irmãs... aí toda noite ia duas irmãs ensinar português, na outra ia ensinar 
matemática... aí a gente ia pra lá de noite. Porque (pausa) eu... a gente 
trabalhava o dia todo, de manhã e de tarde, aí de noite, quando terminava 
tudo, que a gente corria logo pra fazer tudo, pra deixar tudo prontinho, 
deixar as meninas jantadas e tudo... aí, quando terminava, as irmãs é quem 
dava aulas pra gente, no colégio45.

44 Refere-se a entrevistada à secular casa paroquial de Quixadá, construída em 1873, em que decisões 
importantes para a vida política, social e eclesial da cidade foram tomadas (particularmente durante 
o paroquiato do Pe. Luiz Braga Rocha) e que foi demolida numa madrugada do ano de 2013. Hoje, 
no local, vislumbra-se apenas um terreno baldio. Referido imóvel tinha valor não somente histórico e 
cultural, como também artístico, haja vista a sua fachada, até a data da sua demolição preservada. 

45 Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015.
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Em 1943, novo registro do andamento da construção do novo prédio: “O 
colégio está muito adiantado, e mesmo, posso dizer, perto de ser concluído” 
(LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 44).

Foto 5 – Fachada do Colégio Sagrado Coração de Jesus e Capela

Fonte: Acervo do autor.

A inauguração se deu em 1944, segundo narrativa aposta neste ano:

No dia de Paschoa este ano, foi inaugurado o novo prédio do Colégio, 
mudando-se aulas e internato para o mesmo. Por esta ocasião, benzi o novo 
prédio, com a fórmula do Ritual Romano. Foi um grande melhoramento 
que com a graça de Deus conseguimos para o Quixadá. O Prédio ficou 
imponente e honra mesmo a cidade (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 47).

A partir daí e até os dias atuais, o Colégio Sagrado Coração de Jesus 
manteve suas portas abertas. O regime era misto, havendo alunas internas 
e semi-internas:

Só meninas que estudavam lá. Tinham umas ficavam internas e tinha outras 
que ficavam semi-internas, né? Que estudavam e saíam de noite, se cha-
mavam de semi-internas. Aí, com o auxílio de uma irmã que coordenava 
a cozinha, aí a gente recebia aquela coordenação dela pra fazer aquilo... 
hoje é assim, e a gente fazia o almoço. Elas acordavam cedo, porque as 
aulas lá começavam cedo, no colégio das irmãs, né? A gente tinha que se 
levantar cedo pra fazer o café pra elas, pra fazer café, pra fazer merenda, 
pra fazer tudo, né? Quando tocava a campainha pra merenda, aí elas vi-
nham, e tudo... merendavam, tomavam café de manhã... e a gente tinha 
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que se levantar um pouco mais cedo, pra poder quando é 07 horas elas já 
estavam tudo chegando pra começar as aulas. [as aulas] Eram de manhã, 
eram pela manhã. Agora eu não me lembro bem se tinha a tarde também. 
Parece que tinha a tarde também... mas eu não me lembro bem... tinha, 
tinha, tinha a tarde também... era muita gente, muita moça que estudava, 
porque além do internato, tinham as alunas externas que vinham daqui 
da cidade mesmo, filhas do povo daqui mesmo que vinham, né, como a 
Zizinha, a Maria Laura, aquela esposa do doutor (inaudível), todas elas 
vinham estudar, muitas, muitas, muitas estudaram aqui... tinha muito 
quadro bonitos delas lá, mas parece que deram fim, não sei se ainda tem 
naquela área que tem assim, no meio do colégio... tinha muitos cursos, 
lá... os padres, os doutores, os professores que ensinavam, tudo tinha. [o 
almoço] Era mais ou menos 11 e meia, por aí assim, quando terminavam 
as aulas 11 horas, batia as aulas, aí elas iam às vezes tomar um banho, 
uma coisa e outra, aí começava o almoço46.

O regime imposto pelas irmãs era, segundo a Sra. Estelita Cordeiro, 
afável no trato interpessoal, mas, ao mesmo tempo, rigoroso no tocante às 
exigências estudantis. Questionada se as freiras em si eram rigorosas, a Sra. 
Estelita responde:

Não, eram não! As freiras eram muito boas, muito delicadas com a gente, 
tratavam a gente bem. Não eram, assim, rigorosas não. A maioria delas era 
professoras e estavam aí pra ensinar. Eram professoras, mas não eram assim 
uma coisa grosseira, não maltratavam a gente não. Eram muito delicadas47.

Mas, em matérias educacionais e disciplinares, havia muitas cobranças:

Eu lembro que uma vez, me botaram... faltou uma menina na portaria e 
elas me botaram na portaria, na porta principal, que entra pro colégio. Aí 
(risos), não era pras meninas passarem, de jeito nenhum pelo, pela porta-
ria, era pra passar por aquele portão que fica de lado, entre a portaria e a 
capela. E as danadas não queriam passar, quando cuidar elas frechavam 
pra passar (risos)... aí, às vezes elas davam um carãozinho na gente, porque 
a gente deixava elas passar, mas as meninas frechavam tão ligeiro, rapaz, 
que eu não podia empatar, né?48

Questionadas sobre as disciplinas, a Sra. Estelita responde:

Era tudo. Tinha umas irmãs que ensinavam a gente. Irmãs muito boas, 
professoras mesmo, as professoras quase todas que vinham aí pro colégio, 
era mais pra serem professoras. Havia boas professoras. Irmã Marieta, não 
sei se você conheceu, uma grande professora. Tinha os doutores, como o Dr. 

46  Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015. 
47  Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015.
48  Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015.
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Everardo, que ensinava anatomia, parece que era, não... era uma matéria lá 
que ele ensinava. Matemática era a Irmã Marieta, que já morreu também, 
não sei se você chegou a conhecer. Uma irmã muito bem preparada. Essa 
ensinava matemática, outras ensinavam português, outra ensinava inglês, 
outras ensinavam não sei o que... mas nisso aí eu não estava não. O meu 
era só mesmo o (pausa) o primário. Naquele tempo era primário, aí a gente 
estudava. Ai eu estudei. Terminei o primário, depois fui passar outra coisa, 
estudar os livros todinhos, pra poder passar pra fazer o ginásio49.

O Colégio ofertava o Curso Normal Rural50 às moças de Quixadá e Região, 
constando da matriz curricular do ano de 1945 (3º ano normal) as disciplinas 
de Agricultura, Pedagogia, Economia, Higiene, Educação Física, Geografia, 
História Natural, Música, Desenho, Trabalhos Manuais, Promoção Religiosa 
e Corte e Costura. Em 1957, as disciplinas de Português, Latim, Francês ou 
Inglês, Matemática, Ciências Naturais, História Geral, História do Brasil, 
Geografia, Trabalhos Manuais, Desenho e Canto Orfeônico.

Em visita realizada no dia 29 de janeiro de 2016, localizamos, ainda, no 
arquivo morto do Colégio recorte do Jornal “O Nordeste”, de 30 de março 
de 1943 (anexo), com as seguintes informações:

Pelas Paróquias – Realizou-se sexta feira, 19 de corrente, brilhante 
solenidade de fundação do Clube Agrícola, no “Instituto Sagrado Co-
ração de Jesus” de Quixadá equiparado ao curso normal rural. Constou 
a referida solenidade de uma sessão solene em que foi executado um 
programa que bem demonstra a compreensão e o valor em que são tidos 
naquele instituto os problemas capitais da Pátria, qual seja o problema 
ruralista, especialmente visado pelo governo brasileiro no seu alto e bem 
delineado plano de ação [...]. Encerrando a sessão, o Dr. Eliezer Forte 
Magalhães dirigiu palavras de congratulações às pioneiras do ruralismo 
em Quixadá, agradecendo em nome do município que dirige, a enorme 
soma de trabalho que têm prestado à sua terra, as Irmãs Missionárias 
da Imaculada Conceição, dirigentes daquele estabelecimento de ensino, 
que está sendo construído a custa de trabalhos e sacrifícios das referi-
das Irmãs e do incansável e dinâmico vigário Padre Luiz Braga Rocha. 
[...] O Dr. Emerino Gomes Parente fez-se representar na pessoa do 
agrônomo Dr. Humberto Sá, esforçado professor de práticas agrícolas 
naquele estabelecimento. [...] Quixadá já se pode orgulhar de possuir 
um estabelecimento de ensino onde a juventude feminina recebe sólida 
educação cristã e intelectual e a educação ruralista que radica a criança 
à sua terra de origem, cultiva o verdadeiro patriotismo que constrói e 
que edifica (O NORDESTE, 1943).

49 Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015. 
50 Ofertado, segundo Costa (2002, p. 174) até o ano de 1959, a partir do que foi implantado o Curso 

Normal Pedagógico.
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As meninas que não podiam pagar pelos estudos eram admitidas, até 
mesmo como internas, em troca de auxílio nas lides domésticas:

Tinha meninas ricas que podiam pagar o colégio, e tinha aquelas meni-
nas pobres que ajudavam na... faziam os trabalhos na casa também pra 
poder ajudar a pagar o colégio, pois não tinham condição de pagar. Elas 
iam, assim, pra cozinha, ajudar na cozinha; e tinha eu e outra que era, 
assim, que tinha mais responsabilidade pela cozinha, fazer o almoço, 
aquela coisa toda, e preparar a merenda pra elas e tudo. Aí, as outras 
meninas, tinha umas meninas pobres que não podiam estudar, porque 
não podiam pagar, elas iam auxiliar, ajudar na cozinha, mas assim, não 
era puxado, aquela coisa “ou vai ou racha”, não... era tudo tranquilo. 
Elas ficavam internas também51.

Destaca-se a assertiva da entrevistada, que afirma não ser grosseira, ou 
excessivamente rígida, a postura das irmãs. Questionada sobre a preocupação 
que o Pe. Luiz tinha da educação, a Sra. Estelita disse:

Tinha, ele tinha. Eu conheço alguma, não me lembro bem, mas conheço 
bem uma... que ele tinha uma equipe de senhoras muito, assim, muito boas, 
que ele conseguiu... ainda hoje tem umas vivas por ai... mas ele conseguiu 
uma equipe muito boa e nessa equipe ele criou, com essas senhoras... 
arranjava verba, arranjava dinheiro, tudo... e fundou uma casa, que hoje 
já venderam essa casa, ele fundou uma casa que era da paróquia e botou 
essas senhoras pra fazer um curso, pra trabalhar para um grupo de senho-
ras gestantes pobres, né? Ai ele comprava as fazendas, comprava tudo e 
elas tomavam conta de tudo nessa casa, era só pra essa casa mesmo... aí, 
quando era dia de... quando terminava aqueles enxovais das crianças das 
senhoras que estavam grávidas para ter neném, terminava aquele curso, 
aí então, ele ia com essas senhoras e marcava o dia pra entregar tudo 
direitinho, bem bonitinho mesmo.

O Pe. Luiz considerava a educação feminina não apenas sob a ótica da 
assimilação de conteúdos científicos, mas, também, sob o prisma da aquisição 
de saberes práticos, mormente os domésticos como a culinária, a costura, o 
bordado e a pintura, como elementos de inserção da mulher na sociedade, por 
meio do casamento, numa entidade familiar, da qual seria a guardiã. 

Quando Dom Rufino chegou, aí, numa parte que tinha nessa casa que 
Dom Ângelo vendeu tinha uma sala muito grande lá, que a gente cha-
mava até de Aspac, aí então nessa sala o Dom Rufino também continuou 
com esses enxovais. Ai, nesse tempo, eu também ajudei lá... ainda hoje 
eu tenho uns retratos por aí... ajudei lá... tinha a Marinete que também 
tomava conta... tinha duas costureiras, tinha uma bordadeira e tinha tam-

51  Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015. 
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bém uma senhora que ensinava a elas um pouquinho a alfabetizar pras 
pobrezinhas, que eram todas do Campo Novo e que também recebiam o 
enxovalzinho. O Dom Rufino ia e entregava tudinho com as professoras e 
a gente ia pra lá e tudo. Aprendiam a costurar, a bordar, com a costureira 
que ia dirigir... ela cortava os enxovaizinhos bem direitinho... havia pelo 
menos umas seis máquinas e elas iam costurando e ela ia ensinando e elas 
iam aprendendo. Aí, quando era no dia, Dom Rufino ia entregar tudinho. 
Ainda hoje eu tenho um retrato ali e vou lhe mostrar. Aí, tinha também 
aquilo que a gente chamava de Aspac, que no tempo de Dom Rufino era 
pra distribuir aquelas mercadorias que vinha da Caritas... vinha muita, 
mas muita coisa mesmo...52.

Sobre esta questão, analisando a representação feminina, Castro (2013) 
elucida que:

Enquanto ao homem era destinado o espaço público, à mulher destinava-se 
o espaço privado. Ela deveria manter a ordem doméstica para possibilitar, 
assim, a ascensão social da família. Cabiam-lhe os deveres para com o 
lar, para com a educação dos filhos e para com o marido, a fim de que o 
respeito e a dignidade social sobre eles recaíssem (CASTRO, 2013, p. 30).

Com o tempo, o internato entrou em declínio e teve de ser extinto, se-
gundo se informa, em 1970:

Nesse ano que eu sai, em 70. Acabou-se o internato. Eram só semi-
-internas, meninas que não dormiam mais lá. Aí foi que eu sai do co-
légio, porque não tinha mais trabalho de cozinhar pras internas, aí foi 
que eu vim e me engajei aqui na paróquia com o Pe. Dourado, que tava 
precisando de gente. Eu não sei porque acabou não. Acho que acabou 
porque... eu não sei, não me lembro bem porque acabou não. O que eu 
sei mesmo foi que o internato mesmo acabou. Não tinha mais internas. 
Eram só semi-internas no colégio das irmãs. E aí eu não porque acabou. 
Parece que era falta de freiras pra dirigir, uma coisa assim, não sabe. 
Mas não sei bem direito como era não53.

Atualmente, o Colégio Sagrado Coração de Jesus continua aberto e sendo 
administrado pelas mesmas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição. 
O Colégio oferta educação infantil e fundamental (1º ao 9º ano), em tempo 
integral (não internato), para ambos os sexos, tendo por Diretora a Ir. Fládia 
Maria Moreira Lima54. 

52 Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015.
53 Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015. 
54 Em uma de nossas visitas, a Ir. Fládia prometeu-nos repassar as crônicas das primeiras religiosas que 

administraram o Colégio o que, lamentavelmente, até a publicação deste livro, não se deu. Permanece, 
pois, injustificadamente sob incompreensível sigilo parte da história que interessa ao povo de Quixadá.
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Missão do Colégio, segundo estampado na Agenda Escolar 2016, é 
“formar, através da excelência na educação, numa perspectiva evangélico-li-
bertadora, pessoas solidárias, dinâmicas, comprometidas com a vida e com a 
transformação da sociedade” (CSCJ, 2016, p 7).

Em sendo, nos dias de hoje, mantido pela Rede de Educação SMIC, 
foi criada nova pessoa jurídica aos 05 de dezembro de 2010, para guardar 
sintonia com a Lei nº 12.101/2009, que regula a certificação das entidades 
de beneficência e assistência social, razão pela qual se mantém a política de 
concessão de bolsas de estudos, nos termos da lei. 

Segundo informações verbais da Diretora, o Colégio Sagrado Coração 
de Jesus tem hoje aproximadamente 500 alunos matriculados, sendo que 20% 
deste total são beneficiários de bolsa de estudo.

A respeito do Ginásio Valdemar Alcântara, o Pe. Luiz silencia quase 
absolutamente, no Livro de Tombo. A expressão aparece pela primeira vez, 
no registro feito por Dom Expedito Eduardo de Oliveira, então Bispo auxiliar 
de Fortaleza, no dia 17 de outubro de 1955, por ocasião de visita pastoral, 
nos seguintes termos: 

A Paróquia está bem organizada quanto ao serviço religioso e dispõe de 
um bom arquivo, de um patrimônio bem administrado (mesmo os das ca-
pelas), de obras de alcance social como a Nova Maternidade e o “Instituto 
Valdemar Alcântara” (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 68v).

Na visita pastoral seguinte, realizada por Dom Raimundo de Castro e 
Silva, Bispo auxiliar de Fortaleza, aos 11 de novembro de 1960, sequer o 
Ginásio Valdemar Alcântara é citado: 

Procedemos à visita canônica ao Colégio Sagrado Coração de Jesus e à 
Comunidade das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição (LIVRO 
DE TOMBO, 1967, p. 79).

No entanto, inequívoca é a atribuição ao Pe. Luiz a fundação do Gi-
násio Valdemar Alcântara, cujas atividades se iniciaram no ano de 1954, 
para os jovens do sexo masculino. O prédio para funcionamento do Ginásio 
foi doado por Francisco Queiroz e sua esposa Júlia Holanda de Queiroz, 
sob duas condições: 

[...] primeira – que o Estabelecimento fosse denominado VALDEMAR 
ALCÂNTARA – homenagem a seu amigo e médico particular que, por 
alguns anos, residiu e clinicou em Quixadá; segunda – que fossem admiti-
dos, gratuitamente, por tempo indeterminado, dois alunos por ele indicados 
(FERREIRA, 2004b, p. 2).
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Primitivamente, embora se denominasse ginásio, o educandário somente 
ofertava o curso primário, da 1ª à 5ª série. Somente em março de 1957 é que 
passou a ser ofertado o curso ginasial (FERREIRA, 2004b, p. 3).

