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RESUMO

Esta dissertação tenciona analisar as práticas educativas e a organização da cultura operária,
com ênfase nas ações educativas e culturais do Círculo Operário Católico de Sergipe, no
período de 1935 a 1969. O Círculo Operário Católico de Sergipe é parte do processo de
romanização desenvolvido a partir do ano de 1910 na diocese de Aracaju que foi será refletido
no meio proletário a partir de 1935. O estudo contempla a experiência da formação operária
católica, construtora do modelo católico de trabalhador. Objetivando mostrar como aconteceu
a experiência de formação católica no proletariado sergipano a partir do protagonismo do
Círculo Operário Católico de Sergipe, utilizando varias fontes: documentos oficiais e
institucionais, fotografias, jornais e estudos relacionados a temática. Para isso, recorreu-se as
categorias de análises de Norbert Elias – civilização; representações de Roger Chartieu, entre
outros. Busca-se, compreender a participação política e social dos trabalhadores sob os
auspícios da Igreja Católica que se mantinha em oposição ao comunismo, como forma de um
despertar político rumo à organização dos trabalhadores sergipanos, já que essa ação da Igreja
Católica, dentro do meio proletário sergipano consolida uma nova forma de participação
social, onde Católicos e comunistas passaram a lutar separadamente para organizar os
trabalhadores em entidades sindicais ou associações.
Palavras - chave: Círculo Operário, Igreja Católica, Formação operária.

ABSTRACT

This dissertation intends to analyze educational practices and the organization of working
class culture, with emphasis on educational and cultural circle of the Catholic Worker of
Sergipe, in the period 1935 to 1969. The Circle of Sergipe Catholic Worker is part of the
process of romanization developed from the year 1910 in the diocese of Aracaju that will be
reflected in the middle was proletarian in 1935. The study includes the experience of training
Catholic worker, construction worker of the Catholic model. Aiming to show how did the
experience of Catholic education in Sergipe proletariat from the role of the Catholic Worker
Circle of Sergipe, using several sources: institutional and official documents, photographs,
papers and studies related to the theme. For this, we used the categories of analysis of Norbert
Elias - civilization; Roger Chartieu representations, among others. We seek to understand the
political and social participation of workers under the auspices of the Catholic Church which
stood in opposition to communism as a form of political awakening towards the organization
of workers in Sergipe, since this action of the Catholic Church, in the middle proletarian
Sergipe consolidates a new form of social participation, where Catholics and communists
started fighting separately to organize workers in unions or associations.
Key - words: Circle the Worker Catholic Church, training workers.
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INTRODUÇÃO

Figura 1: Operários em reunião do Círculo Operário do ano de 1951.

Fonte: Acervo particular do autor.

A proposta desse trabalho é analisar as ações da Igreja Católica em Sergipe, que a
partir da década de 30, investiu num grande “projeto de restauração” na classe operária
apoiado no Círculo Operário Católico de Sergipe,1 voltado para um conjunto de estratégias
capazes de organizar operários. Posicionou-se obstinadamente pela conquista de espaço frente
ao movimento operário de influência liberal e comunista. Conforme Riolando Azzi1(1980)
“sucede, a partir da segunda década do século XX, um espírito de otimismo, de coragem e de
cruzada: a meta da Igreja é restabelecer seu domínio na sociedade”. 2

1

O Círculo Operário Católico, a nível nacional, foi uma ação que marcou a aproximação da Igreja com os
trabalhadores de forma mais efetiva, sendo o padre jesuíta Leopoldo Brentano que tornou o circulismo uma
realidade dentro do operariado a partir da criação do Círculo Operário Pelotense (COP) em 1932, o qual se
expandiu posteriormente para todo o Brasil chegando a Sergipe no ano de 1935.
2
Azzi explica que nos anos 30 veio a “Restauração” com a preocupação da hierarquia eclesiástica em criar
condições de reafirmação da Igreja na sociedade. A nova proposta foi lançada no pontificado de Pio XI. Estava
embasada no lema de restaurar tudo em Cristo, restaurar no mundo o domínio espiritual da fé católica. O autor
faz considerações sobre o significado de restauração como simbolizando o resgate de um modelo antigo que
coloca a fé de volta enquanto elemento constitutivo da sociedade (Azzi, 1980: 21-22).
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Para isso, em Sergipe a Igreja investiu numa obra educativa para a formação de uma
consciência operária que criasse uma falange de trabalhadores exemplares, destacando-se o
modelo de uma conduta adequada, a partir da aplicação de princípios católicos aos
trabalhadores. O Círculo Operário Católico de Sergipe (que a partir desse momento será
apresentado como COCS, para fins didáticos) concretizou essa ação, através várias frentes
como a organização do movimento operário cristão, a penetração da imprensa, a criação de
Escolas, Cinemas e programas radiofônicos. Todas essas ações estavam comprometidas com
o projeto católico de sociedade fundamentado nos preceitos estabelecidos pela Rerum
Novarum.
Inegavelmente, há ações que inquietam o pensamento e instigam a reflexão. O insight
que me induziu a ostentar o desafio de refletir acerca desse tema, foi o contato com obras,
jornais e documentos que apresentavam sempre um padre como fundador de uma instituição
importante no âmbito social, mas que não apresentava nenhuma trajetória desse sacerdote,
tampouco da sua obra. Esse fato conduziu-me à pesquisa que desenvolvi na elaboração da
monografia de conclusão de curso em história3 colocando-me em contato com a produção
historiográfica sobre o Circulismo4.
Nesse processo fui contemplado com a doação de um acervo documental5 relacionado
ao monsenhor João Moreira Lima que também apresentava informações acerca do COCS.
Essa documentação se encontrava em caixas que seriam descartadas e que me foram cedidas
pela então diretora do Colégio Cristo Rei, Ana Maria Pereira Gama, para realização da
pesquisa.
3

SANTOS, Gilvan Vitor dos. Um homem, um bairro, uma história: a influência do monsenhor João Moreira
Lima no desenvolvimento do bairro Siqueira campos. Aracaju, UNIT, 2008. Monografia de conclusão de curso.
4
A título de exemplo: DIEHL, Astor Antônio. Os círculos operários: um projeto sociopolítico da Igreja
Católica no RS. 1932- 1964. Porto Alegre: Edipucrs, 1990.; SANTOS, Jovelina Silva. Círculos Operários no
Ceará: “Instruindo, educando, orientando, moralizando” (1915-1963) Fortaleza: Universidade Federal do Ceará,
2004. (Dissertação de Mestrado em História Social); SILVA, Josiêr Ferreira da. O Círculo Operário de
Barbalha-CE o catolicismo social na educação e na cultura. 2009. 432f. Tese (Doutorado em Educação-),
Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. SOUZA, Jessie
Jane Vieira de. Valentim o guardião da Memória Circulista(1947-1958. Campinas: Departamento de Historia
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/ Universidade de Campinas,1992 (Dissertação de Mestrado) .
5
A origem dessa documentação reside na busca de fontes pretendidas, possibilitando a descoberta de uma série
de documentos numa espécie de porão que existia no Colégio Cristo Rei. No ano de 2007, por motivo da reforma
para construção de uma nova biblioteca, foi cedido pela então diretora do Colégio Ana Maria Pereira Gama,
documentos referentes ao Circulo Operário e ao Mons. João Moreira Lima. Vale esclarecer que são documentos
que para a instituição não tinha “importância”, e que, por esse motivo, estavam encaixotados para descarte no
lixo, assim como vários outros documentos que foram destruídos com a desativação do Núcleo Circulista no
Bairro Siqueira Campos e que não pude evitar tal ação de desrespeito à memória de uma instituição. A relação
desses documentos sob minha posse está em anexo.
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Com esse acervo em mãos e o ingresso no GREPHES (Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre História do Ensino Superior), sob a direção da professora Josefa Eliana Souza, trouxe
uma maturação no que diz respeito ao trato com a documentação na elaboração de um projeto
de pesquisa que me conduziu a este trabalho dissertativo.
Com os professores das disciplinas apresentadas no mestrado, a saber: Educação
brasileira: Professoras Josefa Eliana Souza e Eva Maria Siqueira Alves; Tópicos Especiais de
Ensino e História do Ensino de História do Brasil: Professor Itamar Freitas; Sociologia da
Educação: Professora Ana Maria Teixeira; Cultura e práticas Escolares: Professora Anamaria
Bueno de Freitas apresentou-se com mais contundência a indagação: Como a Igreja Católica,
nos anos 1935/1969 atuou, sendo contraposta ao sindicalismo de orientação comunista e
como órgão de representação, organizando e formando trabalhadores sergipanos em operários
católicos?
Buscando respostas a essa ponderação o foco centrou-se nos investimentos da
hierarquia católica na construção e revigoramento de símbolos e no estabelecimento de um
discurso direcionado para o controle do imaginário coletivo, objetivando restaurar a idéia da
identidade católica dos trabalhadores sergipanos. Nessa perspectiva, o questionamento desse
trabalho volta-se para a forma como a Igreja teria influenciado na configuração de um tipo de
operários em contraposição a outras concepções de trabalhadores.
A tradição religiosa em Aracaju criou o cenário adequado para o florescimento dessa
ação da Igreja, através de Dom José Thomaz na Diocese de Aracaju, administrando a
aplicação de um novo modelo de Igreja na capital e ampliando suas definições para outras
vertentes da sociedade.
Seguindo diretrizes da Santa Sé por uma reforma social cristã e pela recuperação
econômica, social, política e espiritual do país a Igreja procurou dar atenção ao equilíbrio
entre o bem estar trabalhadores e patrões. Preocupando-se em fazer com que cada trabalhador
fosse disciplinado e atuasse na vida privada e pública com a mesma consciência iluminada da
fé.Segundo Glêyse Santos, (2011) essa ação se explicita na inter-relação de circunstância
entre Estado e Igreja após 1930, onde: “no governo de Vargas, procurou exercer influência
junto ao Ministério do Trabalho mediante os princípios da Doutrina Social da Igreja sob a
questão operária, além de instituir, de forma conjunta com o governo, os Círculos Operários”
(SANTANA, 2011, pg.18).
No levantamento de obras que versasse sobre o Circulismo em Sergipe, a pesquisa
encontrou apenas esparsas citações que fazem alusão ao tema, a exemplo do escritor Cabral
Machado (1998), em Brava Gente Sergipana e Outros Bravos, que analisa de forma
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biográfica alguns personagens da sociedade sergipana, entre eles João Moreira Lima, o
Assistente Eclesiástico do COCS, que é apresentado como o paladino do circulismo e também
como seu fundador em Sergipe.
O historiador Ibarê Dantas (2004), menciona o COCS como órgão a serviço da igreja
que “proponha a harmonização entre o capital e o trabalho, apresentando-se como alternativa
de ação” e “que atuava entre os trabalhadores urbanos” (DANTAS, 2004. pg.86/103).
Ainda os trabalhos de conclusão de curso de: Sueli Bispo da Silva (2000). O fim do
sonho: a morte do Cine Vera Cruz e a crise do cinema de Bairro em Aracaju (dos anos 45 a
90), e Antenor Santos do Carmo: Cine Vitória: apogeu e decadência abordam a importância
cultural dos cinemas criados e administrados pelo COCS.
Já Raylane Andreza Dias Navarro (2004) em Os Padres de Dom José: O seminário
Sagrado Coração de Jesus (1913-1933) trabalha o Seminário Sagrado Coração de Jesus como
instrumento da igreja e sua atuação pastoral onde, no quinto capítulo, enfatiza os padres
formados pelo seminário e apresenta João Moreira Lima como “mantenedor dos cinemas
Vitória e do cinema Vera Cruz, centros culturais, cujo lucro era para subsidiar movimentos
sociais como o Círculo Operário Católico” (BARRETO, 2004. pg.112).
Há ainda um relato autobiográfico do Assistente Eclesiástico do COCS, João Moreira
Lima (1984): O serviço do reino de Jesus Cristo: para que todos tenham vida, em que o
mesmo descreve sua trajetória da vida apresentando o COCS como uma iniciativa própria,
não atribuindo à Igreja tal papel. Porém essa ínfima bibliografia cita de forma insulada a ação
formativa da igreja no proletariado sergipano, apresentando sempre o COCS como sendo o
centro irradiador dessas ações eclesiásticas.
Para alargar mais o campo de conhecimento sobre a temática dessa pesquisa passamos
também a analisar livros e dissertações que versem sobre o Círculo Operário a nível nacional,
mesmo tendo plena consciência de que a experiência desse movimento a nível local tem suas
peculiaridades, distinguindo-o da experiência católica no meio operário em outras localidades.
Mas que nos deu algumas ideias de como trilhar a pesquisa em Sergipe6.

6

Jovelina Silva Santos em: Círculos Operários no Ceará: “Instruindo, educando, orientando, moralizando”
(1915-1963), analisa a organização circulista enquanto projeto político-teológico e instrumento da Igreja
Católica para sua inserção no mundo do trabalho; Berenice Cavalcanti Brandão em: O movimento leigo no Brasil
(as relações entre Igreja e Estado: 1930- 1945. Esta pesquisadora analisa apenas o ponto de vista dos debates
existentes entre católicos e comunistas. A autora enfatiza, no estudo do Circulismo, as instituições, dirigentes,
correntes ideológicas e momentos particulares de disputa política sem focar sua atenção nas práticas
pedagógicas; Jessie Jane Vieira em: Valentim: O guardião da Memória Circulista, estuda a política social da
igreja em Volta Redonda e afirma que: “Esta entidade teve presença marcante na vida de um grande contingente

Introdução 15

A hipótese que esta pesquisa se propôs a desenvolver foi a de que a formação católica
dos trabalhadores sergipanos foi construída a partir de práticas educativas desenvolvidas pelo
COCS a exemplo de jornais, cinemas, programas radiofônicos, escolas circulistas, ritos e
festas destinadas a esses trabalhadores.
Pretendeu-se compreender tais práticas como processos político culturais, tanto como
produtoras de sentidos e identidades quanto como espaços de sustentação de um projeto
cultural mais amplo, qual sejam espaços de legitimação do ideário católico na classe operária.
As análises dessas atividades pedagógicas desenvolveram-se em torno das estratégias
utilizadas pela Igreja para a difusão de sua doutrina e foram descortinadas na vertente das
práticas educativas desenvolvidas pelo COCS.
Para a realização deste trabalho, recorreu-se aos Estatutos do COCS dos anos de 1935
e 1969, a ofícios e relatórios, transcrições dos programas radiofônicos, bem como aos Livros
de registro de matrículas das escolas circulistas, registros iconográficos, encontrados no
acervo documental citado anteriormente. Ao entrar em contato com esse material, notou-se
uma grande quantidade de informações, as quais possibilitaram desvelar parte da história do
movimento e de seu cotidiano, bem como suas práticas formativas, o que permitiu a
reconstrução de processos e modos de educação católica dos trabalhadores sergipanos.
O surgimento de uma história das práticas culturais e das práticas sociais, forjou-se no
bojo do desenvolvimento das pesquisas em história cultural, a qual tem como objeto central
penetrar e desvelar as nuances apresentadas nos fenômenos sociais. Nessa direção, recorremos
a documentos – fontes primárias – que guardam e transportam até nossos dias ações do
passado muitas vezes esquecidas ou até mesmo desconhecidas. Esses documentos, por outro

de trabalhadores através de diferentes instrumentos político-Pedagógicos que objetivavam construir, em
colaboração com o Estado, o novo trabalhador brasileiro”6.
Dentre os trabalhos historiográficos sobre o circulismo no Brasil, destaca-se o estudo de Jessie Jane Vieira de
Souza6, que aborda a formação do Catolicismo Social no Brasil, principalmente no que concerne às questões
relativas ao trabalho. A autora analisa o papel disciplinador da Igreja e sua atuação no meio operário por meio do
circulismo a partir da década de 1930. O ponto central da investigação são as relações da Igreja com o aparato
estatal, notadamente o Ministério do Trabalho. O Círculo Operário aparece como sujeito coletivo ligado ao
discurso de harmonia social e à práxis católica nas relações da Igreja com o mundo do trabalho. O trabalho de
Jovelina Silva Santos trata da estruturação do projeto católico de organização dos trabalhadores vinculados ao
Círculo Operário na capital e em outros municípios cearenses. Foi proposta uma análise das relações da Igreja
com o mundo do trabalho a partir do estudo do projeto político-teológico dos Círculos Operários e das ideias, em
movimentos de disputas, afirmação e memória da ação circulista no meio operário. O estudo enfoca a imprensa
circulista, especialmente o Jornal A Fortaleza, da Federação dos Círculos Operários, que começa a ser editado na
década de 1950 e os embates contra o Comunismo, bem como o projeto pedagógico desenvolvido pela Igreja,
construindo e afirmando uma identidade circulista.
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lado, mesmo que aparentemente neutros em sua distância temporal, foram produzidos – e
carregam essa marca – por autores que agem com determinadas estratégias e intenções.
Na concepção de, Jacques Le Goff (2003), “o documento não é qualquer coisa que fica
por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças
que aí detinham o poder” (LE GOFF, 2003, pg. 535). Diante disso os documentos, aqui
utilizados, não são registros neutros, já que são determinados pelas condições em que foram
produzidos, pelas intenções dos autores e das imagens do passado que estes queriam
transmitir.
O autor ainda esclarece que:
[...] tendo em conta o fato de que todo documento é ao mesmo tempo verdadeiro e
falso, trata-se de pôr à luz as condições de produção e de mostrar em que medida o
documento é instrumento de um poder (LE GOFF, 2003, pg. 525).