Foto 6 – Fachada do antigo casarão do Ginásio Valdemar Alcântara

Fonte: Acervo do autor.

O Ginásio Valdemar Alcântara funcionou neste casarão, ainda hoje er-
guido numa das praças centrais da cidade de Quixadá. Posteriormente, tendo 
Dom Rufino construído novas instalações, foi transferido para a atual sede.

Foto 7 – Fachada do atual Colégio Valdemar Alcântara

Fonte: Acervo do autor.
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Não funcionava sob regime de internato e volta-se exclusivamente para 
os jovens do sexo masculino:

No GVA não havia internato não. [os alunos] vinham pro colégio, assistiam 
aula e voltavam pra casa. Mas era assim um colégio diferente de hoje. Hoje 
o colégio ta assim bem preparado e bonito. Você chega lá é um colégio 
bonito. Era um colégio em que foi feita muita coisa boa. As irmãs fizeram 
muita coisa boa, aumentaram muito. E o Dom Rufino também fez. Mas 
não havia internos não. Era um colégio em que estudavam e iam embora55.

Seu primeiro Diretor (até o ano de 1970) foi o Pe. Francisco Clineu 
Ferreira, natural de Quixadá. Rígido e austero, nunca deixou de lado a batina, 
mesmo após o Concílio Vaticano II. Trazia sempre no bolso uma caderneta 
para anotar os atos dignos de posterior repreensão aos seus alunos, mesmo 
quando fora do GVA.

A respeito do ímpeto disciplinador do Pe. Francisco Clineu, Holanda 
(2015), que foi aluno do Ginásio Valdemar Alcântara entre os anos de 1960 
a 1964, dá o seguinte depoimento:

À época, as exigências da indumentária dos ginasianos se fazia impecável: 
farda bem engomada, sapatos engraxados, vistosos e sempre limpos, uniforme 
de educação física, cujas aulas eram assistidas pelo Padre Clineu. [...] Não 
era só diretor, mas um bedel exigente. Na entrada do colégio, na saída, no 
recreio e até nas ruas e praças da cidade de Quixadá era um incansável 
vigilante da conduta de seus alunos. Zelava pela saúde não permitindo que 
fumassem nos recantos do colégio ou onde os encontrassem. Era, entretanto, 
um repreendedor educado. Para não lhe fugirem da memória os atos do 
corpo discente, trazia sempre consigo cadernetas individuais (secretaria do 
colégio), onde anotava as faltas e os elogios para posterior discussão com os 
pais nas reuniões de pais e mestres que promovia (HOLANDA, 2015, p. 248).

A respeito das cadernetas individuais citadas por Holanda (2015), tivemos 
acesso a seis delas, uma do ano de 1962, uma do ano de 1963, duas do ano 
de 1964 e outras duas do ano de 1965, disponibilizadas pela atual Direção 
do Colégio Valdemar Alcântara, ocupada pelo Prof. Renê Silva Barbosa56.

Detida análise destes documentos permitiram-nos constar as anotações 
feitas pelo Pe. Clineu. Numa delas, do ano de 1964, do então aluno de iniciais 
P.C.O., vislumbra-se, no campo destinado às “Comunicações”, a seguinte 
averbação: “Fica suspenso êste aluno de 13 a 18 de maio, por indisciplina 
grave no Colégio. (ass) Pe. Francisco Clineu Ferreira. Diretor (ass. do pai do 
aluno, de iniciais J.B.O.).

55 Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015.
56 Ao senhor diretor, agradecemos o senso de responsabilidade para com a história de Quixadá, bem como 

a confiança em ter disponibilizado as cadernetas dos alunos, cujas imagens seguem dentre os anexos. 



82

Em outra Caderneta, desta vez do ano de 1965, porém do mesmo aluno de 
iniciais P.C.O. foi registrada a seguinte comunicação: “Em 10/09/65. Aos Srs. 
Pais. Pedimos encarecidamente verificar as notas dêste aluno. Aconselho-o a 
estudar muito mais, para não se expor a resultados insuficientes nos exames de 
Dezembro. Agradece, a Diretoria. (carimbo) Padre Francisco Clineu Ferreira. 
Diretor 25.817 (ass. dos pais do aluno, de iniciais J.B.O. e C.C.O.)”. Finalmente, 
noutra Caderneta, também do ano de 1965, repete-se o mesmo teor desta última 
comunicação, porém ao irmão do aluno P.C.O., de iniciais O.E.C.D. 

Outro elemento que nos chama a atenção é a matriz curricular do Ginásio 
Valdemar Alcântara nos anos em questão.

Assim, no ano de 1962, foram ofertadas as seguintes disciplinas à 1ª série 
ginasial: Português, Francês, Matemática, Ciências Naturais, História do Brasil, 
Geografia Geral, Atividades Agrícolas, Desenho, Canto Orfeônico e Religião.

Em 1963, as disciplinas do 2º ano ginasial foram: Português, Inglês, Ma-
temática, Ciências Naturais, História do Brasil, Geografia do Brasil, Religião, 
Canto Orfeônico e Educação Moral. 

No ano de 1964, as disciplinas constantes da matriz do 2º ano ginasial 
foram: Português, Matemática, Iniciação às Ciências, Francês, História do 
Brasil, Geografia do Brasil, Inglês, Canto, Religião, Educação Moral e Ati-
vidades Agrárias. O 3º ano ginasial de 1964 já dispunha da seguinte matriz: 
Português, Matemática, Francês, História do Brasil, Geografia do Brasil, 
Desenho, Inglês, Canto, Educação Moral e Religião. 

Em 1965, imediatamente seguinte ao ano do Golpe Militar no Brasil, as 
disciplinas do 3º ano ginasial são: Português, Matemática, Francês, Inglês, 
Canto (inserida à caneta no espaço reservado à História do Brasil, que está 
riscada), História Geral, Geografia, Educação Moral (inserida à caneta no 
espaço reservado à Ciências, Desenho e Religião).

No mesmo ano, 1965, para o 4º ano ginasial temos as seguintes disciplinas: 
Português, Matemática, Francês, Inglês, Canto (inserida à caneta no espaço 
reservado à História do Brasil, que está riscada), História Geral, Educação 
Moral, Ciências, Desenho e Religião.

A ausência da disciplina de História do Brasil no ano subsequente ao Golpe 
Militar de 1964 mostra que a Igreja teve que seguir as determinações emanadas 
pelo governo ditatorial, no que diz respeito ao ensino desta disciplina. O Brasil – 
que seguiu e implantou a Doutrina da Segurança Nacional dos norte-americanos, 
visando proteger a sociedade contra a influência comunista – via em disciplinas 
como história um elemento a ser considerado com atenção:

À disciplina de história “negou-se o estatuto de disciplina autônoma, 
chegando a desaparecer do currículo da escola fundamental com a 
introdução dos Estudos Sociais. [...] O controle sobre a disciplina histórica 
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relacionou-se sobretudo à ideologia implantada com o golpe de 1964, quando 
o ensino foi colocado a serviço do regime ditatorial que propugnava a 
formação de cidadãos dóceis, obedientes e ordeiros” (NADAI, 1993, p. 158).

O Ginásio vivia às custas dos seus próprios rendimentos, razão pela qual 
muitos jovens pobres estariam afastados do ensino lá ministrado não fossem 
as bolsas de estudo concedidas pelo Pe. Luiz:

[O GVA] Era, era pago. Toda vida foi pago. Tinha bolsa como hoje também 
tem. O Pe. Luiz arranjava bolsa. Era só falar com o Pe. Luiz. Ele tinha 
o coração aberto. Assim pra educação ele tinha o coração aberto. Agora, 
pra outras coisas assim ele fechada também57.

Segundo informações da Secretaria58, o Colégio Valdemar Alcântara, 
que atualmente é mantido pela Associação Quixadaense de Educação, possui 
621 alunos, todos com algum tipo de bolsa de estudo, seja por serem filhos 
de professores (21 alunos com 100% de desconto), de funcionários (21, com 
100%), por obrigação legal de filantropia (56, com 100%; 47 com 50%), 
por cortesia comercial (08, com 100%; 13, com 50%) e os 02 alunos com 
desconto de 100%, indicados que são pelos herdeiros dos doadores do prédio 
onde funcionou o antigo GVA. 

Ainda, 437 alunos possuem descontos diversos não relacionados às razões 
acima. Do total de 621 alunos, somente 16 não possuem nenhum desconto 
em suas mensalidades.

Quanto ao Pe. Luiz Braga Rocha, digno de nota é o último registro do 
Livro de Tombo, datado de 30 de abril de 1967 e com a nota marginal deno-
minada “Retrospecto”:

Hoje, olhando os trinta e cinco anos que estive a frente desta paróquia, e 
vendo as falhas e erros que naturalmente cometi, e que sou eu o primeiro 
a reconhecê-los e lamentá-los, levo contudo a certeza de que trabalhei 
em favor deste povo que foi entregue a um padre recém ordenado, moço 
e cheio de saúde, e que tudo sacrificou por ele. Aquele ideal que trouxe 
do seminário, me acompanhou toda minha vida de vigário. Nada poupei 
de esforços para auxiliar a todos em suas necessidades por ocasião de 
três secas a que assisti por exemplo; procurei o progresso da cidade e do 
município intervindo junto aos governos para conseguir melhoramentos, 
como a estrada que liga Quixadá a Fortaleza, além de outros; esforcei-me 
pelo ensino público, a começar pelo primário, por cujo melhoramento 
sempre trabalhei como Inspetor Escolar; mas sobretudo nas obras sociais 
que, diga-se de passagem, não existiam antes de minha chegada aqui, foi 
um dos meus principais campos de luta; fiz dois colégios um par meninas e 

57  Estelita Cordeiro. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 de julho de 2015.
58  E-mail datado de 5 de fevereiro de 2016.
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outro para meninos, sendo o primeiro dirigido por freiras e o segundo por 
um padre; fundei escolas de artes-costura, bordados e culinária, construí 
e venho mantendo uma maternidade, que serve também de hospital, e 
que presta serviço não só a Quixadá, mas a toda região. Sendo estas as 
principais fundações, não esqueço de outras de menor atuação, mas que 
também prestam bons serviços, como a Associação de Amparo à Criança 
Pobre e outras. Mas, como meu principal campo de atuação é o religioso, 
de propósito deixo-o para o fim deste relato. Considero como muito 
querida minha a festa de Jesus, Maria, José, esta religiosa instituída por 
mim, logo no ano de minha chegada e que vem sempre avivando nosso 
povo na devoção aos Santos Padroeiros da paróquia; procurei sempre 
trazer missionários, quer lazaristas, franciscanos ou capuchinos, que 
muito me auxiliaram em missões e retiros; sempre procurei combater 
os erros, como maçonaria, comunismo e mesmo protestantismo (com 
estes sempre mantive relações de amizade), erros contra a família, par 
o que, depois de uma série de conferências para as mães, terminei por 
fundar uma associação para elas. Para melhorar o culto, construí uma 
nova Matriz, ampla e moderna, digna de se apresentar como Casa de 
Deus, numa cidade progressista como Quixadá; construí diversas cape-
las, uma das quais, Choró, já hoje é sede de paróquia, reformei todas 
as outras e aumentei a área de várias delas. Deixo tudo aqui registrado, 
para conhecimento e incentivo para o futuro. Finalmente, com a graça de 
Deus que me foi dada em grande escala e com meu ideal de sacerdote, 
contando sempre com o apoio e auxílio de meus superiores e colegas e 
com a colaboração dos fiéis, meus paroquianos, consegui fazer o que ai 
deixo hoje, para glória de Deus e salvação das almas. Apesar das faltas e 
omissões, pois certamente poderia ter feito muito mais se melhor tivesse 
correspondido à graça de Deus, termino com S. Paulo: Combati o bom 
combate e guardei a fé. Aguardo a recompensa, no céo, a única que am-
biciono. Faço votos ao novo Vigário, para que faça muito mais do que eu 
fiz, sobretudo realizando o que eu não consegui realizar. Quixadá, 30 de 
abril de 1967. Pe. Luiz Braga Rocha (LIVRO DE TOMBO, 1967, p. 88v).
No Livro de Tombo, na página imediatamente seguinte (página 
89), segue a ata de posse, no mesmo dia 30 de abril de 1967, do 
novo Pároco, a saber, o Pe. José Martins Dourado. Este é o último 
registro do Livro de Tombo 1932/1967 da Paróquia Jesus Maria 
José (que ainda dispõe de 12 folhas, todas em branco).

Com relação ao Pe. Luiz Braga Rocha, fundador dos dois últimos edu-
candários analisados, importa analisar os seguintes aspectos. 

Nascido no Ceará, Luiz é testemunha desde a infância do drama que é 
ser nordestino e, mais grave ainda, nordestino sertanejo do início do século 
XX. Os sofrimentos do seu povo são também os seus sofrimentos. Daí as 
urgentes ações assistencias, não obstante a aparente inexperiência do jovem 
pároco, recém ordenado e recém nomeado para Quixadá.
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Egresso do Seminário da Prainha59, o jovem seminarista Luiz já se des-
tacava na sua turma: 

Disputava nota a nota o título de melhor aluno da turma com o colega 
Helder Câmara. Estudioso, aplicado e inteligente, era reconhecido pelos 
colegas como o aluno mais brilhante da turma. Passou quase toda a sua 
vida como pároco de Quixadá, onde chegou logo depois de ordenado. 
Homem de grande visão e de um tino político apurado, o Pe. Luiz recebeu 
Quixadá como uma paróquia difícil. Talvez a mais difícil do arcebispado, 
segundo pensava o próprio arcebispo. Depois de quatro décadas à frente 
dessa paróquia, ele a entregou às portas de sua elevação a sé diocesana 
(o que ocorreu em 1971). Mesmo aposentado desde 1967, o Pe. Luis 
permaneceu na cidade até sua morte em 1984. 
Chegando em Quixadá em meio a uma seca terrível, o jovem pároco sem-
pre se preocupou com a situação dos mais pobres. Não suportando ver a 
situação de miséria espiritual, material e cultural na qual estava imersa 
aquela região do sertão central do estado, usou de todos os meios para 
conseguir melhorias para a região. 
Homem de personalidade forte e carismática, muito cedo se transformaria 
numa das mais importantes lideranças políticas locais. Isso sem jamais se 
inscrever em um determinado partido e sem jamais precisar se candidatar 
a cargo público (REIS, 2008, p. 70).

A índole do Pe. Luiz, voltada que era para problemática social, se deve, 
portanto, ao Seminário da Prainha. Reconhecido como o braço da romaniza-
ção, o Seminário, fundado aos 10 de outubro de 1864, por Dom Luís Antônio 
dos Santos, primeiro Bispo de Fortaleza, foi confiado aos padres lazaristas, 
congregação religiosa de origem francesa.

O referido seminário teve papel importante no processo de romanização 
do clero nordestino e brasileiro, por formar padres fiéis à doutrina emanada 
por Roma, a qual deveria ser seguida em todos os lugares do mundo. Impor-
tava, assim, formar sacerdotes imbuídos de espírito apologético, evitando-se 
o descompasso entre o que Roma determinava e o que se fazia fora de lá.

Foi aquela casa de formação sacerdotal o berço de personalidades ilustres, 
como, dentre outros, Dom Helder Câmara, da mesma turma do Pe. Luiz, Aus-
tragésilo de Ataíde, jornalista e presidente da Academia Brasileira de Letras, e 
Pe. Cícero Romão Batista, mas também de muitos outros que, sem seguirem 
a carreira sacerdotal, enveredaram pelo mundo profissional.

59 Sobre o cotidiano do Seminário da Prainha, recomenda-se a leitura de textos do Prof. Gisafran Naza-
reno Mota Jucá, sobretudo o artigo intitulado “Seminário da Prainha: limites e possibilidades da ‘ego-
-história’, como opção metodológica”, disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaclio/index.
php/revista/article/viewFile/638/484>. Sobre a formação do clero cearense, recomenda-se a leitura 
do 3º capítulo (“O clero social: a formação do clero do Ceará”), da tese de doutorado de Edilberto 
Cavalcante Reis, intitulada “Coronéis de Batina: a atuação do clero na política municipal cearense 
(1920-1964)”. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp050906.pdf>.
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O conteúdo formativo do Seminário, Pe. Luiz trazia consigo, particular-
mente o interesse pelos problemas e questões sociais da realidade brasileira e 
nordestina. Daí seu envolvimento sociopolítico e sua preocupação em acudir 
o povo castigado pela seca. Mas não só, em instruir, em educar, em ensinar 
a fazer algo para que ninguém dependesse de ninguém. Inicialmente, a influ-
ência junto a parentes e amigos integrantes do Governo do Estado, depois, 
angariando junto à população fundos para a assistência caritativa e para a 
construção e manutenção de suas obras (colégios, maternidade etc.).

Pode-se dizer que o Pe. Luiz foi um padre plenamente inserido no contexto 
eclesial e social de sua época. Inclusive no que diz respeito à participação nos 
destinos políticos do município, sendo, no dizer de Reis (2008), um “coronel 
de batina”. Tudo isso tornou o Pe. Luiz sensível ao problema educacional, 
pois, seguindo o jargão que perpassa o tempo, via na educação um vetor de 
transformação da realidade. 

Embora membro de uma instituição socialmente destacada, a Igreja, o 
Pe. Luiz se utilizou desta influência para a edificação de educandários em que 
não somente os filhos e filhas das classes mais abastadas estudassem, mas, 
também, os pobres.

Para as moças que não podiam estudar durante o dia, fundou a Escola 
Santa Inês, noturna, em que se ensinava, além dos fundamentos da alfabeti-
zação, prendas domésticas; para as moças fundou o Colégio Sagrado Cora-
ção de Jesus, que recebia meninas ricas e pobres, a quem eram concedidas 
bolsas de estudo; para os rapazes, criou o Ginásio Valdemar Alcântara, do 
mesmo modo não somente para os mais abastados, mas, também, para os 
desprovidos de recurso.

No próximo capítulo, uma vez estabelecidos os marcos da atuação da 
Igreja Católica no que diz respeito à educação básica em Quixadá, passaremos 
a analisar como se deu esta a presença no campo do ensino superior.



CAPÍTULO III 

A IGREJA E A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR EM QUIXADÁ

O desenvolvimento e a consolidação do ensino superior na cidade de 
Quixadá se devem a fatores sociais diversos, entre os quais a atuação da 
Igreja Católica no campo educacional, direta ou indiretamente, seja por seus 
membros individualmente, seja pela instituição propriamente dita. Até a 
década de 1970, não se cogitava, na cidade, a instalação de um educandário 
de nível superior. Argumentava-se à época que os que almejavam cursar uma 
faculdade, tinham que se deslocar para grandes centros, sendo Fortaleza o 
mais próximo deles.

A gênese temporal da primeira Instituição de Ensino Superior foi a 
campanha eleitoral do ano de 1972, em que o candidato a prefeito, Aziz 
Baquit, prometeu a criação de uma faculdade municipal. O palanque, por-
tanto, foi a plataforma da qual se iniciou o processo de instalação do ensino 
superior em Quixadá.

Este intento fez suspender, momentaneamente, as tensões entre forças 
sociais antagônicas, unindo-as em torno de um mesmo objetivo que, de 
certa forma, se concretizado, beneficiaria a ambas. De um lado, a elite, 
marcadamente política e agrária, teria mais pessoas qualificadas para 
servir de mão de obra. De outro, as classes oprimidas, pessoas simples, 
que detinham apenas o ensino médio se muito, teriam a oportunidade de 
prosseguir nos estudos. 

No entanto, os detentores do poder – que estavam lançando a proposta 
– talvez não mensuraram com exatidão as consequências. Tratava-se a 
primeira faculdade de Quixadá de um centro de formação de professores, 
que teriam em seu currículo a problemática conscientizadora oriunda das 
teorias de cunho marxista, marcadamente contestatória. Pode-se afirmar 
que a nomeação do Prof. Luis Oswaldo, como Secretário Municipal de 
Educação de Quixadá e responsável por conduzir os trabalhos da comissão 
de criação e instalação da faculdade, foi decisiva para que a instituição 
adotasse este viés ideológico.

Indiretamente, haja vista a presença do primeiro Bispo diocesano de 
Quixadá, mas também de outros religiosos, a Igreja participou dos esforços. 
Consigne-se, aqui, o posicionamento sociopolítico de Dom Joaquim Rufino 
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do Rego60, pertencente à ala progressista da Igreja e marcadamente ligado aos 
movimentos eclesiais de esquerda61. 

À frente da diocese, Dom Rufino preocupou-se com a formação das 
lideranças pastorais leigas das diversas paróquias, criando, na década de 1980, 
o Instituto Teológico-Catequético, que não era de nível superior nem creden-
ciado junto ao MEC. Outrossim, destaca-se, no governo episcopal de Dom 
Rufino, o fortalecimento das Pastorais Sociais e de movimentos de inspiração 
socialista, como a Pastoral da Juventude do Meio Popular e as Comunidades 
Eclesiais de Base (CEB’s).

Assim, embora Bispo, a mais alta posição eclesiástica da diocese, Dom 
Rufino demonstrava não se associar pessoalmente à classe dominante. O Bispo 
conhecia muito bem o Prof. Luis Oswaldo e decidiu apoiar as suas ações.

A segunda faculdade, cerca de duas décadas depois, surgiu da ação di-
reta da Igreja Católica. O segundo Bispo de Quixadá, Dom Adélio Giuseppe 
Tomasin62, haja vista a necessidade de formar seus seminaristas, criou o que 
seria o embrião da Faculdade Católica Rainha do Sertão: o Instituto Filosófico-
-Catequético (Curso de Filosofia), em 08 de dezembro de 1996, e o Instituto 
Filosófico-Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão – IFTNSIRS 
(Curso de Teologia), em 08 de dezembro de 1999.

Ambos os cursos, denominados livres (ou, no jargão eclesial, seminarís-
ticos), embora de nível superior, não eram reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. Concluiu-se, então, pela necessidade de buscar a outorga estatal, com 
o credenciamento do IFTNSIRS (que, posteriormente, passaria a se denominar 

60 Nascido em Picos/PI, aos 14 de janeiro de 1926, foi eleito Bispo da diocese de Quixadá pelo papa 
Paulo VI aos 21 de abril de 1971. Cursou o Seminário Menor (ensino primário e secundário) no Semi-
nário de Teresina, tendo sido transferido, em 1947, para o Seminário Arquidiocesano de Olinda, para 
cursar Filosofia. Em 1949, foi enviado a Roma, para cursar Teologia na Pontifícia Universidade Grego-
riana e residir no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, ocasião em que se especializou em Teologia Dogmá-
tica. Ordenado padre em Roma, em 1952, retornou ao Brasil, onde foi Vigário Auxiliar da Catedral de 
Oeiras/PI e secretário do bispado. Foi pároco de Picos/PI desde 1961 até 1971, quando foi eleito Bispo 
de Quixadá. A sagração episcopal se deu aos 4 de julho de 1971. A posse como Bispo diocesano se 
deu no mesmo dia da instalação, a saber 20 de agosto de 1971, em presença do Núncio Apostólico no 
Brasil, Dom Umberto Mozzoni. Aos 2 de abril de 1986, foi transferido para a Diocese de Parnaíba/PI, 
de onde foi Bispo emérito (aposentado), até a sua morte, aos 10 de agosto de 2013 (Disponível em: 
<http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/brudr.html>. Acesso em: 2 nov. 2015).

61 Para uma melhor compreensão desta problemática no Ceará, recomenda-se a leitura da dissertação 
“Dom Delgado na Igreja de seu tempo (1963-1969)” e da tese “Modernidade e Catolicismo: o episco-
pado de Dom José de Medeiros Delgado no Ceará (1963-1973)”, ambas de Márcio de Souza Porto.

62 Nascido em Montegaldella (Itália), aos 27 de abril de 1930, foi o segundo Bispo de Quixadá. Fez 
seus estudos iniciais e a Filosofia no Seminário Maior de Verona. Cursou Teologia no Seminário 
Maior de Ferrara, tendo sido ordenado sacerdote aos 26 de março de 1955. É religioso da congrega-
ção Pobres Servos da Divina Providência, tendo trabalhado como missionário no Uruguai, no Reino 
Unido, na Espanha, na Angola e na Nigéria. Foi eleito Bispo de Quixadá, pelo papa João Paulo II, 
aos 16 de março de 1988, tendo tomado posse aos 26 de maio de 1988. Teve sua renúncia aceita 
pelo papa Bento XVI aos 3 de janeiro de 2007. É, desde então, Bispo emérito de Quixadá (Disponível 
em: <http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/brudr.html>. Acesso em: 2 nov. 2015).
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Faculdade Católica Rainha do Sertão – FCRS63) e com a autorização não só 
dos Cursos de Filosofia e Teologia, mas de outros que, sob a mantença da 
diocese, formassem profissionais das mais diversas áreas do saber.

Diferentemente do seu antecessor, Dom Adélio liga-se às alas conser-
vadoras da Igreja Católica. Embora se verifique uma continuidade de ações 
no campo instrucional, e não obstante o caráter eminentemente assistencial 
e caritativo do trabalho do segundo Bispo, vislumbra-se uma ruptura no viés 
ideológico, particularmente no âmbito pastoral (a refletir, necessariamente, 
nas ações de cunho educacionais). Dom Adélio trouxe para Quixadá grupos 
e movimentos eclesiais que, sob a ótica espiritual e pastoral, posicionaram-se 
de forma distinta à de Dom Rufino.

Se, em tempos de Dom Rufino, verificou-se o robustecimento das 
pastorais ligadas à esquerda política, em tempos de Dom Adélio esses mo-
vimentos foram, na melhor das hipóteses, deixados à morte por inanição, 
quando não combatidos. 

Instalou-se um modelo eclesial marcadamente ligado à Renovação 
Carismática Católica64, com a presença de movimentos e associações como 
a Comunidade Católica Shalom (que se opõe ao modelo da Pastoral da Ju-
ventude do Meio Popular, por seu caráter exclusivamente espiritualista e 
anticontestatório, sob a ótica social), a qual, inclusive, auxiliou a Dom Adélio 
na fundação e manutenção da Faculdade Católica Rainha do Sertão desde seus 
primórdios até o ano de 2010.

As CEB’s foram, aos poucos, se extinguindo, de modo que hoje, mesmo 
estando a diocese de Quixadá sob o governo pastoral do terceiro Bispo, Dom 
Angelo Pigoli65, esta palavra sequer é utilizada nas reuniões e Assembleias 
Diocesanas de Pastoral66.

63 Por força da Portaria SESU/MEC n. 458, de 29 de abril de 2010, publicada no D.O.U. Seção 1, n. 83, 
de 04/05/2010, p. 8.

64 Movimento eclesial surgido em um retiro espiritual de jovens universitários (Universidade de Du-
quesne, Pittsburgh, Pensylvania, nos Estados Unidos), em fevereiro de 1967. De inspiração pro-
testante (inicialmente foi denominado de “pentecostalismo católico”), organizam-se em grupos de 
oração e promovem encontros, na forma de retiros, com o objetivo de estimular a busca da santidade 
pessoal, sob a vivência dos dons do Espírito Santo. Teve ampla difusão, contando, no ano de 2000, 
com aproximadamente 119 milhões de membros no mundo (11,3% de católicos), disponível em: 
<http://www.rccbrasil.org.br/interna.php?paginas=42>. Acesso em: 10 fev. 2016.

65 Nascido na Itália, em Cappella Picenardi (Cremona), aos 04/12/1946, migrou para o Brasil aos 14 anos. 
Tendo feito o ensino fundamental da Itália, estudou o Ensino Médio e o Curso de Filosofia no Semi-
nário Arquidiocesano de Ribeirão Preto/SP, além de ter-se graduado em Serviço Social pela Unaerp. 
Cursou Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, tendo sido ordenado sacerdote aos 
19/03/1976 e incardinado na diocese de Franca/SP, em que foi Pároco e da qual foi Vigário Geral. Eleito 
para o episcopado pelo papa Bento XVI aos 03/01/2007, foi sagrado aos 11/03/2007 e tomou posse 
como terceiro Bispo diocesano de Quixadá aos 25/03/2007, onde se encontra até hoje.

66 Assembleia Diocesana de Pastoral é uma reunião anual entre o Bispo, os Padres, os(as) religio-
sos(as) e representantes de todos os movimentos, pastorais e paróquias de uma diocese, tendo em 
vista avaliar a caminhada pastoral de uma diocese e planejar o que será feito no ano vindouro.
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Esta ruptura ideológica configura-se como importante elemento na com-
preensão da estrutura de ensino superior que se tem hoje em Quixadá. Dois 
bispos que se sucedem, com visões sociais diferentes e com práticas pastorais 
específicas, e que contribuíram ou promoveram as instalações de instituições 
de ensino superior de naturezas jurídicas distintas: uma pública, a FECLESC, 
e uma privada, a FCRS. 

3.1 A Faculdade de Educação, Ciências 
e Letras do Sertão Central

Resultado da mobilização da sociedade quixadaense, a Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC) foi gestada em 
1976 e encampada pela Universidade Estadual do Ceará no ano de 1983.

Na década de 1970, o Sertão Central não dispunha de uma casa de for-
mação de professores, diferentemente da Região Norte, do Vale do Jaguaribe 
e do Cariri que, respectivamente, em Sobral, Limoeiro do Norte e Crato, 
contavam com faculdades voltadas para o magistério. 

No ano de 1972, em plena campanha eleitoral para o executivo muni-
cipal, Aziz Okka Baquit, filiado ao MDB67 e opositor da ARENA68, lançou 
promessa de criar uma Faculdade Municipal de Filosofia. Finalidade era não 
somente a formação dos professores, mas, também e principalmente, evitar 
os deslocamentos dos jovens quixadaenses para outros centros. 

Dentre os dois argumentos, o segundo parece ter sido o mais forte. 
Quixadá, no período entre as décadas de 1960 e 1970, teve grande impulso 
econômico decorrente da cotonicultura e da indústria de beneficiamento. 
A própria diocese, por exemplo, foi instalada na cidade, em 1971, por ser a 
cidade, à época, a que mais se destacava regionalmente. Necessária se fazia, 
portanto, a instalação de uma faculdade, a concretizar o intento das classes 
sociais quixadaenses.

Neste sentido, Martins (2009, p. 19), tratando da reforma universitária 
de 1968 (normatizada pela Lei n. 5.540/1968), assim se refere às aberturas 
de novas instituições de ensino superior: 

Ao mesmo tempo, o processo de concentração da propriedade e de renda, 
em curso na sociedade brasileira desde a década de 1950, acentuado pela 
política econômica adotada a partir de 1964, conduziu as classes médias 
a encarar a educação superior como uma estratégia para a concretização 
de seu projeto de ascensão social.

67 Movimento Democrático Brasileiro, partido político que abrigou os opositores do Regime Militar de 1964.
68 Aliança Renovadora Nacional, partido criado em 1965, para dar sustentação política ao Regime Militar. 
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Em sua dissertação, o Prof. Luiz Oswaldo narra os primórdios 
da FECLESC:

A história da Unidade Acadêmica de Quixadá tem início com a eleição, 
em 1972, do prefeito Aziz Okka Baquit, então pertencente aos quadros do 
MDB, quando a quase totalidade do estado elegia prefeitos da ARENA. 
Começa, então, em uma época em que o município era tratado a pão e 
água pelos governos estadual e federal que centralizavam em excesso 
as arrecadações.
A equipe que preparou seu governo – anteriormente à posse – põe a cria-
ção de uma escola superior como uma das metas de seu Plano Setorial 
de Educação, o que já foi prometido à população oficialmente em seu 
discurso de posse.
Sem acalentar ilusões quanto a possíveis apoios em nível federal ou esta-
dual, propunha-se o prefeito a criar uma faculdade municipal.
Tendo aceito o convite para coordenar, na ausência do titular, o Depar-
tamento Municipal de Educação e Cultura, conquanto me opusesse à 
idéia de uma faculdade municipal, não tive como evitar a mensagem do 
executivo aprovada pela Câmara Municipal, a 10 de maio de 1973, de 
criação, por lei, da Faculdade Municipal de Filosofia (MOREIRA DE 
SOUZA, s/d, p. 23)69.

No entanto, o “fundador da FECLESC”70 mostrou-se reticente quanto 
ao movimento, pois lhe “repugnava” a ideia de que se gastasse com ensino 
superior os recursos do Município, obrigado legalmente a manter o ensino 
de 1º grau elementar. 

No entanto, considerando a inexistência, no Sertão Central, de uma 
casa de formação de professores, sem a qual não se poderia sequer cogitar 
em melhorar a qualidade do ensino, o Prof. Luiz Oswaldo passou a apoiar a 
ideia e a trabalhar para que se efetivassem meios de instalação de uma facul-
dade em Quixadá. Segundo Costa (2002, p. 267), este “era o único caminho 
que nos proporcionaria meios para a melhoria do ensino, principalmente em 
Quixadá, que contava, nas salas de aula, com reduzido número de professores 
com nível superior”.

Contudo, como dito acima, pensava-se, também, na juventude da cidade 
e da Região que, na ausência de cursos superiores, teriam que se deslocar a 
Fortaleza. “Tal oportunidade não teriam os estudantes pobres, que ficavam 
impedidos de concluir um curso superior” (COSTA, 2002, p. 266).

69 A dissertação de mestrado do Prof. Luiz Osvaldo, embora tenha sido defendida entre os anos de 
1993 e 1994 (informação verbal), não foi publicada. O texto a que tivemos acesso foi-nos fornecido 
pelo próprio professor, via e-mail, sem que constasse qualquer data, razão pela qual optamos por 
inserir a indicação s/d.

70 Assim se consigna na ata do 1º Fórum Municipal e Regional de Ensino Superior, acontecido aos 16 
de maio de 2013, em Quixadá/CE.
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Opositor do regime militar, o prefeito da época, Aziz Bakit, estava ciente de 
não obter verbas estaduais e federais. Por sua vez, o Prof. Luiz Oswaldo, como 
Secretário Municipal de Educação, decidiu priorizar a expansão da educação 
básica, meio de gerar demanda que justificaria a interiorização do ensino superior. 