Nessa linha de pensamento, Carlos Ginzburg (2007), atesta que “em qualquer
sociedade, a documentação é intrinsecamente distorcida, uma vez que as condições de acesso
à sua produção estão ligadas a uma situação de poder e, portanto, de desequilíbrio”
(GINZBURG, 2007, pg. 265).” Isto posto, é válido notar que o documento carrega consigo
uma determinada intenção, uma determinada visão de mundo. Ele é, pois, resultado de um
fazer história/memória consciente ou não do sujeito e do tempo histórico que o concebeu,
cabendo, portanto, ao pesquisador analisar não só os discursos contidos nos documentos,
como também suas condições de produção, sempre interpretando as fontes e considerando a
dinâmica social da época, procurando não ser ingênuo e tomar aquele escrito como a única
verdade.
Outra fonte consultada para a realização deste estudo foram os jornais A Cruzada e A
Voz Circulista, que abordam a tônica da religião católica. Trata-se de documentos que
conferem maior inteligibilidade ao trabalho proposto. No que tange aos periódicos, constatouse que se localizam no Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, todos os
exemplares requeridos pela periodização deste estudo. A pesquisa embasa-se ainda na vasta
literatura pertinente ao tema.
A pesquisa esteve fundamentada em fonte documental materializada em jornais,
boletins, atas, discursos, cartas, etc. onde o estilo narrativo dos textos possibilitou a
valorização da rede de relações estabelecidas entre os diversos personagens e, ao mesmo
tempo, garantiu as condições para a interpretação e análise.
De acordo com Roger Chartier (1990), “a história é sempre relato”, mas mesmo
quando foge desse modelo, o seu modo de compreensão permanece tributário dos
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procedimentos que assegurem a encenação na forma de intriga das ações representadas “este
modo de compreensão histórica não exclui a inteligibilidade, porque seria construído no
próprio relato, pelos seus ordenamentos e pelas suas composições” (CHARTIER, 1990, 17).
O estudo contempla a experiência da formação operária católica através da atuação do
Círculo Operário, construtor do modelo católico de trabalhador. Objetivando mostrar como
aconteceu a experiência de formação católica no proletariado sergipano a partir do
protagonismo do COCS.
Justifica-se um estudo como este pela importância de compreender o contexto de
participação política e social dos trabalhadores sob os auspícios da Igreja Católica que se
mantinha em oposição ao comunismo, como forma de um despertar político rumo à
organização dos trabalhadores sergipanos, já que essa ação da Igreja Católica, dentro do meio
proletário sergipano consolida uma nova forma de participação social, onde Católicos e
comunistas passaram a lutar separadamente para organizar os trabalhadores em entidades
sindicais ou associações.
Quanto aos procedimentos metodológicos, o trabalho de análise se deu
principalmente sobre o as práticas educativas e culturais do COCS. Pois é nessa área que
segundo Jessie Jane (2002), o “movimento se mostra inovador numa realidade sindical
marcada pelas disputas políticas stricto sensu – e apenas com base nesse ponto fundamental é
possível analisar o circulismo” (SOUSA, 2002, pg.30).
É um trabalho de investigação histórica, tendo como objeto as práticas educativas e a
organização da cultura operária. E que, para evidenciar o objeto de estudo, foi realizada uma
análise histórica das fontes escritas, ratificando que a presença do aparato documental
referente ao COCS serviu de suporte material na pesquisa. Os ofícios, relatórios, textos
escritos e jornais constituíram instrumentos privilegiados e fundamentais. Entendendo o
documento conforme LE GOFF (1996), como monumento testemunha de um tempo
especifico construído social e intencionalmente, passivo de análise de interpretação subjetiva
do historiador, que sente a necessidade de desconstruí-lo para, então, extrair dele significados
e sentidos.
É bom ressaltar que o presente estudo busca parear-se a elementos conjunturais
relacionados ao COCS e ao processo de romanização desenvolvido a partir do ano de 1910 na
diocese de Aracaju e que será refletido no meio proletário a partir de 1935. Para isso faz-se
referências às discussões sobre o Projeto romanizador instituído por Dom José Thomas7, na
7

Haja vista que a Igreja católica, a partir de 1910, com a criação da Diocese de Aracaju elaborou ideais de
cristandade, que se constituíram em polarizações de princípios e deram fundamentação ao ordenamento social
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diocese de Aracaju, feitas por, Péricles Morais. Pois para esse autor o projeto em questão “[...]
buscava reforça a autoridade religiosa do sacerdote e introduzir novas práticas ao laicato,
calcadas na ordem, na disciplina e no respeito” (ANDRADE, 2010, pg.25).
Nosso entendimento é que esse projeto possuiu múltiplas tendências e que a partir de
1935 concentrou em seu interior a classe operária. Nessa perspectiva, espiritualidade e
política conjugaram-se efetivamente dentro da formação do proletariado sergipano como
resposta da igreja ao contexto político e cultural que se apresentava naquele momento e que
ela interpretava como extremamente perigosa8.
Contudo, vale salientar que no âmbito desse estudo o entendimento sobre práticas
educativas não são como uma prática pedagógica, meramente escolar onde se aprende
experiência e conteúdos para integrar o sujeito ao meio social, mas na percepção
Gramisciniana de que:
A relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente
escolásticas, esta relação existe em toda a sociedade no seu conjunto e em
todo indivíduo em relação aos outros indivíduos, bem como entre camadas
intelectuais e não intelectuais, entre governantes e governados. Toda relação
de hegemonia é necessariamente pedagógica. (GRAMSCI, 1968, p.37).

Os conceitos de estratégia e tática, tomados de Michel de Certeau (1990),
foram de relevância na compreensão da formação do circulista, pois a estratégia, na ótica
desse autor, refere-se a uma ação que supõe a existência de um lugar próprio, como algo
próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade. Nesse sentido,
possibilita, a partir dos estudos das estratégias, levar a concentrar um olhar ao que é exterior
ao Círculo Operário. Já a ideia de tática leva à interioridade, visto que, com relação às
estratégias, ele define táticas como:
do sergipano e, simultaneamente, garantiu a estabilidade e a difusão da influência sociopolítica da instituição
eclesiástica.
Conforme Péricles Andrade, essa postura “[...] eclesiástica, buscava reforça a autoridade
religiosa do sacerdote e introduzir novas práticas ao laicato, calcadas na ordem, na disciplina e no respeito7”.
Com esse propósito, encampou a “restauração” de sua presença efetiva dentro do espaço sociopolítico e religioso
sergipano. Nesse sentido, concordamos com Mainwaring, que defende a necessidade de compreender “[...] as
mudanças na instituição como uma tentativa de defender seus interesses e de expandir sua influência [...] 7”
8
Tais diretrizes serviram(???) se fizeram necessárias no campo da formação do operariado sergipano a partir de
1930 devido às mudanças construídas no calor da modernização do mundo do trabalho que geraram um
ambiente frutífero para o florescimento de intensa mobilização dos trabalhadores, através das associações
classistas conforme a assertiva de Frederico Romão. “Em 1934, serão criados 7 sindicatos operários, uma
Federação de Trabalhadores e um partido político, objetivando representá-los: a Aliança Proletária de Sergipe.
No ano de 1935, (...) são criadas as delegacias dos sindicatos da Construção Civil, padeiros e Resistências, na
Cidade de Maruim. Portanto, ao concluirmos o período estudado, Sergipe contava com 31 sindicatos operários, 3
delegacias sindicais, uma federação e um partido político dirigido por trabalhadores”.Essa grande movimentação
dos trabalhadores, que vinham organizando entidades representativas em quase todas as categorias sob o
entusiasmo do discurso comunista,8 levou a igreja a atuar em contraponto ao sindicalismo de orientação
comunista que alcançava rápido crescimento no período de 19358.
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[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma
delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar
senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o
organiza a lei de uma força estranha. (CERTEAU, 1990. Pg.100).

A distinção entre os dois conceitos reside principalmente no tipo de operação que se
pode efetuar. Enquanto as estratégias são capazes de produzir e impor, as táticas só permitem
utilizar, manipular e alterar algo, que no nosso estudo trata-se do modelo operário que se
configurou na forma circulista em Sergipe.
Esses conceitos serão utilizados por entender que o COCS possuía uma estratégia
estabelecida para a formação dos seus associados, no sentido de fixar um tipo específico de
comportamento e que precisou munir-se de meios possíveis para tal função.
De Roger Chartieu (1988) a categoria a ser utilizada será a de representações, de forma
que, para o autor “as representações não são discursos neutros: produzem estratégias e
práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência e mesmo legitimar escolhas”
(CHARTIER, 1988, pg.17). Essa categoria propiciará entender as estratégias elaboradas pela
imprensa circulista que se configuravam como propostas pedagógicas pela qual se buscou
construir uma determinada realidade construída, pensada, dada a ler por diferentes grupos
sociais (Idem).
Por compreender que o circulismo constitui “sistemas de disposições duráveis”, a
partir de representações que o movimento estabelecia, sobre o comportamento e as
manifestações desse trabalhador será utilizado o conceito de habitus que Bourdieu define
como:
(...) sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e
estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente '
reguladas' e ' regulares' sem ser o produto da obediência a regras,
objetivamente adaptado a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e
domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente
orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente.
(BOURDIEU, 1993, pg.60)