Executado ao mesmo tempo em que se promovia a melhoria da escola 
de 1º grau, o projeto de instalação da faculdade tomou proporções regionais, 
ao tempo em que a população de diversas cidades do entorno de Quixadá ia 
sendo contatada e envolvida no processo de reflexão e de ação: 

[...] este processo é que vai, a pouco e pouco, levar as pessoas que nele 
se envolvem a um determinado sentimento de posse que se expressa à 
medida da participação e se consubstancia em movimentos de defesa e 
luta (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 24).

Toda a luta para otimizar o ensino básico tinha como foco a instalação 
da faculdade em Quixadá. Como consequência daquele esforço, o número de 
matrículas no ensino fundamental no Município de Quixadá saltou de 5.000 
para 21.000 (HAIASHIDA, 2014, p. 188). A faculdade seria a consequência 
necessária da a melhoria do ensino básico, modo a não mais ser o ensino su-
perior locus de uns poucos privilegiados, mas abrigo para todas as camadas 
da população do Sertão Central:

Estas e outras ações estimularam o desenvolvimento do ensino público no 
município e a criação da escola superior deixa de ser vista como um dado 
da vaidade regional, mas como uma melhoria necessária deste mesmo 
ensino e a consciência de que o mais importante era ofertar o ensino 
fundamental a todos, com melhor qualidade. Substitui-se a visão de uma 
escola superior para o refinamento e a aquisição de determinado status 
para poucos, pelo sentido de serviço à perspectiva mais ampla de uma 
educação popular (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 26).

Evitar-se-ia, desta forma, levar a “luta de classes”, já tão evidente nas 
diversas relações sociais, para o ambiente acadêmico. A sala de aula da facul-
dade deveria ser ambiente primordialmente cheio de alunos oriundos do ensino 
público. E isto se verificou antes mesmo do seu funcionamento, conforme 
registro do próprio Prof. Luiz Oswaldo em sua dissertação, segundo o qual, 
nos marcos iniciais da instalação da faculdade, as forças sociais antagônicas 
quixadaenses, se não se uniram, pelo menos concorreram no mesmo intento: 

Por incrível que pareça foi a contradição de classes a responsável, não pela 
união, mas pela concorrência de todos na sua construção, bem como na 
luta pelo início das atividades. Como forma fenomênica de esconder sua 
essência, parecia claro, a todos, a necessidade de sua criação (MOREIRA 
DE SOUZA, s/d, p. 26).
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E, ainda:

Como se fosse um pacto de trégua na luta pela hegemonia. De um lado a 
classe dominante crente de que de ali extrairia seus dividendos eleitorais e 
mais um espaço de controle e cooptação do que seria a nova elite intelectual 
da cidade. Talvez até uma visão ingênua de quem acostumado a cooptar 
cada recém-formado que, isoladamente, chegava à cidade, se julgava apto 
a ter como substrato e respaldo de sua ação política dominadora quantos ali 
se formassem agora. De outro lado, a classe dominada – cabeça feita pela 
ideologia dominante – na busca de um ponto de referência de algo que a 
fizesse “subir na vida”, ou seja, que a levasse a ascender aos degraus sociais 
que lhe dariam a oportunidade – máxime aos seus filhos – de “conviver” 
nos círculos de domínio da região (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 27).

Em 1976, foi criada legalmente a entidade mantenedora, qual seja a Fun-
dação Educacional do Sertão Central (FUNESC), por força da Lei Municipal 
n. 842/1976 (que revogou a Lei Municipal que criou a Faculdade Municipal 
de Filosofia). A partir de então, as forças sociais foram mobilizadas em torno 
deste objetivo, modo que a população e as instituições locais, inclusive a Igreja 
Católica, na pessoa de Dom Rufino, à época Bispo diocesano e vice-presidente 
da FUNESC, colaboraram. 

É de Costa (2002, p. 270) a afirmação de que “D. Joaquim Rufino do Rego, 
bispo de Quixadá, vendeu terras pertencentes à Diocese na Serra do Estêvão 
e fez uma doação de CR$ 10.000,00”. Haiashida (2014) informa que, além 
do Prof. Luiz Oswaldo e de Dom Rufino, fizeram parte do grupo idealizador 
da FECLESC o Pe. Vicente Gonçalves Albuquerque, que foi 1º Secretário da 
FUNESC, Vigário Geral da diocese e Chanceler da Cúria Diocesana, e a Ir. 
Ana Maria Valdênia Costa, suplente da FUNESC. 

Sobre Dom Rufino, o Prof. Luiz Oswaldo, em entrevista cedida a Haiashida 
(2014), assim se refere:

Dom Rufino era um Bispo muito humilde, muito sábio, muito preparado, 
mas de uma humildade muito grande e que chegou aqui, como eu diria, um 
pároco de aldeia e como eu disse no discurso em que ele foi embora ele se 
transformou com o ambiente de Quixadá e cresceu muito na condução da 
Diocese e ele confirmou que de tudo que eu tinha dito naquela ocasião lá 
no Colégio das Irmãs, isso que eu tinha dito, tinha sido o que mais o tocou, 
porque ele achava que era verdade. As lutas de terra, a pobreza, a fome, a mi-
séria fizeram-no avançar imensamente, tanto que ele saiu daqui expulso pelo 
empresariado local [...] (SOUZA, 2012 apud HAIASHIDA, 2014, p. 186).

Percebe-se, desta forma, sintonia entre Dom Rufino e o Prof. Luis 
Oswaldo, que não lhe poupa elogios. De “pároco de aldeia” a “Bispo trans-
formado com o ambiente de Quixadá”, Dom Rufino mostrou-se sensível à 
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problemática regional, envolvendo-se, ao menos em nível de preocupações 
de pastor, nas lutas por terra e contra a pobreza, a fome e a miséria. 

No que diz respeito à humildade de Dom Rufino, parece assistir razão 
ao Prof. Luis Oswaldo: até ser nomeado Bispo de Quixadá, Rufino, nascido 
em Picos, no interior do Piauí, nunca assumiu, na Igreja, cargo de maior de-
senvoltura. Tendo ocupado, na Diocese de Oeiras/PI, tão somente os postos 
de Vigário Auxiliar71 da Catedral (entre 1952 e 1956) foi, posteriormente, 
Pároco da Paróquia de Simplício Mendes (1956 a 1961) e, depois, da Catedral 
(de 1961 a 1971). Chegou a ser Secretário do Bispado, função meramente 
burocrática no âmbito diocesano.

No entanto, quanto a ter sido expulso de Quixadá pelo empresariado 
local, não obstante se fundamente na luta em que se envolveu Dom Rufino, 
parece-nos desacertada a afirmação do Prof. Luiz Oswaldo. É que Quixadá, 
como ainda hoje, era uma cidade de menor importância na contextura eclesial, 
sendo a transferência de um Bispo decisão exclusiva da Santa Sé. 

Ademais, acreditamos muito pouco que a voz dos pequenos empresários 
quixadaenses tenha sido ouvida pelo papa de Roma. A transferência para a 
Diocese de Parnaíba/PI, comunicada pelo próprio Dom Rufino aos 02 de 
abril de 1986, durante reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, leva-nos 
à conclusão de que se tratou de uma promoção e não de punição, como leva 
a crer a opinião do Prof. Luiz Oswaldo. 

Sobre a presença de Dom Rufino nos trabalhos de instalação da faculdade, 
o Prof. Manoel Messias72 dá o seguinte depoimento:

O que eu acompanhei é que existia um movimento que não era só um 
movimento político. Digamos que havia uma demanda da prefeitura e do 
próprio Luiz Osvaldo. As forças, os atores daqui de Quixadá também se 
deram as mãos naquele momento para viabilizar a implantação da facul-
dade. Eu não tenho muito conhecimento assim porque não tinha ligações 
diretas com Quixadá, de conhecer a sociedade de Quixadá.

Quanto à Faculdade de Quixadá, constituída a entidade mantenedora, 
novos desafios foram enfrentados. Com a suspensão de abertura de cur-
sos superiores no Brasil da década de 1970, a equipe buscou mobilizar 
a sociedade quixadaense para a criação da infraestrutura necessária ao 
funcionamento da futura faculdade, fato que, naturalmente, causou desa-
nimou generalizado.

71 Hierarquicamente inferior ao Pároco e subordinado a este nos trabalhos paroquiais.
72 Manoel Messias de Sousa, Diretor Geral da Faculdade Católica Rainha do Sertão (hoje, Reitor do 

Centro Universitário Católica de Quixadá – UNICATÓLICA). Entrevista gravada na cidade de Qui-
xadá, aos 11 de janeiro de 2016.
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Moreira de Souza (s/d) informa que nestes dois anos, somente a bi-
blioteca, a partir da doação de livros por instituições e por populares, ficou 
pronta. Em 1978, fez-se a doação de imóvel medindo 10.000m2 situado na 
zona urbana de Quixadá, pelo Sr. Joaquim Gomes da Silva (vulgo “Seu 
Quinzinho”), em local onde funcionara o antigo matadouro de Quixadá. 
Para arcar com as despesas da construção do prédio, acudiu a população, 
de forma voluntária ou contratada, e outros benfeitores, como Dom Rufino 
e Aziz Bakit, este último “garantia, a título de empréstimo sem juros, o 
dinheiro necessário, semana a semana, como base para a realização da 
obra” (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 30).

Foto 8 – Construção da Faculdade João XXIII

Fonte: Acervo da FECLESC.

O início da construção esbarrou num empecilho, qual seja a presença de 
04 famílias que residiam no local. O impasse foi resolvido com a doação de 
casas construídas a partir de doações da população e em terreno doado pela 
diocese de Quixadá. 

Finalmente, no dia 13 de agosto de 1978, deu-se a solenidade da bênção e 
lançamento da pedra fundamental da obra, que se estendeu até janeiro de 1980.
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Foto 9 – Bênção e lançamento da pedra fundamental da FECLESC

Fonte: Acervo da FECLESC.

Ao mesmo tempo em que a estrutura física ia sendo construída, a estrutura 
humana ia sendo formada, tendo em vista a composição do corpo docente da 
futura faculdade:

Enquanto construíamos o prédio, não descuramos da ampliação da biblio-
teca, bem como iniciamos um trabalho de capacitação dos profissionais de 
formação universitária da região. Assim, organizamos dois cursos a nível 
de pós-graduação “Lato Sensu”, em convênio com a FAFIFOR73, cujo 
diretor Prof. Antônio Martins Colaço colaborava conosco na orientação 
do processo de autorização do CFE74. O primeiro curso, “Especialização 
em Metodologia do Ensino Superior”, se deu em 1979, e o segundo, “Es-
pecialização em Tecnologia Educacional do Ensino Superior”, em 1981 
(MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 31).

No entanto, os entraves burocráticos e a falta de apoio político contribuí-
ram para a decisão de agregar a instituição nascente a uma das Universidades 
já atuantes no Estado. A escolha da Universidade Estadual do Ceará se deu 
porque, conforme Moreira de Souza, esta daria à nova faculdade a “possibi-
lidade de ser diferente” (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 31).

Refere-se o “fundador da FECLESC” à função educativa e concreta da 
escola, no sentido gramsciano, de formação dos intelectuais orgânicos, local 

73 Faculdade de Filosofia de Fortaleza, inaugurada aos 19 de março de 1973 e mantida pela Arqui-
diocese de Fortaleza. Funcionou no prédio do Seminário da Prainha até o ano de 1988, quando se 
deu o credenciamento, junto ao Ministério da Educação, do Instituto Teológico-Pastoral (ITEP) e 
do ICRE (Instituto de Ciências Religiosas). Disponível em: <http://www.catolicadefortaleza.edu.br/
institucional/historico/>. Acesso em: 10 fev. 2016.

74 Conselho Federal de Educação, do Ministério da Educação.
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onde seria possível ao homem tomar posse e consciência de sua participação 
na construção da história e, assim, formar-se, sob a ótica revolucionária, indo 
contra as formas tradicionais de enxergar o mundo, libertando-se das crendices 
e do senso comum, mais ainda, do consenso forjado pelas classes dominantes:

A escola, mediante o que ensina, luta contra o folclore, contra todas as 
sedimentações tradicionais de concepções do mundo, a fim de difundir 
uma concepção mais moderna, cujos elementos primitivos e fundamentais 
são dados pela aprendizagem da existência de leis naturais como algo 
objetivo e rebelde, às quais é preciso adaptar-se para dominá-las, bem 
como de leis civis e estatais que são produtos de uma atividade humana 
estabelecida pelo homem e podem ser por ele modificadas visando a seu 
desenvolvimento coletivo (GRAMSCI, 1982, p. 130).

Por folclore, no entender de Gramsci, compreenda-se, por um lado o senso 
comum e, por outro, a própria concepção de mundo que têm as classes subal-
ternas, visão esta limitada e tendente à conformação com o estado de opressão: 

A rigor, para Gramsci, o folclore é composto pela concepção de mundo e 
de vida das classes subalternas. Mas essa concepção de mundo e de vida 
também se contrapõe à visão de mundo e de vida dos grupos dirigentes e, 
mais especificamente, de seus intelectuais (ROIO, 2007, p. 75).

Para Gramsci, religião e a filosofia das classes dirigentes são tidas 
como folclore, razão pela qual, nas universidades, elas devem ser combati-
das pela filosofia da práxis elaborada pelos intelectuais. Condição para que 
as classes subalternas se imponham frente ao capitalismo mundializado é 
exatamente que a filosofia da práxis não seja dada por alguma espécie de 
folclore (RIOS, 2007).

Irônico e claramente questionador da teoria gramsciana, no caso da 
Faculdade João XXIII, de Quixadá, é o fato de a Igreja (religião) ser um dos 
agentes sociais empenhado na sua idealização e realização.

Acreditava-se, assim, que a educação seria capaz de transformar o mundo, 
segundo discurso não só do Prof. Luis Oswaldo, mas de muitos que faziam a UECE:

Não só do Luiz Osvaldo, como também de uma equipe da Universidade 
Estadual do Ceará que tinha ligações aqui com Quixadá, principalmente 
o pessoal do Centro de Humanidades, que já também davam um grande 
apoio no discurso para o nascimento desta Instituição aqui em Quixadá75.

Construído o imóvel e depois de diversos entraves burocráticos a dificul-
tar o funcionamento legal da “Faculdade João XXIII” (inaugurada aos 06 de 

75  Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016. 



98

janeiro de 1980), deu-se a incorporação, em 1983, à Universidade Estadual 
do Ceará, através de ato administrativo do Governador Luiz Gonzaga Fonseca 
da Mota, passando a denominar-se Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
do Sertão Central – FECLESC.

A respeito de todo o processo de incorporação à UECE, o Prof. Manoel 
Messias de Sousa, então funcionário da UECE, informou o intento inicial dos 
líderes do movimento de implantação da faculdade: 

Na década de 80, eu era Diretor de Recursos Humanos da Universidade 
Estadual do Ceará e assessor da Reitoria. Àquela época, o Pe. Luiz 
Moreira era o Reitor da Universidade Estadual e acompanhei a criação 
e implantação da Faculdade de Educação e Letras do Sertão Central, 
àquela época liderada pelo Prof. Luiz Osvaldo, que era funcionário 
do Banco do Brasil, se não me engano, e ele, com o prefeito à época, 
iniciou o projeto de implantação para que a Universidade Estadual 
abrisse uma unidade aqui em Quixadá. Durante todo esse período, nós 
participamos colaborando com o Luiz Osvaldo na implantação da FE-
CLESC aqui em Quixadá. Àquela época, a preocupação que se tinha 
era porque não tinha nada de interiorização do ensino superior, a não 
ser Sobral e Crato, no caso a UVA em Sobral e a URCA, que ainda não 
era nem URCA, era Faculdade àquela época, Faculdade de Direito ou 
Tecnologia, não me lembro... no Crato, e então, aqui em Quixadá houve 
uma manifestação do interesse também de desenvolver o ensino superior 
aqui em Quixadá, considerando Quixadá ser o Município que vinha com 
um desenvolvimento aqui na Região do Sertão Central, com a liderança 
grande e as lideranças daquela época, ao invés de se preocuparem com 
indústria com algo de infraestrutura, preocuparam-se também com a 
formação, com a educação, principalmente a educação superior76.

O Reitor da UECE à época, o Pe. Luiz Moreira77, determinou a realização 
do primeiro vestibular, em fevereiro de 1983, para os cursos de Pedagogia 
(licenciatura plena) e Ciências (licenciatura curta) e, no segundo semestre, 
para o curso de História. 

Aos 29 de abril de 1983, deu-se a aula inaugural, proferida pelo Prof. 
Luiz Oswaldo. Neste mesmo ano, realizou-se o primeiro concurso público 
para professores efetivos da UECE para os campi do interior do Ceará. Em 
janeiro de 2005, realizou-se processo seletivo vestibular para os cursos de 
Biologia e Física.

76 Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016. 
77 Sacerdote católico e professor da UECE que, com a saída do então Reitor, Prof. Danísio Dalton 

Rocha, para a Secretaria de Educação do Estado, assumiu pro tempore a Reitoria, vindo a ser 
nomeado, em 1981, por ato do então governador, Virgílio Távora.
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Foto 10 – Inauguração da sede da FECLESC 

Fonte: Acervo da FECLESC.

O histórico da FECLESC, segundo narrativa de seu próprio “fundador”, 
deixa transparecer o ideário marxista em todos os seus conceitos. A reflexão 
do Prof. Luiz Oswaldo guarda sintonia com o entendimento de Marx e Engels 
que, Manifesto do Partido Comunista, afirmam: 

A história de todas, até nossos dias, é a história da luta de classes que 
existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes [...] Todas 
as sociedades anteriores, como vimos, se basearam no antagonismo entre 
classes opressoras e classes oprimidas. Mas para oprimir uma classe é 
preciso poder garantir-lhe condições tais que lhe permitam pelo menos 
uma existência de escravo (MARX; ENGELS, 1999, p. 7; 26).

As elites de Quixadá, em torno de um projeto político – a ideia de criação 
de uma faculdade municipal nasce em um palanque –, decidem a ele aderir, em 
busca da manutenção e ampliação de seu domínio. Por outro lado, almejavam as 
classes excluídas serem dotadas de um mínimo de condições para se manterem 
vivas, e isto em Quixadá, sem dela precisarem sair, mas, agora, como professores 
(galgando algum status social). Diria Marx que os oprimidos cederam à oferta dos 
opressores em troca de alguns poucos benefícios (um diploma, uma profissão).

A educação superior, conforme pretensão das classes dominantes de 
Quixadá, deveria fornecer-lhes uma massa preparada, ou tecnicamente qua-
lificada, para ser, agora mais ainda, explorada (promessas de emprego, por 
exemplo, facilmente negociável por votos).
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É o que para Marx, em Miséria da Filosofia, significa a substituição, por 
parte das elites, de uma classe dominada por outra: “Uma classe oprimida é 
a condição vital de toda a sociedade fundada no antagonismo entre classes. 
A libertação da classe oprimida implica, pois, necessariamente, a criação de 
uma sociedade nova” (MARX, 1985, p. 159).

Contudo, como se diz popularmente, “o tiro saiu pela culatra”, pois a 
intenção dos que lideravam o processo de instalação da faculdade em Quixadá 
divergia do intento das elites: sempre se buscou aquela “libertação da classe 
oprimida” criando-se, assim, “uma sociedade nova”.

Desde o início, os trabalhos de mobilização, por parte do Prof. Luiz 
Oswaldo, em favor da Faculdade Municipal de Filosofia, tiveram um cunho 
marcadamente conscientizador. Outrossim, a presença de Dom Rufino (de 
linha progressista e totalmente afinado com as causas sociais) na entidade 
mantenedora deu respaldo a este labor, já percebido e combatido pelas elites 
dominantes de Quixadá. E, ainda:

[...] muito do que era pesquisado na vida da população, nas escolas, na zona 
rural, nos confrontos fundiários, nas CEBs, nos órgãos governamentais e 
até nas zonas de meretrício, era debatido, estudado, dissecado, teorizado 
em sala de aula e produzia, quase sempre, algum movimento de extensão 
que trouxesse retorno à pesquisa e aos pesquisados.
Há exemplos marcantes:
[...]
O trabalho conjunto entre professores de Introdução à Universidade e ao 
Curso, Metodologia do Trabalho Científico e Introdução à Filosofia, levou 
a uma pesquisa nos métodos de ensino do Colégio Waldemar Alcântara, 
ligado à diocese. O colégio tido como modelo na cidade, teve desnudada 
a atuação de alguns professores que usavam métodos de repressão física 
violenta. Além do seminário “Consciência Crítica, Educação e Mudança”, 
houve todo um trabalho de discussão dos métodos de ensino, com pais, 
alunos, professores, diretoria e mantenedora que redundou em profundas 
mudanças no colégio.
Debates, palestras, seminários como o de Pesquisa Participante ou os de 
Educação nos mesmos três municípios em que se fez o de Saúde, ou sobre 
Teologia da Libertação [...] (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 38).

Ou seja, a FECLESC tornou-se parceira da diocese de Quixadá, que per-
mitiu mudanças nos métodos de ensino em seu Colégio Valdemar Alcântara. 
Teologia da Libertação era assunto debatido nas salas de aula.

Por fim, a nomeação do Prof. Luiz Oswaldo como Diretor da FECLESC 
e a implantação de uma pedagogia emancipatória, contando com o apoio 
do Bispo da Diocese, contribuiu para a decepção dos que esperavam uma 
Faculdade inerte e indiferente aos problemas sociais da cidade e da região.
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A “toada” dos trabalhos sempre foi a tomada de consciência histórica 
dos sujeitos envolvidos naquele processo, de modo que aquele intento de 
exploração e alienação almejado não se concretizasse:

[...] o fenômeno manifestava a essência daquela escola: a favor de quem. 
Da classe dominada, em confronto cada vez mais amplo com a classe do-
minante. Não se tratava, apenas, de estudar os discursos revolucionários, 
de entender a necessidade de uma reforma agrária, de perceber que em 
toda sociedade há dominantes e dominados. Tratava-se de identificar na 
sociedade local, por exemplo, quem dominava ou quem era dominado, 
de que formas concretas a ideologia dominante penetrava e fazia a cabeça 
dos dominados e de quanto os discursos revolucionários não nos eram 
simplesmente mecanismos de catarse, através dos quais desabafávamos 
a dor da consciência e em nada contribuíamos para a mudança do status 
quo. Pelo contrário, era preciso identificar formas concretas de luta para 
se opor a estas situações. Tratava-se de identificar, por exemplo, no debate 
com a prostituta, a professora leiga, o lavrador e a doméstica, que não havia 
motivos de celebrar a libertação dos escravos de Quixadá, a 24 de maio 
de 1983 – aludido centenário. Esta discussão nos levava a publicar que a 
permanência de trabalho escravo era real e não havia porque celebrar a 
aparência do fato, senão difundir a necessidade de organização da classe 
trabalhadora ou o processo fraudulento da Constituinte que se aproximava. 
Tratava-se de denunciar a opressão existente nas escolas de 1º grau, os 
mecanismos de domínio sobre elas exercidos pela classe dominante – o que 
fazíamos através de um trabalho conjunto das disciplinas de Introdução à 
Universidade e ao Curso, Introdução à Filosofia e Metodologia do Traba-
lho Científico que conjuntamente organizaram o Seminário “Consciência 
Crítica, Educação e Mudança”. Tratava-se de trazer para dentro dos nossos 
muros não apenas a discussão sindical, ou do problema de ocupação da 
fazenda Monte Castelo, ou dos Planos de Emergência das Secas, mas de 
trazer, no confronto direto com a polícia e o poder local, para o território 
mediador da universidade, camponeses perseguidos e espancados na pre-
feitura, dar-lhes assistência e engrossar-lhes as fileiras, manifestando de 
público nossa solidariedade no cerco à prefeitura e no ato público diante 
da polícia armada para a repressão (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 34).

Certamente por este labor emancipatório, o edil exigiu à Reitoria da 
UECE, findo o primeiro semestre de atividades, o afastamento do Prof. Luiz 
Oswaldo da Diretoria da FECLESC, “vez que as atividades do 1º semestre 
haviam escancarado o rosto oculto da escola, no processo de contradição de 
classes” (MOREIRA DE SOUZA, s/d, p. 34). Agora, não só o Bispo, Dom 
Rufino, era alvo das elites quixadaenses, mas, também, o Diretor da FECLESC. 
Ambos incomodavam.

Ao lado do Prof. Luiz Oswaldo, Dom Rufino, Bispo de Quixadá, materia-
lizou a presença da Igreja em todo este processo. Embora não tendo empenhado 
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a instituição, atuou desde os primórdios na FENESC e acompanhou as ativi-
dades da FECLESC até o ano em que foi transferido para Parnaíba, em 1986. 

A FECLESC, segundo o primeiro diretor, admitia a inserção – de fre-
quência não obrigatória – de componentes ligados à realidade externa, de 
modo que a reflexão pedagógica (teoria) não estava dissociada do mundo 
circundante (a prática), em nítida aplicação do conceito de práxis que, para 
Vazques (1967), em sua acepção revolucionária, é uma prática que aspira 
melhorar radicalmente uma sociedade e as circunstâncias.

Dentre estes componentes, estavam os debates, palestras e seminários 
sobre Teologia da Libertação e sobre as CEB’s (MOREIRA DE SOUZA, s/d, 
p. 40; 123), temas vivenciados na prática pastoral do primeiro Bispo de Qui-
xadá. Esta proximidade e sintonia intelectual nutridas por Dom Rufino para 
com a FECLESC e o Prof. Luiz Oswaldo certamente justificam a afirmativa 
de Souza (2012 apud HAIASHIDA, 2014, p. 186), segundo o qual “as lutas 
de terra, a pobreza, a fome, a miséria fizeram-no avançar imensamente, tanto 
que ele saiu daqui expulso pelo empresariado local”.

Fato é que, conforme consta no “Anuário Diocesano – 2011”, da Diocese 
de Quixadá, 

D. Rufino permaneceu no governo desta Igreja Particular por quase 15 
anos quando aos 25 de março de 1986 foi transferido para a Diocese de 
Parnaíba; fato que anunciou em 02 de abril. Nesta data Dom Rufino estava 
no segundo dia de reunião do Conselho Diocesano de Pastoral e fez co-
nhecer a todos a decisão Pontifícia dizendo: “ontem me apresentei como 
Bispo de Quixadá hoje me apresento como Bispo de Parnaíba, a partir deste 
momento não sou mais Bispo de Quixadá”. A notícia surpreendeu e abalou 
a todos; no Livro Histórico da Diocese ficou registrado: “A Diocese vivia 
o momento mais belo de sua história. Caminhava com mais segurança, 
com mais esperança e apoio de seu Bispo. Tudo se tornava mais claro, 
mais planejado, mais unificado. Ultimava-se os preparativos da festa dos 
15 anos da Diocese e de seu primeiro Bispo. [...] Inesperadamente toda 
a Diocese fica sem o seu Bispo, o seu pastor, o seu amigo...” (DIOCESE 
DE QUIXADÁ, 2011, p. 3).

“Ontem me apresentei como Bispo de Quixadá hoje me apresento como Bispo 
de Parnaíba, a partir deste momento não mais Bispo de Quixadá”, frase melancó-
lica e eivada de tristeza. Ao que parece, Dom Rufino não queria deixar Quixadá.

Dom Adélio Tomasin, segundo Bispo diocesano e sucessor de Dom Ru-
fino, somente tomou posse no ano de 198878, precisamente aos 26 de maio, 
utilizando-se de metodologia pastoral diversa de seu antecessor e implantando 
um novo estilo eclesial.

78 E este fato é digno de atenção, pois a Santa Sé não costuma deixar vacante (vaga) uma diocese por 
tanto tempo. 
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Atualmente, a FECLESC, segundo informações verbais prestadas no dia 
04 de fevereiro de 2016, pela Secretaria Acadêmica, a Sra. Rosália, já conta 
com 2.052 egressos dos diversos cursos ali ofertados. Não nos foi fornecido, 
embora tenhamos solicitado, o número de egressos por curso.

Foto 11 – Sede da FECLESC

Fonte: Acervo do autor.

Oito são os cursos de graduação ofertados pela FECLESC, a saber: Li-
cenciatura Plena em Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática e os 
cursos de Pedagogia, História, Letras, Português/Inglês79.

3.2 A Faculdade Católica Rainha do Sertão / Centro 
Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA)80

A Faculdade Católica Rainha do Sertão nasceu da ação direta da Igreja, 
através do segundo Bispo de Quixadá, Dom Adélio Tomasin, que assumiu a 
diocese em 1988, depois do governo episcopal de Dom Rufino, que findou 
em 1986, e após quase dois anos de vacância.

79 Disponível em: <http://www.uece.br/feclesc/index.php/historico-da-feclesc>. Acesso em: 14 jun. 2015. 
80 Ora utilizaremos a denominação “Faculdade Católica Rainha do Sertão”, ou simplesmente 

“FCRS”, quando a informação referir-se a período anterior a maio de 2016; ora utilizaremos a de-
nominação “Centro Universitário Católica de Quixadá”, ou simplesmente “UNICATÓLICA”, quando 
a informação referir-se a período posterior ao credenciamento como Centro Universitário (a partir 
de maio de 2016). 
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Dom Adélio, não obstante tenha provocado uma ruptura no modelo pastoral 
implantado por Dom Rufino, atuou também no campo educacional81, criando os 
cursos livres (seminarísticos) de filosofia e teologia, respectivamente em 1996 
e 1999, para formar os candidatos ao sacerdócio da sua diocese82, e buscando a 
autorização, por parte do Ministério da Educação, não só dos dois cursos iniciais, 
mas de outros cursos superiores. Credenciou-se, assim, o Instituto Filosófico-
-Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão – IFTNSIRS, por meio 
da Portaria MEC n. 1.270, de 25 de abril de 200283, o qual havia sido criado aos 
10 de fevereiro de 2002, pelo Decreto Episcopal n. 01A. 

Neste decreto, Dom Adélio já denominava o campus I, do IFTNSIRS, de 
Faculdade Católica Rainha do Sertão – FCRS. Em 29 de abril de 2010, por 
força da Portaria SES/MEC n. 45384, o IFTNSIRS passou definitivamente a 
se denominar Faculdade Católica Rainha do Sertão. 

A motivação primeira de Dom Adélio Tomasin, e isto o aproxima de 
Dom Rufino, foi preparar os futuros presbíteros e leigos para assumir, com 
competência, o labor pastoral, conforme se pode ler no Decreto Episcopal 
n. 01A/2002, com o qual foi criada a FCRS:

A Faculdade agora erigida tem como missão precípua a preparação de 
futuros presbíteros e demais agentes de pastoral para assumirem os minis-
térios eclesiais em seus diversos níveis, bem como aprofundar estudos nas 
ciências católica-filosófica-teológicas. Como também vislumbra a educação 
superior em suas diversas áreas, com a produção do conhecimento filosó-
fico, científico e tecnológico integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, 
para a formação de recursos humanos qualificados e comprometidos com 
o exercício da cidadania (TOMASIN, 2002, p. 01).

Formar presbíteros, mas também formar recursos humanos qualificados 
para a pastoral, foi o primeiro e principal motivo para a criação de uma nova 
faculdade em Quixadá. Em seguida, a preocupação social de Dom Adélio o 
levou à criação dos demais cursos.

Para tanto, procurou o Poder Público, tentando sensibilizar as autoridades 
políticas para a necessidade de ir além do que já havia em Quixadá:

81 Não somente no campo da educação formal, mas, também, no âmbito da formação profissionali-
zante, através da Escola Artesanal São João Calábria, que disponibilizavam aos jovens carentes da 
cidade de Quixadá, rapazes e moças, cursos como datilografia, corte e costura, bordado, crochê, 
pintura, marcenaria etc.

82 Até então, os seminaristas da diocese eram enviados a outras dioceses, ou mesmo a Roma, para 
cursar filosofia e teologia.

83 Publicada no D.O.U. de 26/04/2002, Seção 1, n. 80, p. 31.
84 Publicada no D.O.U. de 29/04/2010, Seção 1, n. 83, p. 8.
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A preocupação de Dom Adélio era que, na avaliação dele, a Universi-
dade Estadual do Ceará ela não atendia a grande demanda dos grandes 
interesses do desenvolvimento da educação local e regional, porque ela 
se fechava muito nos cursos de licenciatura, pedagogia, aquelas coisas, 
e Dom Adélio tinha uma visão mais ampla, porque ele acreditava que a 
educação era o motor do desenvolvimento de uma região, principalmente 
aqui em Quixadá ele tinha muito essa lógica, ele pensava muito assim. 
Então foi quando ele procurou algumas outras entidades, inclusive as 
universidades, à época, ele procurou pra ver se sensibilizava o governo, 
aquelas autoridades das universidades da época a se interessarem em 
implantar e ampliar esse grande, esse pensamento dele aqui sobre a 
educação. Inclusive a própria FECLESC, a Universidade Estadual, ele 
também teve preocupação em tentar acionar aquele pessoal da época 
pra ver se eles expandiam esse projeto. Não sendo bem sucedido nessa 
perspectiva, a preocupação dele passou a assumir esse projeto. Já que 
ninguém tinha interesse, nem governo, nem órgãos públicos da época, 
ele então tomou a iniciativa de implantar uma Instituição de Ensino 
Superior. Foi quando, então, desenvolveu todo esse projeto do nada, 
basicamente, toda uma experiência e chegou aonde estamos hoje. No 
meu conhecimento, nas conversas e contato que a gente tinha com 
Dom Adélio àquela época, era que ele procurou estimular os órgãos 
públicos e outras forças a colocar. Não era, assim, ele como Igreja 
chegando logo e querendo ser o “dono da bola” não. Ele tentou, mas, 
como não teve êxito, ele disse “então nós vamos assumir” esse projeto 
que ele julgava que era de suma importância para o desenvolvimento 
da sociedade da Região85.