Para abordar esse processo, tentarei seguir algumas trilhas analíticas que me permitam,
além do embasamento teórico, ter certa flexibilidade investigativa. Abordando a dimensão
coletiva da vida circulista em dois momentos investigativos: O olhar sob o COCS como uma
figuração com traços sociais específicos, e perceber o processo pelo qual esse habitus
circulista do grupo se instila em seus membros.
O recorte temporal compreende o período da década de 1935, ano de fundação do
movimento, onde na sociedade sergipana, ocorria a criação de vários sindicatos com
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doutrinações contrárias às da Igreja. Nessa época também tem início as ações formativas do
Círculo Operário como a reabertura do Jornal A cruzada em 1935, a fundação da sede do
movimento circulista em Aracaju e a criação de núcleos circulistas em Propriá e São
Cristóvão. São também criados os Cinemas Vitória e Vera Cruz. Quanto ao final 1969,
devem-se ao fato de nessa década ocorrer um enfraquecimento de ações, contudo haverá
momentos que ultrapassaremos esse recorte temporal, haja vista que após o fim oficial do
COCS no ano de 1969, algumas ações ainda ficaram ativas como é o caso dos Cinemas e as
escolas circulistas.
A dissertação está estruturada em três capítulos e as considerações finais. No primeiro,
intitulado: “A Igreja e a organização dos trabalhadores em Sergipe”, procuramos
apresentar a participação da Igreja Católica no processo de organização do operariado, a
fundação do COCS, os núcleos circulistas, a sua estrutura organizacional, os sócios e as
comissões de assistências formadas pelo movimento. Também a relação da Igreja Católica
com o Estado a partir dos anos 30, por meio da aplicação de um modelo de operário calcado
na ordem, a partir das concepções de corporativismo idealizadas e colocadas em prática,
principalmente na relação entre patrões e empregados; e como essa aliança foi fortalecida no
combate aos inimigos do Estado e da Igreja, representados pelo crescimento das ideias
comunistas entre os operários ameaçando a hegemonia Católica.
No segundo capítulo denominado “A educação escolar circulista” procurou
apresentar a criação das escolas do COCS como mecanismo de atuação no ensino formal
através das escolas circulistas que ofereciam instrução para os jovens filhos dos sócios do
movimento. Para tal, analisamos as seguintes instituições educacionais: Escola Padre José de
Anchieta, Educandário Dom Avelar Brandão Vilela, Educandário Cristo Rei, Escola
Profissionalizante Joana Ribeiro e a Escola de Líderes Operários.
No terceiro capitulo, “Imprensa, cinema, rádio, moldando pensamentos e
opiniões” procuramos deitar o olhar sobre os jornais, cinemas e programas de rádio.
Demonstrando que esses meios midiáticos cumpriu um papel importante para o
fortalecimento do aspecto doutrinal da fé católica no meio operário. Servindo de suporte para
a ideologia católica do período, fazendo parte de uma grande rede de comunicação católica,
inspirando reflexões teóricas e doutrinárias, orientando práticas, reforçando símbolos e
devoções capazes de garantir uma unidade administrada pela hierarquia eclesiástica.

CAPÍTULO 1

A IGREJA E A ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERGIPE

Figura 2: Padre Leopoldo Bretano, fundador dos Círculos Operários no Brasil,
juntamente com o Padre João Moreira Lima, em comemoração ao 2º Congresso de
Trabalhadores Cristãos de Sergipe em 1960.

.

Fonte: Acervo particular do autor.
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A partir do ano de 1910 a Igreja Católica encampou a “restauração” de sua presença
efetiva dentro do espaço sociopolítico sergipano, buscando “[...] reforçar a autoridade
religiosa do sacerdote e introduzir novas práticas ao laicato, calcadas na ordem, na disciplina
e no respeito” (ANDRADE, 2008, pg. 25).
Vinte e cinco anos após a implantação desse processo, mais especificamente em
agosto de 1935, essa restauração se fez presente na classe operária, que dentro das concepções
da Doutrina Social da Igreja,1com o desenvolvimento do COCS (Círculo Operário Católico de
Sergipe), incorporou elementos católicos na classe operária. Diligenciando formar um
trabalhador que “cultivasse as virtudes que dignificam a classe: amor ao trabalho, à ordem,
sobriedade e economia” (PANFLETO CIRCULISTA, 1957).
Riolando Azzi (1980), explica que nos anos 30 veio a “Restauração” com a
preocupação da hierarquia eclesiástica em criar condições de reafirmação da Igreja na
sociedade. A nova proposta foi lançada no pontificado de Pio XI. Estando embasada no lema
de restaurar tudo em Cristo, restaurar no mundo o domínio espiritual da fé católica. O autor
faz considerações sobre o significado de restauração como simbolizando o resgate de um
modelo antigo que coloca a fé de volta enquanto elemento constitutivo da sociedade. (AZZI,
1980, pg. 21-22).
Em Sergipe investiu-se numa obra educativa para a formação de uma consciência
cívica que criasse uma falange de cristãos exemplares, destacando-se o modelo de uma
conduta adequada no âmbito do privado e do público, a partir da aplicação de princípios
católicos em toda a vida social. Essa obra se concretizou através de várias frentes como a
penetração a atuação da Ação Católica e a criação do Círculo Operário, fundamentados nos
preceitos estabelecidos pela Rerum Novarum. Que segundo Ana Cristina (2009), no titulo:

“Sobre a Condição dos Operários” implanta a versão de Catolicismo Social cunhada
neste momento para enfrentamento, no campo político, das correntes revolucionárias
e libertárias do movimento operário. A primeira parte é dedicada a explicar – sob a
concepção conservadora da doutrina cristã – o sentido do Comunismo e sua
decorrência “maléfica” na sociedade. A partir deste ponto apresenta o
Corporativismo Católico – pautado na obediência às hierarquias e na legitimação do
lugar social dos pobres – como solução para os problemas contemporâneos advindos
1

A Doutrina Social da Igreja se inaugura com a encíclica Rerum Novarum (1891) e desdobra-se em outros
documentos pontifícios, muitos deles comemorando aniversários da primeira grande encíclica social. Tal foi o
caso do Quadragésimo Ano de Pio XI (1931); das Radiomensagens de Pio XII (1941,1951); da Mater et
Magistra de João XXIII (1961); da Carta Apostólica Octogesima Adveniens de Paulo VI (1971); da Laborem
Exercens de João Paulo II (1981) e Centesimus Annus de João Paulo II (1991). Essa Doutrina Social da Igreja é
entendida aqui como um conjunto de concepções e orientações relativas ao funcionamento sócio-político,
econômico e cultural da sociedade baseada na Sagrada Escritura, em especial o Evangelho, nos escritos
apostólicos, na tradição da Igreja dos primeiros séculos do cristianismo e nos diferentes pronunciamentos,
especialmente as Encíclicas Sociais.
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das formas capitalistas e, condenando a luta de classes, reitera a caridade como
“solução definitiva” (LIMA, 2009, pg. 50-51).

Roberto Romano (1979) põe essa ação, dentro do que ele qualifica de projeto
teológico-político dando a Igreja católica um enorme poder de adaptação à nova ordem, onde
“ela experimenta ainda o impacto das contradições sociais e procura desafiá-las no próprio
interior de sua gênese, atenuando-as em proveito de seus fins religiosos e voltando-as contra
seus adversários políticos” (ROMANO, 1979, pg. 250).
Essa ação da Igreja, no meio operário sergipano, esteve também associada ao
desenvolvimento de sindicatos2, que conduzia parte dos trabalhadores a inclinar-se para essas
entidades. Segundo Frederico Lisbôa (2000), a partir da década de 1930, intensificou o
surgimento de entidades sindicais, que no calor da modernização do mundo do trabalho, gerou
um ambiente frutífero para o florescimento de intensa mobilização dos trabalhadores, através
das associações classistas. (ROMÃO, 2000, pg. 38)
Esse clima sócio-cultural e político da cidade era propício a condutas diversas dos
operários. Já que havia uma pluralidade de credos e partidarismos políticos que contaminava
o ambiente urbano e também a classe operária, tornando-a alvo de pregações ideológicas
divergentes.
O compasso da movimentação operária estava sujeito à receptividade que davam aos
trabalhadores discursos em defesa de seus direitos e às alternativas que lhes eram dadas para a
superação das carências materiais a que estavam muitas vezes expostos. Foi em face dessa
vulnerabilidade e com um discurso de sanar as faltas materiais, mas também espirituais e
morais, que a Igreja, pela ação do Pe. João Moreira Lima, se lançou no trabalho de arrebanhar
os trabalhadores expostos às necessidades de sobrevivência e ao perigo de adesão ao discurso
liberal e comunista.
Movido por esse propósito a Igreja, criou o COCS em 1935. O que , segundo Ibarê
Dantas (2004), contribuiu para que a Igreja voltasse seu olhar para os trabalhadores, na
tentativa de atraí-los, criando assim um sindicato católico na década de 1930 (DANTAS,
2004, pg. 103).
2

Segundo ROMÃO (2000) a partir da década de 1930, intensificou o surgimento de entidades sindicais, que no
calor da modernização do mundo do trabalho, gerou um ambiente frutífero para o florescimento de intensa
mobilização dos trabalhadores, através das associações classistas. Onde serão criados: (...) 7 sindicatos operários,
uma Federação de Trabalhadores e um partido político, objetivando representá-los: a Aliança Proletária de
Sergipe. No ano de 1935, (...) são criadas as delegacias dos sindicatos da Construção Civil, padeiros e
Resistências, na Cidade de Maruim. Portanto, ao concluirmos o período estudado, Sergipe contava com 31
sindicatos operários, 3 delegacias sindicais, uma federação e um partido político dirigido por trabalhadores.
ROMÃO, Frederico Lisbôa. Na trama da história. O movimento operário de Sergipe 1871a1935. Aracaju:
Sindimina/Sindicato dos Bancários de Sergipe/Sidisan/Advocacia Operária. 2000.
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1.1 - O Círculo Operário Católico de Sergipe

Fundado em 11de agosto de 1935, na Capela do Seminário Diocesano de Aracaju,
pelo recém-ordenado sacerdote João Moreira Lima, o COCS organizou a cultura operária,
desenvolvendo práticas educativas na construção de um trabalhador católico dentro de uma
formação voltada para os dogmas e valores da Igreja. Mas também incluso nas concepções da
encíclica Rerun Novarum, que preconizava a necessidade de evangelização dos sindicatos e,
consequentemente, dos trabalhadores que os compunha (STEIN, 2008, pg.102).

Figura 3 – Padre João Moreira Lima,
fundador e Assistente Espiritual do COCS.
.

Fonte: Acervo particular do autor.
.

Em cerimônia de inauguração contou com a presença do Governador do Estado
Eronildes de Carvalho, o Bispo metropolitano, Dom José Thomaz “e outras autoridades da
administração federal, estadual, municipal e representantes de diversas associações” (O
Estado de Sergipe, nº 695, Aracaju, agos./1935 pg. 01).
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Inicialmente seus trabalhos foram realizados no Centro Dom Vital,3 organização de
intelectuais católicos fundada por Jackson Figueiredo, que ofereceu sua sede, situada à Rua
João Pessoa, para a instalação provisória. Porém, em 1937 o COCS adquiriu um terreno,4
localizado à Rua Itabaianinha, e iniciou à construção da sua sede.

Figura 4: Populares em bênção da pedra de fundação da sede do COCS em
1938.

Fonte: Acervo particular do autor.
.

A construção do edifício, aonde viria a ser a sede do COCS, teve início com uma
cerimônia religiosa, para o batimento da pedra inicial, contando com a presença do Bispo e
novamente do governo do Estado, Eronildes de Carvalho.

3

Maiores informações acerca da atuação desse movimento em Sergipe ler: SOUSA, José Carvalho de. Presença
participativa da Igreja Católica na História dos 150 anos de Aracaju. Aracaju: Gráfica J. Andrade, 2006.
4
Segundo João Moreira Lima, o terreno foi adquirido ao valor de vinte e cinco mil cruzeiros e pertencia à
senhora Adelaide Passos Cabral, mãe de Alfredo Cabral. De acordo com João Moreira Lima a compra do terreno
foi possível devido a uma grande campanha divulgada nas páginas do Jornal A Cruzada: “Dei início, adquiri o
terreno. Situava-se à rua Itabaianinha, de propriedade de D. Adelaide Passos Cabral. O terreno custou vinte e
cinco mil cruzeiros que foram adquiridos a partir da campanha desenvolvida em A Cruzada - LIMA, João
Moreira. A serviço do reino de Jesus Cristo: para que todos tenham vida. Aracaju: Ed. Particular, 1984.
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Figura 5: Dom José Thomaz e o Governo do Estado Eronilde de Carvalho em
cerimônia ao lançamento da 1ª pedra fundamental da sede do COCS em 1938.

.

Fonte: Acervo particular do autor.

A presença do Governador, na cerimônia de fundação e de construção da sede do
COCS, demonstra que a Igreja esteve ao lado do Estado em Sergipe, no processo de formação
de uma classe operária católica. Não na condição de Igreja oficial como havia acontecido no
passado, mas como uma poderosa instituição que fez valer muitos de seus valores e anseios.
Ela elaborou ideais de cristandade que deram fundamentação ao ordenamento social da classe
operária sergipana e, simultaneamente, garantiu a estabilidade e a difusão da influência
sociopolítica da instituição eclesiástica. Que na prática foi baseada na colaboração entre os
poderes eclesiásticos e políticos.
No ano de 1949, essa colaboração se torna mais visível quando o COCS é reconhecido
como Instituição de utilidade pública pelo Governo do Estado, através do Decreto Lei nº 130
de 24 de maio de 1949. O que contribuiu na construção da sede oficial do COCS. Apontada
pelo seu Assistente Eclesiástico, João Moreira Lima, como uma obra que propiciaria “salvar o
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operário das malhas da ideologia materialista e que seria para os trabalhadores um grande
movimento social” (LIMA, 1984, pg.18). Para ele o COCS, responderia às necessidades
espirituais da classe operária, que mergulhava cada vez mais nas ideologias materialistas.

Figura 6: Projeto do Ed. Pio XI futura sede do
COCS.

Fonte: Acervo particular do autor.
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Figura 7: Ed. Pio XI Sede do CCOCS na Rua de
Itabaianinha, 330.

Fonte: Acervo particular do autor.

Contudo, as ações do COCS vão contar, também, com apoio de iniciativas privadas,
como indústrias e comerciantes locais, além de políticos como deputados e governador.
Demonstrando sua ligação com elementos de fora da Eclésia, fato que vai contribuir para o
desenvolvimento de suas práticas educativas, pois passou a receber subvenções do poder
público e privado5.

5

Tal interesse por parte estatal a uma iniciativa da Igreja deve-se segundo AZZI (1977), ao fato de que “o poder
político via na Igreja um valioso apoio para a manutenção da ordem pública, conturbada pelos movimentos
revolucionários”. AZZI, Riolando. O início da Restauração Católica no Brasil. 1920-1930 In: Revista Síntese
Política, Econômica e Social (SPES), n. 11, volume 4, set-dez 1977. São Paulo: Loyola, p. 73-101.
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O COCS era tido como um movimento de oposição às tendências de esquerda, por não
adotar concepções, revolucionárias socialistas, conforme grande parte dos sindicatos da
época. Além de agir ás margens dos sindicatos por desenvolver um projeto assistencialista e
de evangelização que almejava a harmonia entre capital e trabalho, orientado pelo catolicismo
social, entendido como “o processo de reencontro da igreja com os assalariados industriais”
(GUTIERREZ, 1995, pg.19).
Em um jogo de mão dupla o COCS necessitava do apoio do Estado para solidificar sua
atuação. Em contrapartida, o Estado utilizava suas ações assistenciais como forma
complementar sua intervenção na classe operária. Estabelecia-se, assim, entre as esferas
estatais e eclesiásticas uma relação de mútua cordialidade e auxílio, característica fundante da
neocristandade.
Figura 8: Anúncio da contribuição do Estado na Construção do
Edifício Carmela Dutra. Em 1949.

Fonte: Jornal A Cruzada, Aracaju, n. 598, p.01, 24 Abr. 1949.

Para o governo, o COCS era uma ação importante da Igreja, por exercer influência
sobre a transformação política, afetando a formação da consciência da classe operária, na
medida em que propunha a harmonização entre o capital e o trabalho, representando-se como
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alternativa de ação (DANTAS, 2004) no desenvolvimento de práticas formativas, conforme
salienta o documento a seguir:
Figura 09: Carta do Delegado Regional do Trabalho ao COCS no ano de 1948.

Fonte: Acervo particular do autor.

Neste contexto, a criação e atuação do COCS teve boa recepção, por parte do governo,
pois passou a combater o comunismo e prestar serviços sociais a classe operária, atuando,
desta forma, em cima da deficiência da política local, de Assistência Social.
Havia, portanto, todo um espírito de colaboração prévio entre COCS e as autoridades
políticas, fossem elas municipais, estaduais ou federais. Esta constatação, além de ser
percebida pelo que já foi exposto acima, pôde ter uma melhor visualização no capitulo 2, que
trata das Escolas Circulistas, onde há uma ampla participação do Estado como colaborador
dessas escolas.
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1.1.1 - Os núcleos circulistas

Inicialmente o COCS criou um núcleo circulista em São Cristóvão “instalado no dia
15 de setembro de 1946. Era presidente desse núcleo o prefeito da cidade, e o Revmo. Frei
João Batista Vilar, digníssimo assistente Eclesiástico do Círculo dessa Cidade” (A Cruzada,
nº497, Aracaju, set/1946, p.04).
Esse núcleo iniciou suas atividades com um número expressivo de afiliados, com a
matrícula de 100 sócios, que, na cerimônia de constituição do núcleo, “prestaram
compromissos como sócios fundadores 50 operários de ambos os sexos”(Idem).
No ano seguinte, em 1947, outro núcleo circulista foi criado na cidade de Neópolis,
“por iniciativa espontânea de elementos operários de Neópolis” (A Cruzada, nº497, Aracaju,
set/1947, p.02).
Em 1º de maio de 1948, sob a direção do Mons. Eraldo Barbosa, o COCS cria o
primeiro Círculo Rural de Sergipe, cuja criação foi conduzida dentro do programa da
Confederação Nacional dos Operários Católicos, que no ano de 1940 “no 3º congresso dos
Círculos Operários do Brasil, recomendava a necessidade de organizar círculos operários
entre os trabalhadores rurais” (STEIN, 2008, p.180).
Em Sergipe a necessidade de se criar um núcleo circulista rural repousava na
justificativa de que o COCS precisava “voltar para o trabalhador do campo e dar-lhe uma
dada assistência, a fim de que ele não tenha inveja do trabalhador da cidade para quem já
existem tantas obras sociais” (A Cruzada, nº562, Aracaju, ago/1948, p.02).
Ainda em 1948, visando estender seus trabalhos dentro da capital sergipana, a partir
do bairro periférico Siqueira Campos, o COCS projetou a construção do edifício de
Assistência Social Carmela Dutra, com objetivo de instalar: “gabinete médico e dentário,
farmácia cooperativa de consumo (gêneros alimentícios) cooperativa (loja, armarinho e
livraria) escolas em três turnos para crianças e adultos, aulas de corte- costura, prenda e
educação doméstica” (A Cruzada, nº520, Aracaju, jan/1948 p. 02).
A justificativa para a construção desse núcleo na capital, tendo em vista que já existia
a sede da entidade, foi de que o bairro Siqueira Campos era um local onde residia a maior
parte operariado. (A Cruzada, nº460, Aracaju,fev/1945,p.04).
Para construção desse núcleo desenvolveu campanha através do jornal A Cruzada
conforme anúncio de maio de 1948:
Chegou a vez do Círculo Operário de Aracaju voltar-se para o Bairro Siqueira
Campos, para no meio dos Operários, levantar outra nova sede ampliando suas
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atividades beneficentes. Armazém, farmácia, dispensário gabinete medico e
dentário, escolas primárias para crianças, alfabetização para adultos, corte costura
para operárias, campo de esporte e salão de diversões. Que venha logo “edifício de
Assistência Social Carmela Dutra”, pois, é uma obra que certamente todos os
sergipanos auxiliarão com entusiasmo (A Cruzada, nº 565, Aracaju,mai/1948).