Em entrevista concedida a professores da FCRS, Dom Adélio aponta 
mais uma razão: mudar a realidade religiosa e socioeconômica do interior 
do Ceará, castigado pela injustiça e pelo abandono estatal. “A minha preo-
cupação era aquilo que me inspirou: que o Ceará precisava de saúde, justiça 
e uma economia diferente”, afirmou o Bispo emérito86. E tudo isso viria por 
meio da educação. Ou seja, novamente a educação foi considerada como o 
instrumento capaz de transformar a realidade.

85 Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016. 
Íntegra da entrevista em anexo.

86 Entrevista concedida pelo Bispo emérito de Quixadá, s./d., aos professores do Curso de Ciências 
Contábeis. In: COSTA, Elisangela André da Silva; CARNEIRO, Stânia Nágila Vasconcelos; NO-
GUEIRA, Wendel de Sousa (Orgs.). Relatos vividos e escritos por muitas mãos. Quixadá: IM-
PRECE, 2014.
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Foto 12 – Fachada principal da antiga portaria da 
Faculdade Católica Rainha do Sertão 

Fonte: Jornal Diário do Nordeste.

Para a construção do espaço físico, considerando que a Diocese era po-
bre e não disponha de nenhum recurso financeiro, acorreram em auxílio de 
Dom Adélio, a seu pedido, instituições e pessoas, no Brasil e na Itália, que, 
solidárias à iniciativa, colocavam-se à disposição, com suas economias, para 
ajudar a implantar, no interior do Ceará, os primeiros Cursos. 

Auxiliado pelo Senhor José Nilson Ferreira Gomes Filho87, membro 
da Comunidade Católica Shalom, Dom Adélio Tomasin conseguiu a auto-
rização, junto ao Ministério da Educação, dos primeiros cursos nas áreas 
de ciências sociais aplicadas, humanas, engenharias e da saúde, sendo 
que, atualmente88, a UNICATÓLICA conta com 20 cursos de graduação, 
dos quais 16 bacharelados, 02 licenciaturas e 02 cursos superiores tecno-
lógicos, quais sejam:

87 Primeiro Diretor Geral da FCRS e, atualmente, Diretor Geral de outra Faculdade, também sediada 
em Quixadá.

88 Dados referentes ao segundo semestre de 2017.
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Tabela 1 – Cursos de Graduação da FCRS

CURSO GRAU VAGAS 
ANUAIS

CARGA 
HORÁRIA

INÍCIO DE 
FUNCIONAMENTO

Administração Bacharelado 200 3000 12/01/2004
Arquitetura e 
Urbanismo Bacharelado 100 3725 09/02/2010

Biomedicina Bacharelado 100 3200 14/01/2005
Ciências Contábeis Bacharelado 200 3000 12/01/2004

Design Gráfico Tecnológico 100 2100 13/01/2015
Direito Bacharelado 80 4000 27/01/2005

Educação Física Bacharelado 100 3280 30/07/2014
Educação Física Licenciatura 100 2800 14/11/2005

Enfermagem Bacharelado 80 4000 12/01/2004
Engenharia de 

Produção Bacharelado 90 3845 17/07/2009

Farmácia Bacharelado 60 4000 07/04/2004
Filosofia Bacharelado 60 2730 12/01/2004
Filosofia Licenciatura 100 2800 13/01/2015

Fisioterapia Bacharelado 100 4000 07/04/2004
Jornalismo Bacharelado 100 3000 15/06/2016
Odontologia Bacharelado 80 4260 20/01/2006
Psicologia Bacharelado 88 4000 18/02/2005

Sistemas da 
Informação Bacharelado 200 3000 26/06/2007

Sistemas para 
Internet Tecnológico 100 2120 13/01/2015

Teologia Bacharelado 30 3300 25/04/2002
Fonte: Sistema e-MEC89.

A data da inauguração da Faculdade Católica Rainha do Sertão (02 de 
abril de 2004) foi marcada por solenidade a que se fizeram presentes diver-
sas autoridades, entre as quais o Governador do Estado à época, o Sr. Lúcio 
Gonçalo de Alcântara, que, na ocasião, “destacou a importância da interio-
rização dos institutos de ensino superior, como forma de suprir a demanda 
por profissionais que venham a atuar na melhoria da qualidade de vida dos 
cearenses do Sertão Central” (DIARIO DO NORDESTE, 2004a). Por sua vez, 
Dom Adélio, também à época, afirmou que a missão da Faculdade Católica 

89  Disponível em: <http://www.emec.mec.gov.br>. Acesso em: 2 set. 2017.
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seria “permitir o acesso do povo do sertão à cidadania” (DIÁRIO DO NOR-
DESTEb, 2004b). Ademais, destacou qual a sua real intenção ao criar uma 
faculdade em pleno sertão: 

Almejo, ou melhor, eu e comunidade católica local almejamos uma mudança 
de 180 graus da situação socioeconômica do sertão. E não há mudança 
da deprimente realidade dos mais pobres sem mudanças educacionais 
e culturais. Há uma equação muito simples que resume nossa filosofia: 
educação somada à cultura são iguais a progresso social e econômico.
[...]
Precisamos formar cidadãos que não sejam meramente técnicos, mas que estejam 
preparados para discutir os limites éticos de suas especialidades. A biotecnologia, 
por exemplo, nos traz avanços fantásticos, mas também a possibilidade de cria-
ção, em um futuro próximo, de pessoas geneticamente superiores e inferiores, 
alargando mais ainda antigas desigualdades. Daí a necessidade de uma sólida 
formação humanística (DIARIO DO NORDESTE, 2004b).

Foto 13 – Fachada principal da atual portaria do 
Centro Universitário Católica de Quixadá 

Fonte: Internet.

No dia 23 de março de 2010, em entrevista concedida ao radialista Herley 
Nunes, do Sistema Monólitos de Comunicação, Dom Adélio disse que, não 
obstante a distinção entre aquilo que é espiritual e o que é material, ambos 
formam uma só unidade, razão pela qual trabalhou também no campo social:
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Deus é digamos aquele no qual nós não temos não encontramos distinção 
entre aquilo que é espiritual e o que é material, são coisas diferentes, mas 
formam uma unidade só, estritamente unida, por isso que eu me dediquei 
com todas as possibilidades que eu tive ao meu alcance para trabalhar 
também no campo social, porque não tem um homem corpo, um homem 
alma, espírito, existe um homem só e quando as obras sociais são des-
tinadas ao homem, fazem crescer ao homem, fazem crescer ao homem 
que é espírito, que é criatura de Deus, que é bondade, que é fraternidade, 
é por isso que eu me senti sempre muito feliz em poder ajudar Quixadá, 
o crescimento, o progresso dessa querida cidade, que eu escolhi como 
minha cidade (TOMASIN, 2010).

Importa destacar as intuições que nos vêm pelas falas e escritos 
acima reproduzidos. 

O próprio Bispo, Dom Adélio acena para a “formação de recursos humanos 
qualificados”; alude, também, à necessidade de formar pessoas comprometidas 
com o exercício da cidadania. Esta passagem guarda sintonia com a fala do 
então Governador do Estado, Lúcio Alcântara, que, presente à solenidade de 
inauguração, refere-se à demanda do mercado “por profissionais que venham 
a atuar na melhoria da qualidade de vida dos cearenses do Sertão Central”.

A FCRS surgiu como instituição educacional privada cujo intento era 
preparar para o mercado de trabalho mão de obra qualificada e plasmada a 
partir dos valores cristãos. Destaca-se, por isso, a UNICATÓLICA, pelo viés 
humanista de sua formação que insere nas matrizes curriculares de todos os 
cursos disciplinas de Fundamentos Teológicos, Tópicos Teológicos, Filosofia 
e Ética, bem como Responsabilidade Social e Desenvolvimento Local.

Dom Adélio Tomasin, em virtude da idade90, renunciou ao ofício de Bispo 
de Diocesano de Quixadá aos 03 de janeiro de 2007. Em seu lugar, o papa 
nomeou o Pe. Angelo Pignoli, também italiano, porém, residente no Brasil 
desde os 14 anos de idade, precisamente na Diocese de Franca/SP. Sagrado 
Bispo, Dom Angelo tomou posse da Diocese de Quixadá aos 11 de março de 
2007. Dom Adélio, porém, mesmo emérito, continuou na função de Chanceler 
da FCRS, com o apoio da Comunidade Católica Shalom, até o ano de 2010, 
quando o Bispo diocesano assumiu o encargo de Chanceler e nomeou o Prof. 
LD Manoel Messias de Sousa para o cargo de Diretor Geral da FCRS91. 

90 Por força do cânon 401, § 1º, do Código de Direito Canônico, os Bispos são obrigados a apresentar 
renuncia de suas dioceses ao completarem 75 anos, ficando a cargo do papa aceitar ou não tal 
pedido: “Cân. 401, § 1º. Roga-se ao Bispo diocesano que tiver completado setenta e cinco anos de 
idade, que apresente a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, o qual providenciará depois de exami-
nadas todas as circunstâncias”. 

91 Atualmente, a Administração Superior do Centro Universitário Católica de Quixadá é composta pelos 
seguintes membros: Prof. LD Manoel Messias de Sousa (Reitor), Prof. Ms Renato Moreira de Abran-
tes (Vice-Reitor), Prof. Dr. Marcos Augusto Ferreira Nobre (Pró-Reitor de Graduação e Extensão), 
Prof. Dr. Américo Valdanha Netto (Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa) e Sra. Idalete Deolide 
Fabiani (Diretora de Administração e Logística).
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Aos 25 de janeiro de 2013, por força da Portaria Ministerial n. 24 (pu-
blicada no Diário Oficial da União aos 28/01/2013), deu-se a transferência de 
mantença da Faculdade Católica, desde a diocese de Quixadá para a Associação 
Educacional e Cultural de Quixadá (AECQ)92.

A criação da AECQ como mantenedora da FCRS teve por fim retirar 
todo o peso contábil da diocese de Quixadá (juridicamente, uma organização 
religiosa) para uma pessoa jurídica que tivesse finalidades especificamente 
voltadas para a educação. Conforme se vislumbra nos seus Estatutos, são 
finalidades da AECQ, dentre outras:

Art. 2º [...]
a) prestação de serviços de educação superior, compreendendo cursos de 
graduação nas diversas modalidades, extensão universitária, iniciação 
científica e pós-graduação;
b) manter instituições de educação de nível básico e/ou superior.

Marco deste itinerário foi o dia 06 de maio de 2016, quando se deu a 
publicação da Portaria MEC n. 367, de 05 de maio de 2016, no Diário Oficial 
da União (Seção 1, p. 25), que credenciou a Faculdade Católica Rainha do 
Sertão como Centro Universitário “Católica de Quixadá” – UNICATÓLICA 
(processo e-MEC nº 201304408).

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 
2013-2017 (p. 23), a missão institucional da UNICATÓLICA é a “educação 
superior à luz dos valores cristãos, éticos e humanos de forma inovadora e 
sustentável”. Seus princípios institucionais são “ciência e tecnologia a serviço 
do ser humano; deferência à ética cristã católica; reverência aos ensinamentos 
da Igreja Católica” (PDI/FCRS, 2013-2017, p. 23).

A referida instituição elegeu como valores: condições adequadas de 
ensino, pesquisa e extensão; busca de excelência institucional e acadêmica 
com compromisso social; diálogo e transparência institucional; respeito à 
dignidade da pessoa humana; fraternidade e cordialidade nas relações inter-
pessoais; respeito ao caráter pluralista, democrático e comunitário; tolerância 
e liberdade religiosa; respeito à vida e ao meio ambiente; solidariedade e paz.

Informa o Relatório de Autoavaliação Institucional 2016 (p. 34) que sua 
visão de futuro é “consolidar-se até 2025, como Centro Universitário “UNI-
CATÓLICA”, mediante educação superior humanista, inovadora e sustentável, 
contribuindo para a transformação social do estado do Ceará”. 

92 Configura-se a AECQ como entidade civil de fins não econômicos, educacionais e beneficentes de as-
sistência social, registrada sob o n. 1.220, no Livro nº A-15, às fls. n.131 no Cartório do 2º Ofício de Qui-
xadá, no Estado do Ceará (CE), e no Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Quixadá, ins-
crita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.664.055/0001-8. 
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Os indicadores de qualidade dos cursos, conforme o sistema e-MEC e 
de acordo com os ciclos avaliativos, são:

Tabela 2 – Indicadores de qualidade MEC – Cursos de Graduação da FCRS 

ANO CURSO
CONCEITO

ENADE/FAIXA
CONCEITO DE CURSO/

FAIXA

2007 Odontologia SC SC
2007 Farmácia 2 2
2007 Enfermagem 3 3
2007 Educação Física SC SC
2007 Fisioterapia SC SC
2008 Filosofia 4 3
2008 Sistemas de Informação SC SC
2009 Administração 2 2
2009 Direito 4 3
2009 Psicologia 4 3
2009 Ciências Contábeis 3 3
2010 Odontologia 3 3
2010 Farmácia 3 3
2010 Enfermagem 2 2
2010 Fisioterapia 3 3
2010 Biomedicina 2 4
2011 Filosofia 3 3
2011 Educação Física 2 SC
2011 Sistemas de Informação 2 3
2012 Administração 2 3
2012 Direito 3 3
2012 Psicologia 3 3
2012 Ciências Contábeis 3 3
2013 Odontologia 2 3
2013 Enfermagem 3 4
2013 Fisioterapia 2 2
2014 Educação Física (licenc) 3 4
2015 Administração 3 3
2015 Ciências Contábeis 3 4
2015 Direito 3 4
2015 Fisioterapia 2 4

continua...
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ANO CURSO
CONCEITO

ENADE/FAIXA
CONCEITO DE CURSO/

FAIXA

2015 Psicologia 3 4
2016 Enfermagem 3 *
2016 Fisioterapia 3 *
2016 Farmácia 3 *
2016 Odontologia 2 *

Fonte: Sistema e-MEC93.

Legenda: SC = Sem Conceito; * CC não divulgado até 02/09/2017.

A UNICATÓLICA, como ações de responsabilidade social (a título de 
estágio e de atividades de extensão), presta serviço à população do Sertão 
Central, através de seus discentes e docentes que atuam em diversos setores. 
Segundo o Relatório da Comissão Própria de Avaliação (2016), o Complexo 
Odontológico, por exemplo, contabilizou, no ano de 2016, 10.226 atendimentos; 
o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) registrou 7.939 atendimentos; a Clínica 
de Fisioterapia, por sua vez, registrou 8.774 atendimentos neste mesmo ano; 
o Núcleo de Prática Jurídica realizou 1.182 atendimentos; a Empresa Júnior 
realizou 948 atendimentos; o Complexo Esportivo realizou 768 atendimentos 
e 1.768 eventos/projetos. Quanto às Bolsas ofertadas, foram, em 2016, 304 
Bolsas ProUni e 355 Bolsas Sociais (institucionais).

Entre 2004 e 2017, a UNICATÓLICA já ofertou ao mercado de trabalho 
mais de 3.000 profissionais, nas mais diversas áreas, oriundos de mais de 100 
(cem) Municípios do Estado do Ceará e circunvizinhos.

Além dos cursos de graduação, a UNICATÓLICA oferta diversos cursos 
de pós-graduação, tanto em Quixadá, como em seus polos (Tianguá, Baturité, 
Boa Viagem e Fortaleza, este último em parceria com a Universidade Católica 
do Pernambuco e o Colégio Santo Inácio). Em trâmite no Ministério da Edu-
cação, está o processo de credenciamento institucional para oferta de cursos 
na modalidade a distância, nos polos de Tianguá, Crato e Quixadá.

Embora não seja uma instituição filantrópica, mas sem fins lucrativos, a 
UNICATÓLICA adotou programa de concessão de bolsas sociais, ofertadas 
após análise das condições socioeconômicas do interessado, observados alguns 
critérios, como, por exemplo, ter cursado o ensino médio na rede pública ou 
na rede privada como bolsista, não ser beneficiário de FIES ou PROUni e 
apresentar renda de, no máximo, meio salário mínimo per capita94.

93 Disponível em: <http://www.emec.mec.gov.br>. Acesso em: 2 set. 2017.
94 Disponível em: <http://unicatolicaquixada.edu.br/estude-conosco/bolsas-sociais/>. Acesso em: 2 

set. 2017.

continuação
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3.3 Uma breve reflexão

Oportuno analisar, a partir de agora, os fatos acima narrados e aconte-
cidos em Quixadá a partir da década de 1970, até o presente momento, e que 
envolvem a educação de nível superior.

Duas instituições, uma estatal, outra particular, alocadas temporalmente 
em momentos distintos, bem como em contextos sociais específicos, e que 
detém motivações claras. 

Inicialmente, tem-se a FECLESC, cujas origens podem ser apontadas nas pro-
messas políticas do então candidato a prefeito, inspiradas sob o argumento de evitar 
a ida dos filhos da terra para outras cidades. A isto, posteriormente, sob a condução 
do Prof. Luiz Oswaldo, considerado o “fundador”, nova justificativa embasaria a 
necessidade de se criar uma faculdade em Quixadá: a formação de professores.

Com o Prof. Luiz Oswaldo, o discurso da “práxis” se faz presente. 
A educação seria vetor de transformação social, pois os jovens da cidade e 
da Região se livrariam da opressão exercida pelas elites rurais e industriais 
de Quixadá. Mudando as circunstâncias, poder-se-ia transformar os homens. 
E, naquele momento, a educação seria essencial. 

Procurava-se colocar em prática a intuição de Marx, contida na III Tese 
sobre Feuerbach:

A doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação 
esquece que as circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio 
educador deve ser educado. Ela deve, por isso, separar a sociedade em 
duas partes – uma das quais é colocada acima da sociedade.
A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade humana 
ou alteração de si próprio só pode ser apreendida e compreendida racio-
nalmente como práxis revolucionária (MARX, 1977, p. 12). 

E, ainda naquela época, em que se vivia um regime ditatorial de exceção, 
oportuna a criação de uma casa de formação de professores. A educação seria 
meio eficaz de levar adiante a transformação das estruturas sociais instaladas, em 
que somente as elites tinham condições de educar seus filhos até os últimos níveis.

Quixadá, de caráter ainda agrário (até a derrocada da cotonicultura, na 
década de 1980) e industrial (com as fábricas de beneficiamento do algodão, 
na sede)95, sob a batuta das elites dominantes compostas pelas famílias Baquit 

95 A este respeito, assim se pronunciou o Prof. Luiz Oswaldo, em entrevista concedida ao pesquisador 
Manoel Alves de Souza (apud TEODÓSIO, 2007, p. 36): “O binômio boi/algodão era o básico da 
economia do município [...] tinha as grandes festas da rainha do algodão, e Quixadá era o centro das 
atenções [...] Quixadá era o grande pólo da região em geração de emprego. Agora era uma geração 
de emprego sazonal, eu diria assim... Esporádica, na safra... Empregava o trabalhador para colher o 
algodão, havia mais fixação do trabalhador no campo, porque se plantava... se limpava... se colhia... 
as fábricas funcionavam na sede... e havia funcionamento aqui em Quixadá a fábrica do Renato, a 
fábrica do Aziz, a fábrica do Joaquim Ventura e aquela outra fábrica do Renato, eram 04 fábricas e 
a cooperativa agrícola em 73-74 era o maior produtor de algodão, na folha do Estado do Ceará”.
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e Carneiro, era composta por indivíduos oriundos da zona rural, que se esta-
beleceram na zona urbana para trabalhar, ainda nas décadas de 1960 e 1970. 
Com a praga do bicudo e com o declínio da indústria algodoeira, cerca de 20 
mil famílias, somente em Quixadá, foram atingidas (ARAÚJO, 2012, p. 26).

Aberta a FECLESC, após ser encampada pela UECE, no ano de 1983, a 
proposta pedagógica dos cursos postos em funcionamento teve base marxista, a 
suscitar, por um lado, processo de reflexão sobre a própria realidade, de modo 
a tomar consciência dela, mas, por outro, a fortalecer no contexto social de 
Quixadá repulsa àquela proposta pedagógica, que culminou, inclusive, em 
diversos pedidos de afastamento do primeiro diretor, o Prof. Luiz Oswaldo. E, 
na interpretação deste, na transferência de Dom Rufino, parceiro da primeira 
hora, para outra diocese.

O pacto de boa convivência estabelecido inicialmente entre as diversas 
classes que compunham a sociedade quixadaense, que vislumbravam na criação 
de uma faculdade um benefício para todos, logo se rompeu. Freire é categó-
rico em afirmar que “em determinado momento, a classe dominada aceita um 
pacto com a dominante, mas passada a situação que gerou a necessidade do 
pacto, o conflito se reacende. É isso o que a dialética ensina” (FREIRE, 1985, 
p. 123). No caso da FECLESC, tão logo iniciadas as atividades acadêmicas, 
o conflito se reacendeu.

Em que pese o pensamento de Löwy (2013), acertados foram aque-
les primórdios:

A burguesia pode chegar ao poder e instaurar seu reino sem uma com-
preensão clara do processo histórico, sem uma consciência lúcida dos 
acontecimentos, favorecida pela “astúcia da razão” do desenvolvimento 
econômico-social, pela dinâmica própria do capitalismo. O conhecimento 
científico do movimento social não era absolutamente uma condição de 
seu triunfo, e a automistificação ideológica frequentemente caracterizou 
seu comportamento enquanto classe revolucionária.
O proletariado, pelo contrário, não pode tomar o poder, transformar a so-
ciedade e construir o socialismo senão por uma série de ações deliberadas e 
conscientes. O conhecimento objetivo da realidade, da estrutura econômica 
e social, da relação de forças e da conjuntura política é, portanto, uma 
condição necessária da sua prática revolucionária; em outras palavras: a 
verdade é uma arma de seu combate, que corresponde a seu interesse de 
classe e sem a qual ele não pode prosseguir (LÖWY, 2013, p. 251).

Almejavam os fundadores da FECLESC a tão sonhada sociedade sem 
classes, em que se verificaria “a dominação consciente e racional dos ho-
mens sobre sua vida social” (LÖWY, 2013, p. 251).  Contudo, não obstante 
a ininterrupta atuação da FECLESC, verifica-se o quão difícil é a superação 
da dicotomia social. A realidade parece não ter sido modificada a contento, 
pois não se constata ter-se reduzido a exploração.
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Ao contrário, a cada colação de grau, aumenta a legião de mão de obra 
qualificada que, portadora de um diploma de nível superior, não consegue 
emprego que não seja junto à iniciativa privada (escolas e colégios particulares) 
ou pública, como professores substitutos96, que não cria postos de trabalho 
efetivos, muito menos os aumenta na mesma proporção em que são formados 
os egressos da FECLESC.

Importante, contudo, o espírito que animava a atuação dos pioneiros da 
FECLESC: a transformação social. Esta será, também, a motivação de Dom 
Adélio, ao decidir criar a Faculdade Católica Rainha do Sertão.

As diversas falas públicas do Bispo fundador da FCRS atrela a mudança 
social à educação. A esta, atribui a prerrogativa de, preparando o sujeito para o 
mundo do trabalho, mudar a realidade socioeconômica e promover a ascensão 
individual. A relação entre a educação e transformação social é inerente às 
teorias econômicas da educação ligadas ao liberalismo e permeia o discurso 
justificativo da criação de uma nova faculdade em Quixadá.

Neste sentido, Emediato (1978, p. 207) afirma que “foi nos anos 60 que a 
educação principiou a atrair as atenções, de modo especial, dos economistas, dos 
políticos, dos organismos internacionais e dos movimentos revolucionários”. 

Neste contexto, a educação começou a ser tida como fator de interpre-
tação das variações de crescimento econômico, bem como “um poderoso 
instrumento para um rápido crescimento econômico e para a mobilidade 
individual” (EMEDIATO, 1978, p. 208). A produtividade poderia ser for-
temente influenciada pela educação, sendo o salário um bom indicador de 
produtividade. Assim, quando mais capacitado para o mundo do trabalho, 
maior seria o salário do empregado:

[...] os aumentos da produtividade do trabalho exprimem-se como aumentos 
dos salários e, consequentemente, da mobilidade econômica. De acordo 
com esta concepção, mais educação leva a mais produtividade e a uma 
melhor posição social (EMEDIATO, 1978, p. 208).

Consequência imediata da hierarquização educacional é a hierarquização 
profissional. Em outras palavras: considerar a educação como fator de transfor-
mação social significa reafirmar a estratificação social e, no fim, a luta de classes, 
uma vez que, novamente, se reproduz a dinâmica oprimidos versus opressores. 

Afirmar que a educação transforma a realidade socioeconômica é tentar 
fundamentar racionalmente a desigualdade social (base da teoria liberal, 

96 Contrariando a Constituição Federal que, no art. 37, II, prevê que “a investidura em cargo ou em-
prego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos...”, 
não se justificando, por parte dos governos estaduais e municipais a contratação temporária referida 
no art. 1º, da Lei n. 8.745/1993, segundo o qual “para atender à necessidade temporária de excep-
cional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações 
públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado”.
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segundo a qual a educação universal proporciona as mesmas condições a 
todos). Por que, se por um lado, de fato se verifica a “modificação social” 
dos beneficiários da educação, por outro não se constata a “modificação das 
relações sociais” entre os novos opressores (os ditos beneficiários que galga-
ram alguma posição social) e o restante da população que não teve acesso à 
educação, e que continuará sendo vítima do processo de exploração. 

Era a educação o grande argumento para a integração destes e para a 
restauração do equilíbrio social (ou a “melhoria da qualidade de vida”, no 
dizer de Dom Adélio). Vale dizer, a educação foi empregada como justificativa 
para as modificações sociais. 

Se, de fato, se verifica a tão almejada “modificação social”, o que não 
se percebe a partir desta visão é a transformação das relações sociais, pois os 
oprimidos da primeira hora se transformam nos opressores da segunda. Onde 
estão os professores formados pela FECLESC imbuídos de senso crítico e de 
afã revolucionário? Onde estão os administradores, advogados, odontológicos 
formados pela FCRS/UNICATÓLICA permeados de valores cristãos, a modi-
ficar as relações sociais, a partir do seu trabalho e de sua atuação profissional? 
A grande pergunta que se impõe é: por que o mundo continua o mesmo, não 
obstante tanta gente “formada”?

Ocorre o que Freire (1970) aponta com clareza: a reprodução do discurso 
e da prática dos dominantes, por parte dos dominados, que se tornaram opres-
sores. A imersão dos oprimidos em realidades opressoras “impede-lhes uma 
percepção mais clara de si mesmos enquanto oprimidos”, de forma que o opri-
mido se transforma num “ser que tem desprezo por si mesmo, que provém da 
interiorização da opinião dos opressores sobre ele” (FREIRE, 1970, p. 58; 61).

O desdobramento da entrevista concedida pela Prof. Manoel Messias 
de Sousa confirma a tese de que a educação é a forma pela qual a realidade 
será transformada. Questionado se a educação transforma o mundo, o entre-
vistado respondeu:

Transforma. Mas tem muita gente que diz que não. Ainda hoje eu li um 
artigo, que eu não me lembro de quem, no jornal, do camarada criticando o 
fato de que todo mundo fala que a educação é transformadora, mas diz que 
não consegue observar. Mas a minha vida foi dedicada à educação. Quando 
eu comecei realmente a me envolver, tendo concluído o meu curso de nível 
superior, logo em seguida eu me engajei em um projeto de educação na Uni-
versidade Estadual do Ceará. Eu era um dublê entre a educação e o mundo 
empresarial. Eu sempre aliei a prática, o cotidiano, o mundo à educação. Isso 
foi um processo. E tive a oportunidade na Universidade Estadual de não só 
colaborar com a implantação da FECLESC, mas também de Itapipoca. Nós 
implantamos, também, uma faculdade no Iguatu e implantamos também 
àquela época uma faculdade em Crateús. Então, você pode verificar que 
àquela época nós já tínhamos um interesse, um desejo grande de interiorizar 
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o ensino superior que não existia praticamente. Era a Universidade Federal, 
totalmente enclausurada em Fortaleza e a Estadual também àquela época, 
que não era nem universidade, mas uma constelação de várias faculdades 
isoladas, e depois isso foi que gerou a criação da FUNECE e dessa FUNECE 
gerou a criação da UECE. Então, a minha vida sempre eu acreditei que a 
educação é a mola de tudo. Eu sou uma pessoa de origem humilde e no meu 
município, onde nasci e me criei, somente em 1958, se eu não me engano, 
é que foi criado o primeiro ginásio e desse primeiro ginásio que foi criado 
eu fui aluno da segunda turma e a partir daí eu nunca mais me afastei das 
lides dos estudos, da preocupação com a pesquisa, com o desenvolvimento, 
porque eu acredito que a educação é o motor do desenvolvimento social, 
econômico, político e humano da sociedade97.

E, objetivamente:

A FECLESC tem um papel específico e muito importante que é formar 
mão de obra para a formação. Ela forma formadores. Então, toda uma 
preocupação de formar educadores na área de ensino médio e fundamen-
tal, toda essa área. E é uma responsabilidade extraordinária quando uma 
instituição se dedica a esse tipo de trabalho. Ela como instituição pública 
pode fazer isso sem muito problema porque ela é mantida pelo governo, 
logicamente não se mantém com recursos próprios, então não é o papel 
de uma instituição privada, que tem um outro viés nesse caso. A Católica 
já vem com uma outra linha de atuação. Enquanto a FECLESC na for-
mação de formadores, a Católica veio formar profissionais como atores 
do desenvolvimento socioeconômico da Região. Basta se observar que 
ela tem a sua área de humanas, que é muito interessante e aí se alia muito 
à FECLESC, com os cursos de filosofia, teologia, toda essa área, está 
muito assim na linha de formação da pessoa para o engrandecimento do 
homem todo, no caso do homem na sua totalidade. Quanto ao outro lado 
dela, que é a educação no campo da saúde, no campo das ciências sociais 
aplicadas, no campo das engenharias, logicamente aí ela traz uma outra 
linha de contribuição, no sentido de formação de trabalhadores para o 
desenvolvimento econômico. Muito mais forte o desenvolvimento eco-
nômico e o desenvolvimento social pela sua linha de atuação na saúde98.

Interessante esta divisão que faz o entrevistado a respeito dos tipos de 
profissionais: uns, os formadores de formadores (os licenciados), outros, os 
profissionais (os bacharéis). Estes, tornando mais forte o desenvolvimento 
econômico e social, justamente pela sua linha de atuação.

Outro aspecto a se destacar no quadro do ensino superior de Quixadá são 
as vertentes ideológicas das duas instituições de ensino aqui analisadas. Uma 
pública outra privada, a reproduzir a visão de Gramsci a respeito da Teoria 
do Estado e das estruturas de dominação. 

97  Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016. 
98  Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016.
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De um lado, a sociedade política (o Estado), 

[...] que é formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a 
classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e 
que se identifica com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias 
executiva e policial-militar (MOCHCOVITCH, 1992, p. 76).

De outro, a sociedade civil,

[...] formada precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis 
pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema 
escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações 
profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, 
meios de comunicação de massa) etc. (MOCHCOVITCH, 1992, p. 76).

A FECLESC, instituição pública, envolta, inicialmente, no drama da 
autorização e, posteriormente, do encampamento de suas atividades por uma 
universidade estadual, bem representa a sociedade política de Gramsci, gerida 
que é pelo Estado e por seu aparato ideológico. A FCRS/UNICATÓLICA, 
ente privado, configura com perfeição a sociedade civil, a passar adiante a 
ideologia liberal, introduzindo-se na ideia de Estado (que não se mostra capaz 
de ofertar ensino superior a quem o deseja).

Verifica-se em Quixadá a equação proposta por Gramsci, qual seja a de 
que a ação educacional (de competência estatal) seria resultante da coerção 
exercida pela sociedade política (representada FECLESC) e pela sociedade 
civil (representada pela FCRS/UNICATÓLICA). Como resultado, tomando-
-se em consideração o pensamento gramsciano, tem-se não os processos 
emancipatórios almejados pelos fundadores de ambas as instituições, mas a 
manutenção do processo exploratório, calcado na dominação da sociedade 
política e na hegemonia da sociedade civil.

Hegemonia, aqui, também compreendida conforme o pensa-
mento gramsciano:

A hegemonia, portanto, para Gramsci, trata da direção intelectual e mo-
ral de uma classe sobre outra(s). Refere-se à capacidade que uma classe 
desenvolve de ditar a agenda de projeto societal às demais (“direção e 
consenso ideológico”), obtendo aliados e adaptando (e adaptando-se a) 
interesses semelhantes aos seus, transformando-os em interesses comuns, 
chegando ao consenso. Sua importância remete tanto ao processo de ob-
tenção quanto à manutenção da condição de uma classe como dirigente 
sobre o conjunto da sociedade (MOTTA, 2011, p. 7).

Dentre os 20 cursos superiores ofertados pela UNICATÓLICA, apenas 
dois (educação física e filosofia) o são na modalidade licenciatura. Todos os 
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outros bacharelados (16) e tecnológicos (2) são qualificados como “cursos 
de elite” (particularmente direito e os da área da saúde, como, por exemplo, 
odontologia) ou de formação estritamente técnica (arquitetura, engenharia de 
produção, design gráfico, sistemas da informação, por exemplo) e ligados à área 
administrativo-financeira (a exemplo de administração e ciências contábeis).

Ambas as instituições, conforme se verifica, reproduziram, pelos seus 
fundadores, o discurso da transformação da sociedade pela educação, sem, 
contudo, efetivarem esta transformação de forma plena, a nível de relações 
humanas. Comprovam isto, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal de Quixadá, no ano de 2010, que atingiu a marca dos 0,659 pontos, 
abaixo de cidades como Crato (0,713), Sobral (0,714) e Fortaleza (0,754)99.

A taxa de mortalidade infantil em Quixadá, no ano de 2011, foi de 18,73 
para cada mil nascidos vivos, bem superior ao índice estadual do mesmo 
período, que foi de 13,32 (e praticamente idêntica à do ano de 2005, um ano 
após a fundação da FCRS, que foi de 20,00)100. 

Quanto à taxa de analfabetismo funcional101 para pessoas com 15 anos ou 
mais, temos que, em 2000, este índice atingiu a marca de 31,59, superior ao 
ano de 2010, que foi de 22,86. Contudo, em ambos os períodos, o Município 
de Quixadá ficou acima das taxas estaduais, que foram, respectivamente, 
26,54 e 18,78.