O valor da construção foi alçado em Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) e
contou com apoio de várias pessoas e instituições, além do governo a quem se encaminhou o
projeto da construção conforme apresentado na figura 09, em documento anterior.
A iniciativa de criar um núcleo do COCS na capital foi saudada pelo prefeito de
Aracaju, com muito entusiasmo, expondo sua posição a respeito da fundação, enaltecendo a
atitude e incentivando a contribuição de terceiros no desenvolvimento de suas ações.

Figura 10 Carta do Prefeito de Aracaju Marcos Ferreira de Jesus, entre os anos
de (1947 - 1951), parabenizando a fundação do novo núcleo circulista do bairro
Siqueira Campos em 1948.

Figura 7 – Carta do Prefeito de Aracaju ao Círculo Operário
Fonte – Arquivo do pesquisador

Fonte: Acervo particular do autor.

Representantes da esfera política, principalmente do legislativo atenderam ao apelo e
auxiliaram na construção, pois segundo Assistente Eclesiástico do COCS:

Definiu a construção o auxilio federal conseguido pelos deputados federais
Godolfredo Diniz e Amando Fontes, contribuíram no valor expressivo de Cr$ 300,
000,00 (trezentos cruzeiros) e do Estado de Sergipe no valor de Cr$ 50, 000,00
(cinquenta mil cruzeiros), no governo de Dr. José Rollemberg Leite (LIMA, 1984.
pg.46).
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Também empresas e particulares mostram interesse na sua fundação, contribuindo
através de campanhas como, por exemplo, a campanha dos 100, 000 tijolos:
Tabela 1- Pessoas que contribuíram na Campanha de 100. 000 tijolos em Prol do
Edifício “Carmela Dutra”.

Doadores
Valor
2.000
Lacy Rocha.
1.000
Elias Hitman.
1.500
Tomaz de Aquino Freitas.
500
Pneus Brasil.
1.000
Professor Joaquim Sobral.
5.000
João Rodrigues Cruz.
2.500
Aurelio Vieira do Prado.
500
Theodulo Vieira do Prado.
500
Augusto Barreto.
1.000
Camilo Calazans.
5.000
Alberto Silveira Rolemberg.
1.000
D. Idalina R. da Cruz Leite.
500
Teotônio Mesquita.
1.000
Gaspar Fontes.
1.000
D. Elisa Sebrão da Cruz Alves.
1.000
Heliodoro Prado.
1.000
José Gonçalves.
500
Braz Felizola.
500
Silvino Fontes.
250
Justino Dantas.
2.000
Vieira irmãos e CIA.
1.000
Dr. José Silvério Fontes.
1.000
D. Ana Acioli Rolemberg.
1.000
D. Maria Acioli.
5.000
D. Maria Rolemberg da Cruz.
500
Jose Felizola.
500
Nelson Martins.
1.000
Vasconcelos Irmãos.
1.000
Hercílio Prado Almeida.
2.000
Marinho Tavares.
2.500
Cabral Machado.
1.000
Gentil irmãos Ltda.
1.000
Luiz Melo.
250
Rezende Cruz Ltda.
250
Leobino Andrade.
250
Rezende Cruz Ltda.
1.000
Frederico Gentil.
1.000
Gervásio Dorea.
Continua aberta esta campanha recebendo de qualquer pessoa a sua adesão em tijolos ou em
importância equivalente. Qualquer donativo pode ser remetido ao Cônego João Moreira, edifício
PIO XI – Rua Itabaianinha, 330- Aracaju
Fonte –Jornal A CRUZADA, nº592, Aracaju,abri/1949.

Em 18 de agosto de 1950, o núcleo ficou pronto, dando início às atividades
assistenciais e sociais ofertando serviços sociais: secretaria, gabinete médico e dentário, sede
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desportiva, cooperativa de consumo, ambulatório, escolas primárias e de corte costura.
(LIMA,

1984,pg.35).

Demonstrando boa relação para com as várias instâncias do poder local e nacional, a
direção do COCS comunica o êxito na construção do empreendimento ao Presidente da
República, entre 1946 a 1951, Eurico Gaspar Dutra; ao Ministro do Trabalho, Morvan Dias
Figueiredo e ao Governador do Estado José Rolemberg Leite, que prontamente respondem
expressando sua gratidão e apreço.

O Circulo Operário de Aracaju comunicou em mensagem a S. Excia. Snr. General
Eurico Gaspar Dutra, D.D. Presidente da República a denominação de Edifício de
Assistência social Carmela Dutra ao prédio que será construído no Bairro Siqueira
Campos e recebeu a seguinte resposta:
“Snr. Manuel Franklin da Rocha Presidente do Círculo operário de Aracaju
Sensibilizado agradeço vossa Mensagem de 11corrente comunico a homenagem
prestada a memória de minha saudosa esposa ensejo comemorações 1º de Maio
Saudações Eurico G. Dutra”.
Do Esmo Snr. Ministro do trabalho, o Círculo também recebeu seguinte telegrama:
“Agradeço gentileza telegrama 11 corrente. Felicito esse prestigioso Círculo pelo
aplauso que dele mereceu na solenidade comemorativa Dia do trabalho construção
Edifício Assistência Social Carmela Dutra no Bairro Siqueira Campos dessa Capital
Saudações Atenciosas Morvam Dias Figueiredo Ministro do Trabalho indústria
Comércio”
O Exmo Snr. Governador do Estado assim expressou em seu telegrama de
agradecimento: “Tenho satisfação acusar telegrama dia onze e agradecer
comunicação mesmo contida com votos trabalhos construção tenha pleno êxito
Cumprimentos José Rollemberg Leite Governador do Estado” (A Cruzada, nº562,
Aracaju, mai/1948).

Ainda segundo João Moreira, outros núcleos foram criados em Propriá, Riachuelo,
Itaporanga d’Ajuda e Simão Dias. (LIMA, 1984. pg. 36). Mas até a conclusão desta pesquisa,
não encontramos registro da existência desses núcleos.

1.2 – Organização e os sócios do COCS

O COCS apresentava uma organização e forma administrativa estruturada em:
Presidente, Vice-Presidente, Assistente Eclesiástico, Equipe Fundadora e Conselho Superior.
Sendo o Assistente Eclesiástico um elemento central na sua composição e organizacional,
pois sempre estava à frente de todas as ações do movimento, pois representando a figura da
Igreja.
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Mesmo não sendo o primeiro cargo na hierarquia da diretoria, o Assistente
Eclesiástico tinha mais poderes de decisão que o próprio diretor, pois a última palavra sempre
era dele, com poder de veto a qualquer política desenvolvida pelo movimento.
Astor Antônio (1990) destaca o papel do Assistente Eclesiástico dentro da estrutura do
circulismo, porque as normas de conduta estão prescritas em direitos e deveres, fixados
estatutariamente, “e são salvaguardadas pelo Assistente Eclesiástico que assegura a
compressão e manutenção doutrinal do movimento” (DIEHL, 1990, pg.120).
Na sua primeira seção após a fundação em 1935, foi empossada a primeira Diretoria
do movimento assim constituída:

Presidente, Aristides Araujo; Vice-presidente, Tomaz de Aquino Freitas; Assistente
Eclesiástico, Pe. João Moreira Lima; 1º Secretário, Jessé Silva; 2º Secretário,
Vicente Ferreira Filho; 3º secretário, João Cruz dos Anjos; 1º Tesoureiro, Domingos
Silva; 2º Tesoureiro, José Lacerda; 3º Tesoureiro, Gentil Costa.
Conselheiros: Padre João Moreira Lima (presidente), José Ribeiro Bonfim, Pedro
Matos, José Franca, Natanael Santos, Manuel Franklin da Rocha, Manuel Augusto
de Lima, Arcebiades Teotônio de Carvalho, Wagner Ribeiro Guimarães e
Guilhermino Cruz.(Ata de Posse, Aracaju 1935).