Questionado sobre o que falta à educação para, de fato, transformar o 
mundo, o Prof. Manoel Messias assim se expressou:

Hu... (risos)... Olhe... pela nossa experiência de 34 anos na Universidade 
Estadual como professor, fizemos muitos movimentos à época para desen-
volver em algumas áreas da universidade ações humanistas no sentido de 
mobilizar as consciências dos jovens e da sociedade para um trabalho de 
compromisso social e humano, de transformação humana, mas... é muito 
difícil. Ao chegar aqui à nossa Católica de Quixadá, nosso sonho também 
todo era esse. Sonho de Dom Adélio, sonho de Dom Angelo e meu sonho, 
do Zé Nilson à época, todos nós que trabalhávamos aqui na faculdade. 
Entretanto, essa dinâmica do dia a dia, de cada um procurando salvar-se e 
à sua pele, cada um querendo desenvolver os seus projetos, seus planos de 
salvação pessoal, perde-se a dimensão da salvação coletiva. E você vê no 
nosso próprio quadro docente, dentro de uma instituição cristã, católica, a 
gente tem dificuldade em fermentar o Evangelho dentro da própria insti-
tuição. Então, é uma luta, é um trabalho, é um processo que, eu acredito, 

99 Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=231130&idte-
ma=118&search=ceara|quixada|%C3%8Dndice-de-desenvolvimento-humano-municipal-idhm->. 
Acesso em: 20 dez. 2015.

100 Segundo o IPECE. Perfil básico municipal de Quixadá para o ano de 2012. Disponível em: <http://
www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfil_basico/pbm-2012/Quixada.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015.

101 Segundo o IPECE. Perfil básico municipal de Quixadá para o ano de 2012. Disponível em: <http://
www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfil_basico/pbm-2012/Quixada.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015.
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ao longo do tempo, a gente possa chegar a bom termo. Mas, para tanto, 
seria necessária uma mobilização muito forte de todo o clero da diocese no 
sentido de assumir esse projeto como parte do desenvolvimento católico, 
cristão e humano da própria comunidade. Se não houver essa sintonia, 
essa sinergia entre todos esses atores da evangelização com a instituição de 
educação, de formação, de capacitação, nós teremos grandes dificuldades 
de torná-la esse agente transformador, esse elemento emulador do desen-
volvimento das consciências cristãs para o compromisso e envolvimento 
mais amplos, para a transformação da sociedade102.

E continuou:

A educação ela como que desenvolve uma lógica no sentido de fazer com 
que a pessoa adquira saberes, mas saberes para tirar proveito desse próprio 
saber. Há uma relação entre a educação e o negócio, e as relações das 
pessoas na sociedade. Isto é, ela vem para a escola, para a universidade 
com um projeto de engrandecimento pessoal para se locupletar de novos 
interesses que o mercado lança, que a sociedade abre como perspectiva e 
ela, com esse cabedal de conhecimento adquirido na universidade, procura 
avançar na sociedade, buscando caminhos e pistas, linhas de ação para cada 
vez mais fortalecer a sua pessoa, o seu ser com uma imagem do saber que 
tem muito mais a ver com a sua personalidade do que como instrumento 
de doação para a transformação do mundo. O grande problema que se fala 
de que a educação transforma o mundo, não! A educação não transforma 
o mundo, ela transforma o ser. O ser poderá até sair de um determinado 
estágio, de um determinado espaço de leitura, de entendimento, de contexto 
da sociedade e ter um novo patamar de formação com um novo olhar, com 
uma nova leitura. Mas não quer dizer que ele, pela educação, pela formação 
superior, ele está apto a abrir o coração para ser parceiro dos outros seres 
humanos em dificuldade, com problemas. Por isso que a educação só não 
resolve os problemas da transformação da sociedade. Ela é uma luz que 
poderá atrair para si outras forças, e se fizer uma dialética forte entre es-
sas outras forças, esses outros atores da sociedade, aí sim nós poderemos 
transformar a sociedade. A sociedade é transformada pela educação, ela 
é formada pelos atores da educação, ela é transformada pelos atores o 
trabalho, ela é transformada pelos atores da espiritualidade, das religiões, 
da Igreja, isto é, todos esses atores que formam uma cultura social de um 
determinado ambiente, de uma determinada sociedade, se eles se alinharem 
na busca do bem comum, na busca da paz, da construção de uma nova 
sociedade, eu não tenho dúvida que nós transformaremos a sociedade. 
A educação em si, isoladamente, ela não é um fator de transformação 
social. Outras forças que se aliam e que também são forças que têm saber, 
que têm contribuições, que têm experiência, que têm história de vida e, 
com a educação, isto forma todo o processo de transformação. Não é uma 
coisa só, um elemento só, isolado, que vai transformar a sociedade. Nem 

102  Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016. 
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a educação transforma a sociedade só, nem a Igreja Católica transforma 
a sociedade só, nem as Igrejas, coirmãs, transformam a sociedade, como 
também o mundo empresarial, o mundo político, nada transforma nada 
só. Todos têm que se dar as mãos e é dessa sinergia que nós poderemos 
tirar os grande projetos para a sociedade. A escola isolada, a escola fe-
chada intra muros, ela não contribui muito não. Ela contribui quando ela 
se insere no mundo, isto é, quando as pessoas estão inseridas no mundo e 
fazem uma dialética entre a escola e o mundo. É a mesma coisa da Igreja 
que, só dentro das catedrais, ela não vai transformar coisa nenhuma. Ela 
transforma quando ela se insere na sociedade103.

Do que se expôs, pode-se concluir que a educação em Quixadá, isolada-
mente e sem a perspectiva emancipatória, embora de primordial importância 
para o desenvolvimento pessoal, parece não ter sido suficiente para promover 
as “transformações sociais” almejadas pelos protagonistas educacionais aqui 
tratados. Conforme Santos (2012, p. 25): “a economia política burguesa oculta, 
entretanto, a alienação existente na relação produtor e produto, expondo apenas 
a aparência, divulgando somente as benesses de tal relação”. 

Uma educação que forma meros “apertadores de parafusos” corre o 
risco de gerar mais e mais trabalhadores alienados, que não são capazes de 
se reconhecerem no produto do seu próprio trabalho.

Aqui, não se pretende absolutamente minimizar as intenções dos en-
volvidos, nem deixar de apontar o mérito e valor das instituições de ensino 
pesquisadas. Pelo contrário, busca-se a compreensão de todo esse mecanismo 
fenomenológico da educação que, fragilizado, passa por momentos de crise. 
É bem verdade que muitos foram os que, pelo processo de ensino-aprendi-
zagem, galgaram seu “lugar ao sol” e, justamente por isso, também estão se 
esforçando por criar uma sociedade mais justa e solidária, plena dos valores 
morais e cristãos.

Eis o mérito da Igreja Católica, sempre atuante e ativamente presente no 
processo educacional da cidade de Quixadá.

 

103  Manoel Messias de Sousa. Entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 11 de janeiro de 2016. 





CONCLUSÃO

A educação não transforma o mundo.
A educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.
(Paulo Freire)

Ao longo do tempo, a Igreja Católica vem colocando em prática o co-
mando de Cristo, pregando a Palavra de Deus e celebrando os sacramentos, 
sem omitir-se quanto à transformação das realidades temporais e sem deixar 
de intervir na problemática social de cada época, sempre lembrada de que é 
“o sal da terra [...] e a luz do mundo” (Mt 5, 13; 14).

Tarefa árdua, a atuação da Igreja na realidade temporal foi assim inter-
pretada pelo papa Pio XII, na mensagem denominada “Proclamação por um 
mundo melhor”, realizada no Natal do ano de 1951:

É todo um mundo que é necessário refazer desde os fundamentos, um 
mundo que é necessário transformar de selvagem em humano, de humano 
em divino, quer dizer, segundo o coração de Deus (PIO XII, 1951, p. 471 
apud JOÃO PAULO II, 2002).

Espalhada por todo o orbe, a Igreja destaca-se, em sua atuação social, 
por conciliar fé e vida, realidades espiritual e temporal, particularmente nos 
campos da saúde, da promoção e proteção da dignidade humana e, também, 
da educação. 

Isto pode ser dito da Companhia de Jesus e seu método. Filhos de seu 
tempo, os discípulos de Santo Inácio de Loyola compreendiam que a defesa 
da fé se fazia uma necessidade imperiosa diante das ameaças protestantes no 
mundo europeu. 

A criação de educandários próprios seria uma ferramenta apologética 
de grande valia para a defesa e propagação da fé, a partir de uma rigorosa 
formação de inspiração clássica e método específico (a Ratio Studiorum). 

No Novo Mundo (Américas espanhola e portuguesa), especialmente no 
Brasil, o modelo se repetiu, trazendo consigo toda a problemática a que alu-
dimos no primeiro capítulo, a de que o processo educacional trazia consigo a 
marca do projeto colonizador. O propósito pedagógico jesuítico, portanto, não 
tinha um intento de, meramente, transmitir conhecimentos, senão, também, 
apologético e colonizador.
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Contudo, qualquer posição que tomemos a respeito do método jesuítico 
conduzir-nos-á à constatação de que a atuação da Companhia de Jesus, na 
seara instrucional, influenciou na formação da sociedade brasileira e, par-
ticularmente, no que diz respeito à assunção de valores que são os pilares 
da cidadania. Relembre-se, aqui, a luta dos jesuítas contra a escravização 
indígena e da própria Igreja contra a escravidão negra, assunto já abordado 
no primeiro capítulo.

No Sertão Central do Estado do Ceará, o processo educacional levado a 
cabo ao longo século XX e início do XXI, teve por protagonistas, entre outros, 
religiosos, padres e bispos da cidade de Quixadá. A Igreja Católica, enquanto 
Instituição atuante no campo educacional, assumiu papel preponderante na 
formação humana e cidadã da população local, tendo contribuído não só para 
o desenvolvimento das pessoas, como, também, da Região. 

Em Quixadá, figuras eclesiais marcaram o período de delimitação desta 
pesquisa: os monges beneditinos, instalados na Serra do Estêvão e dirigentes 
do Colégio São José; o Pe. Luiz Braga Rocha, pároco da Paróquia de Jesus 
Maria José por mais de três décadas e fundador do Colégio Sagrado Coração 
de Jesus e do Ginásio Valdemar Alcântara; Dom Joaquim Rufino do Rego, 
primeiro Bispo diocesano de Quixadá e colaborador do Prof. Luiz Osvaldo 
na criação e instalação da primeira faculdade do município (que viria a ser 
encapada pela UECE, a nossa FECLESC), e o segundo Bispo diocesano, 
Dom Adélio Tomasin, idealizador e fundador da Faculdade Católica Rainha 
do Sertão, hoje Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA). 

A identificação destes personagens e o levantamento de suas obras 
(quais sejam o Colégio São José, a Escola Santa Inês, o Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, o Ginásio Valdemar Alcântara, a Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras do Sertão Central e a Faculdade Católica Rainha do Sertão) 
proporcionaram-nos compreender o porquê da atual configuração de ensino 
na cidade de Quixadá, bem como permitiu-nos comprovar a hipótese de que 
a atuação da Igreja Católica em Quixadá, no campo educacional, contribuiu 
para a consolidação e o desenvolvimento do ensino superior, tanto público 
como privado.

Desde as iniciativas do começo do XX, passando pelos colégios para 
moças e para rapazes, até chegar às faculdades do final deste e início do sé-
culo XXI, a Igreja, umas vezes por seus membros inseridos nas organizações 
civis, outras empenhando-se institucionalmente, fez-se atuante. N’algumas 
ocasiões, a sua atuação foi determinante para os desdobramentos dos fatos, 
os quais tiveram por consequência o atual quadro.
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Se a FECLESC e a FCRS puderem ser apontadas como o ápice da atua-
ção da Igreja de Quixadá no campo educacional, este ponto não foi atingido 
sem que antes, nas épocas anteriores, os primeiros passos fossem dados, no 
ambiente da educação básica, como os educandários criados pelo Pe. Luiz 
Braga Rocha, ainda hoje em plena atividade e ainda geridos pela Igreja.

Em todas as épocas, o principal argumento para os incrementos das ins-
tituições educacionais se repetia: a educação transforma a sociedade. 

O Colégio São José, dos beneditinos da Serra do Estêvão, por exemplo, 
embora de vida efêmera, pretendeu-se marco na educação cearense, trazendo 
para o interior do Estado os filhos das famílias abastadas. Os colégios do 
Pe. Luiz Braga Rocha, quais sejam o Sagrado Coração de Jesus e o Ginásio 
Valdemar Alcântara, surgiram desta ideia, a de que a educação transforma o 
mundo, acolhendo não somente meninos e meninas ligadas às elites agrária e 
industrial, mas, também, através da política de concessão de bolsas, estudantes 
provenientes das classes sociais menos favorecidas.

A FECLESC, em cujo nascedouro esteve presente a Igreja, através de 
membro de posição hierárquica mais elevada, como o Bispo da diocese de 
Quixadá, Dom Rufino, também tinha por meta a transformação da realidade, 
por meio de uma educação emancipadora realizada em cursos voltados à for-
mação de professores. Para o “fundador” da FECLESC, as pessoas ai formadas 
teriam condições de, uma vez conscientizadas a respeito da realidade que os 
cercava, assumirem a posição de sujeitos da transformação social.

A FCRS/UNICATÓLICA, nascida da atuação direta da Igreja, após fra-
cassadas as tentativas de mobilizar o poder público para a abertura de cursos 
outros, que não apenas os de formação de professores, trouxe em seu lema 
“formando pessoas, transformando realidades”. Novamente aqui se mate-
rializa o entendimento de que a educação é a força motriz que transformará 
radicalmente o quadro social.

Sem minimizar o mérito dos envolvidos, questiona-se, contudo, esta 
ideia que perpassa o tempo e motiva todos os personagens e instituições in-
vestigados. Se a educação transforma a realidade, por que a realidade ainda 
não está transformada? Ou, ainda, caso consideremos que a realidade está 
transformada, por que a realidade atual está cada vez pior que as anteriores, 
particularmente as realidades ligadas à educação e à política?

Hoje, bem mais do que antes, vislumbra-se o declínio de valores basilares 
da convivência social, como respeito à vida, promoção da dignidade humana, 
culto da honestidade, e se vê a escalada das condutas criminosas cujos auto-
res não só não são desprovidos de educação formal, mas, pelo contrário, são 
detentores de alto nível de escolaridade, como políticos e altos executivos 
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(veja-se, por exemplo, os recentes casos de corrupção no Brasil). Ou seja, 
pessoas “formadas” e que passaram por esmerada “educação”, na verdade, 
não estão transformando o mundo. E se estão, estão para pior. Eis o quadro 
social e econômico, já exemplificado no capítulo terceiro, a comprovar isto.

Ainda, questiona-se o fato de que o processo instrucional não vem con-
tribuindo para o caminho da tomada de consciência e da assunção de uma 
postura crítica. Cada vez menos os trabalhadores estão se reconhecendo no 
produto do seu trabalho. Credita-se isto ao individualismo profissional em 
que são formados os estudantes. A educação, enquanto processo de conscien-
tização do sujeito, parece não se voltar para as questões sociais que tocam o 
próprio sujeito enquanto inserido num contexto social bem mais amplo, em 
que a solidariedade, por exemplo, é valor indispensável, em se tratando de 
progresso coletivo.

Verifica-se, assim, que os diversos atores sociais envolvidos com o pro-
cesso instrucional de todos os níveis, não obstante sua indiscutível atuação 
e propósitos, precisam avaliar seus métodos, tendo em vista a concretização 
da assertiva: a educação transforma a realidade.



 FONTES

Entrevistas  

Estelita Cordeiro, 87 anos, entrevista gravada na cidade de Quixadá, aos 14 
de julho de 2015.

Manoel Messias de Sousa, 73 anos, entrevista gravada na cidade de Quixadá, 
aos 11 de janeiro de 2016.

Livro de Tombo.

Livro de Tombo da Paróquia Jesus Maria José. Quixadá. 1932-1967. Arquivo 
da Paróquia Jesus Maria José. Diocese de Quixadá.

Documentos

Colégio Sagrado Coreção de Jesus – CSCJ. Agenda Escolar. Quixadá: 2016.

Jornais 

O Nordeste, 31 de março de 1943.

Diário do Nordeste, versão eletrônica.
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ANEXOS

ANEXO 1

Portaria MEC n. 1.270/2002, credenciamento do Instituto Filosófico-
-Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão.

Fonte: Arquivo da FCRS.
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ANEXO 2

Decreto Episcopal n. 01A/2002, de Dom Adélio Tomasin, criando, no 
âmbito eclesial, a Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Fonte: Cúria Diocesana de Quixadá.
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ANEXO 3

Portaria MEC n. 453/2010, aditamento, mudança de denominação para 
Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Fonte: Arquivo da FCRS.
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ANEXO 4

Recorte de jornal sobre o Colégio São José.

Fonte: Casa de Repouso São José (Foto do autor).
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ANEXO 5 

Recorte de “O Nordeste”, de 30 de março de 1943.

Fonte: Arquivo morto do Colégio Sagrado Coração de Jesus.
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ANEXO 6

Caderneta Escolar do Ginásio Valdemar Alcântara.
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