Conforme veremos a seguir, nas demais comissões diretoras, não há permanência no
que diz respeito às funções ou aos cargos, ocorrendo mudanças em todos eles, com exceção
do Assistente Eclesiástico.
O papel do presidente dentro do COCS consistia num elemento de união, mas acima
de tudo uma representação no sentido teatral, haja vista que as decisões eram tomadas de
forma unilateral pelo Assistente Eclesiástico que incorporava a função de direção como
elemento dotado de força coesiva, centralizadora, disciplinadora e inventiva.
Em 1946, ocorreram algumas mudanças, como o acréscimo de funções. DiretorAssistente – Cônego João Moreira Lima, Presidente – Manuel Franklin da Rocha, Vice
Presidente – Adelmar de Souza Franco, 1ª Secretário – Rodolfo Tavares do Nascimento, 2ª
Secretário – João Amâncio dos Santos, 1º Tesoureiro – Domingos Silva, 2º Tesoureiro –
Francisco Alves Ferreira, 1º Orador – Jose Ribeiro do Bonfim, 2º Orador – José Bezerra dos
Santos, Delegado Geral – Rosalvo Calazans Comissão de Contas – Alcebíades Teotônio de
Carvalho, Firmino Pereira, Anolfo França, Severino Alves Resende, Vitório Santa Barbara.
Criam-se os cargos de 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros e 1º e 2º Oradores. Outra
característica é a mudança de cargos do Vice, que passa a ser Presidente e o Assistente
Eclesiástico permanece (RELATÓRIO CIRCULISTA, Aracaju, 1946).
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Na diretoria de 1950, a principal mudança é a criação do cargo de Vice- Assistente
Eclesiástico. Foi eleito vice o Padre Mário Reis (RELATÓRIO CIRCUISTA, ARACAJU, 1950).
Dentro da estrutura circulista parece ser um caso atípico em Sergipe, pois não há, em nenhum
outro Círculo Operário, nos trabalhos que analisamos a presença de dois Assistentes
Eclesiásticos, tampouco a função de Vice-Assistente Eclesiástico é percebida.
Conforme anúncio, na figura abaixo, podiam ser sócios, todos os operários, sem
distinção do ramo de trabalho. Sendo expressas apenas três exigências: ser trabalhador, não
necessariamente com registro em carteiras, respeitador da família e ter uma religião. (A
Cruzada, nº 458, Aracaju, set/1945).
Figura 11: Normas para o ingresso no COCS.

Fonte - Jornal A Cruzada, Aracaju, n. 458, p.01, 30 Set. 1945.

Nessas três exigências encontram-se traços do trabalhador católico, plasmados a partir
das requisições que o COCS fazia para o futuro associado.
Entre os associados havia a divisão destes em categorias de sócios: honorários,
benfeitores, cooperadores, remidos e efetivos:
Sócios Honorários: composto pelo bispo diocesano, os padres fundadores e o
governador do Estado, Dom José Thomaz Gomes da Silva, Dom Fernando Gomes,
bispo diocesano, Dom Mário de Miranda Vilas-Bôas Bispo do Grão-Pará e o
governado do estado Jose Rollemberg Leite; Sócios Benfeitores: pessoas e
empresas que contribuíam financeiramente (Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Dr.
Joaquim Sabino Ribeiro, Dr. Hercílio Porfírio de Brito, Exma. D. Marieta
Rollemberg da Cruz do Prado Peixoto. Gonçalves & Cia, Pedro Amando & Cia,
Senador Durval Rodrigues da Cruz, Exma D. Adélia do Prado Franco. Dr. Leonardo
Carvalho Leite, Dr. João do Prado Franco, Exma. D. Márcia Franco, Banco
Mercantil Sergipense, Banco do Brasil, Ginásio N. Senhora de Lourdes, Ginásio
Patrocínio São Jose, Dr. João Rodrigues da Cruz. Cel. Guilhermino Resende,
Aliança da Bahia Seguros, Laticínio Anglo Brasileiro S/A. Casa Granado, Sul
America Vida, Banco Prado Vasconcelos, Junior Fontes Irmãos, Exma. Família
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Silveira Dantas, Krauss Cia, Companhia Souza Cruz, Companhia Nordeste de
Seguros, Leite Vieira Cia, Snr. Jose Gonçalves de Oliveira, Sul America
Capitalização, Isnard Cia de São Paulo, Companhia de Seguros da Bahia, ribeiro Cia
e A Fonseca Cia); Sócios Cooperadores: pessoas que ajudavam a desenvolver as
ações circulistas na prática, como médicos, professores etc. (Dr. Adel da Silva
Nunes, Dr. Costa Pinto, Dr. Edson Brasil, Dr. Leonardo Leite, Cônego José Felix de
Oliveira, Snrs Oviedo e Aderbal Teixeira e Mons. Olívio Teixeira;) Sócios remidos:
(Manuel Franklin da rocha e Jaconias Ferreira dos Anjos) e Sócios efetivos:
composto por todos os trabalhadores do comércio e públicos, filiados ao círculo
operário (RELATÓRIO CIRCULISTA, Aracaju,1946).

A presença feminina, entre os associados, filiada ao COCS era pequena. Sendo
predominante a presença de domésticas, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Profissão das mulheres filiadas ao COCS.

Nome do circulista
Maria Oliveira
Luciene de Jesus
Edile S. Jose
Marine Silva
Julia Conceição
Maria Santos
Carmem Lima
Adolfina Silva
Janine conceição
Peroline Santos
Maria Alves
Ermínia de Jesus
Antonia Silva
Maria Elena Nogueira Santos
Maria Lucia de Jesus
Judith Santos Conceição
Izidia Souza
Alice Silva Santos
Marizete Ferreira
Justina Rodrigues Santos
Egidia Florentino de Jesus
Virginea Nobre dos Santos
Joana de Jesus
Aliete Santos
Justina Rodrigues Santos
Judite Campos Conceição

Profissão
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Fateira
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Funcionaria do COCS
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica

Fonte: Livro de Registro Escolar: Matrícula, Frequência Diária e Aparelhamento escolar
da Escola Circulista D. Avelar Brandão Vilela de 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956,
1957.
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Vale lembrar que essa análise é referente às mulheres filiadas e não às demais
mulheres que eram dependentes dos maridos no movimento, cujo número é bem superior,
levando-se em conta o número de homens filiados ao movimento.
Contudo, para ambos, o COCS oferecia auxílio-doença, auxílio-invalidez e auxíliofuneral, benefícios definidos como Assistência Social.

1.2. - As Comissões de Assistências.

Em seu Estatuto de Regulamento da Assistência Social, registrado em 1948, o COCS
apresenta suas assistências: Assistência Médica, Assistência Farmacêutica, Assistência
Educacional e Caixa de Pecúlio.
Segundo Jessie Jane (2002), o Circulismo, a nível nacional:

Buscava, por meio de uma presença fincada nas demandas imediatas dos
trabalhadores, fazer-se presente em seu cotidiano. (...) reconheciam as necessidades
materiais em sua devida urgência e, ao fazê-lo, diferenciavam-se dos comunistas que
acenavam com a construção de uma utopia futurista (SOUSA, 2002, pg.224)

Essa tendência de criar práticas assistencialistas buscava, conforme Jovelina Silva
(2004), “arregimentar os trabalhadores de diferentes categorias sócio-profissionais, para
oferecer-lhes assistência material e espiritual, fundamentado no princípio da caridade e ideal
cristão de harmonia social” SANTOS, 2004, pg. 61).
Para o trabalhador tratava-se de uma estratégia de defesa ante as dificuldades do
cotidiano, já que as doenças e mutilações causadas pelo trabalho e principalmente a morte
podiam desestruturar a família do operário, sendo a filiação ao COCS uma das formas de
assegurar melhores condições aos familiares, pois “entre outros benefícios prestados pelo
Círculo Operário de Aracaju aos seus componentes, há o pagamento de frequentes pecúlios
cada um importando na soma de $1200,00, que o sócio em falecendo, deixava á sua família”
(ESTATUTO CIRCULISTA, Aracaju,1952).

38

Capítulo 1 – A Igreja e a organização dos trabalhadores em Sergipe

1.2.1- Assistência Médica

Essa assistência visava prover as necessidades médicas aos trabalhadores e a seus
familiares através de consulta, acompanhamento clínico e atendimento domiciliar. Por meio
de profissionais médicos conforme relatório de atividades:

Prestaram serviços ao Círculo os seguintes médicos: Dr. Edson da Silva Nunes, Dr.
Walter Cardoso, Dr. Costa Pinto, Dr. Edson Brasil, Dr. Mauricio Cardoso, Dr.
Arnaldo Falcão, Dr. Juliano Simões, Dr. Paulo Faro, Dr. Carlos Souto, Dr. Lauro
Porto, Dr. Benjamin de Carvalho, Dr. Álvaro Santana, Dr. Benjamim Leite, Dr.
Basílio Amaral, Dr. Hercílio Cruz, Dr. Veloso Ramos (RELATÓRIO
CIRCULISTA, Aracaju, 1946).

Com exceção dos médicos: Abel Nunes, Costa Pinto, Edson Brasil, Benjamin de
Carvalho e Álvaro Santana, que prestavam serviços voluntários ao movimento, todos os
demais eram remunerados por seus serviços prestados, que chegou a importância de Cr$ 3.
20000 no ano de 1949, segundo relatório do corrente ano.
Para obtenção dessa assistência, o Regulamento da Assistência Médica estabelecia
que:

Art.3 – A Assistência Médica será concedida da seguinte forma: em
consultório
ou, em casos graves, em domicílio.
§1. Quando em domicílio, a condução do médico ficará por conta do associado.
§2: Não estão incluídos nesta Assistência: dentista, cirurgia, chapas radiográficas,
curativos.
§3: No ambulatório Dr. Manuel Cruz, no Edifício Pio XI, no horário da tarde, nos
dias úteis, gozará do direito de aplicação de injeções gratuitamente, qualquer
associado que estiver em tratamento.
§ 4: O sócio para ser atendido na assistência médica, deverá, por si, ou por
intermédio de pessoa de suas relações, apresentando sempre a carteira em dia,
procurar na sede do Círculo Operário, o cartão para médico (ESTATUTO
CIRCULISTA, Aracaju, 1952).

Além das consultas médicas eram também ofertados aos associados medicamentos,
vendidos a preços mais baixos aos trabalhadores.
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Figura 11: Ambulatório do médico do Círculo
Operário “Dr Manuel Cruz”.

Fonte: Acervo particular do autor.

Os medicamentos eram comprados pelo COCS e repassados aos associados nas
seguintes condições:

Art. 4. Apresentada à diretoria a receita médica, esta será visada pelo Presidente ou
Assistente Eclesiástico para o respectivo aviamento até o credito de R$ 50,00
(cinqüenta cruzeiros na primeira receita do ano, nas seguintes 50%%, até o total de
Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) por ano.
§ 1: Os remédios de amostra do Ambulatório “Dr. Manuel Cruz” nada custará aos
associados, sendo-lhes fornecidos de acordo com a indicação medica (idem).
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1.2.2- Pecúlio post-mortem

Esse auxílio era uma espécie de seguro de vida, no qual os parentes do sócio teriam o
benefício adquirido em caso de morte do circulista.
A prioridade do resgate do benefício era dada ao cônjuge ou aos filhos, como ocorreu
com Maria Poncidonia, sócia do COCS, que faleceu no dia 4 de dezembro de 1947. Seu
pedido de pecúlio foi reclamado pela filha Maria José Teles, sendo aceito, e a beneficiária
recebendo a quantia de CR$ 1.000.00 (mil cruzeiros) (ATA DA CAIXA DE PECÚLIO,
Aracaju,1947).

Outro pedido foi o da Srª Valquirla Pereira, esposa do sócio Genésio Pereira de Souza.
Este faleceu em 19 de janeiro de 1948 (ATA DA CAIXA DE PECÚLIO, Aracaju, 1948). O valor
desses benefícios era de “Cr$ 1.200.00, podendo ser aumentado de acordo com o número de
associados em dia com a Caixa de Pecúlio” (RELATÓRIO CIRCULISTA, Aracaju, 1949).

1.2.3 - Assistência Monetária Semanal

A Assistência Monetária Semanal dava auxílio monetário aos circulistas que por
alguma mazela se encontrasse acamado ou em dificuldades.
De acordo com o artigo 5º do Regulamento de Assistência Social:

O associado que precisar receber esta assistência, pedirá por escrito à Diretoria,
juntando a sua carteira em dia para que seja providenciado o pagamento semanal de
Cr$ 21,00. Até o máximo de 8 semanas por ano. Contudo o associado acometido de
alguma doença teria de estar “acamado e desamparado”. (ESTATUTO
CIRCULISTA, Aracaju, 1952).

Anualmente era noticiado em jornais o nome dos sócios que receberam a assistência e
os valores concebidos, conforme tabela 3:
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Tabela 3 - Relação de sócios que receberam o auxílio no ano de 1950. Segundo
Relatório do COCS, de 1950.
Nome
Manuel Vieira Melo
Maria Rosa Santos
Maria Rosa Oliveira
Izolina Cruz dos Santos
Jose Saturnino Santos
Natalia Santos
Marconila Santana
Alzira Maria de Jesus
Heleno Henrique da Silveira
Lindonor Santana
Maria Helena dos Santos
Agripino Antonio de Araujo
Alzira Amado
Auta de Jesus Ari
Antonio Jose dos Santos
Total

Auxilio
CR$ 550,00
CR$ 550,00
CR$ 520,00
CR$ 498,00
CR$ 358,00
CR$ 218,00
CR$ 208,00
CR$ 186,00
CR$ 168,00
CR$ 168,00
CR$ 105,00
CR$ 105,00
CR$ 84, 00
CR$ 60,00
CR$ 42,00
CR$ 3, 820,00

Fonte: Acervo Pessoal do pesquisador.

.

Para o bom funcionamento do benefício, foi instituído uma “Comissão de Sindicância
que tinha que informar de 30 em 30 dias o estado do associado enfermo. Para isto sendo
necessária a visita na residência do mesmo, mensalmente” (ESTATUTO CIRCULISTA,
Aracaju, 1952). Caso a comissão percebesse a necessidade do associado permanecer
recebendo o auxílio após as oito semanas, “o sócio acamado e desamparado receberia o
auxílio na importância de CR$ 10,00 semanas” (Idem).
O fim da assistência era decretado, caso fosse verificado que o sócio não necessitava
da mesma, ou que estaria recebendo do Instituto a que pertencia.
Contudo encontramos apenas um sócio, na lista apresentada, que recebeu ajuda por
mais de oito semanas: “o sócio Manuel Vieira Melo, há mais de dez anos, vinha sendo
socorrido monetariamente pelo Círculo” (RELATÓRIO CIRCULISTA, Aracaju, 1950).
Essa Assistência propunha de forma mais sistemática, estatuir uma identidade cristã
católica, instruída nos ideais do catolicismo conservador visto como capaz de sobrepor-se à
identidade classista, dando à concepção formativa um aspecto de importância, já que o
movimento visava “prestar aos seus associados todo o gênero de defesa, em especial: cultural
moral, intelectual, social e física” (PANFLETO CIRCULISTA, Aracaju, 1952, p.02).
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Nessa direção as Comissões de Assistências atuavam como intervenção da Igreja no
processo de organização e formação dos trabalhadores, entendida sobre a ótica da disputa e do
controle dos sindicatos comunistas que estava em pleno avanço em Sergipe.
Assim, a Assistência como fundamento do projeto circulista, mesmo com boa dose de
controle social e manutenção das desigualdades sociais, não explica, por si só, a adesão do
trabalhador católico. Decerto, torna-se necessário pensar em como essas Assistências,
enquanto projeto circulista, foram percebidos pelos trabalhadores. Apenas filosoficamente,
tudo isso não faria muito sentido para a classe operária. O que poderia interessar ativamente
eram as propostas de melhoria. E isto não foi pregado no COCS.
Obviamente não podemos responder em que medida as Assistências foram
vivenciadas e concretizadas. Porém, contribui para entendermos o porquê da aceitação do
COCS entre os trabalhadores de Sergipe.
Contudo essa atuação católica no meio operário tomou nortes diferentes já em meados
dos anos 50. Onde o modelo dos Círculos já não dava conta das mudanças em curso no país e
no mundo, principalmente se considerarmos os projetos desenvolvimentistas implementados
no país. Ocorreram a experiência democrática que antecedeu a ditadura militar e também, a
reformulação interna da Igreja com o Concílio Vaticano II. Lustosa analisa essa transição
mostrando que a década de 50 exigiu nova conduta dos católicos frente à questão social e
operária, expondo a necessidade da reforma social. Clérigos e leigos foram levados a
reconhecer sua importância diante da transformação estrutural dos quadros da sociedade.
Estava em marcha um processo incontido de politização e mobilização dos movimentos
populares, sinalizando para um outro estilo de compreensão da ação social (LUSTOSA,
1991:143-144).
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Figura 13: Alunas da Escola Circulista Dom Avelar Brandão Vilela no ano de 1952.

Fonte: Acervo particular do autor.

Capítulo 2 - A Educação Escolar Circulista

Esse capítulo tem como objetivo o estudo da história das instituições escolares
circulistas. Primeiramente, quando falamos em instituição é preciso ter em mente que toda e
qualquer instituição é criada para atender uma necessidade. Mas não qualquer necessidade:
uma necessidade de caráter permanente:

Por isso a instituição é criada para permanecer. Se observarmos mais atentamente o
processo de produção de instituições, notaremos que nenhuma delas é posta em
função de alguma necessidade transitória, como uma coisa passageira que, satisfeita
a necessidade que a justificou, é desfeita. Para necessidades transitórias não se faz
mister criar instituições (SAVIANI, 2007, p. 4).

Entre os anos de 1936 a 1975, o COCS criou colégios masculinos e femininos como
estratégia formativa para os filhos dos operários. Compreender a singularidade da instalação
dessas escolas é o objetivo principal desta parte da pesquisa.
Desenvolvendo uma formação, com ênfase na criação da Escola Padre José de
Anchieta (1936), Educandário Dom Avelar Brandão Vilela (1951), Escola Profissionalizante
Joana Ribeiro (1936), Escola de Líderes Operários (1936) e Educandário Cristo Rei (1975), o
COCS cria uma proposta educativo-pedagógica para os jovens e adultos circulistas.
Tal proposta marcou balizas substanciais na organização operária sergipana, pois
desenvolveu uma formação cristã católica para filhos e mulheres circulistas.
Segundo Adelaide (2002), “a criação de escolas pelos membros da Igreja para os
operários tinha o objetivo de afastá-los, do que classifica como leituras perigosas do
socialismo e das ideologias subversivas” (GONÇALVES, 2001, pg.95). Nessa

direção

as

escolas do COCS, apresenta a face visível da formação dos trabalhadores que buscava
“distribuir com os filhos de seus associados, os frutos positivos de uma educação sadia”
(PANFLETO CIRCULISTA, 1957).
Para reconstruirmos a identidade histórica dessas instituições educativa, mergulhamos
na sua história, no seu edifício, nas suas salas, seu currículo, o quadro de alunos, ou seja,
transitamos no universo micro das instituições, sem descartá-los da realidade social, política,
cultural, econômica e educacional. Ou seja, “a síntese de múltiplas determinações, de
variadíssimas instâncias (política, econômica, cultural, religiosa, da educação geral, moral,
ideológica etc.) que agem e interagem entre si, 'acomodando-se' dialeticamente de maneira tal
que daí resulte uma identidade”. (SANFELICE, 2007, p. 77).
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Além do caráter formativo destinado aos trabalhadores, à criação dessas escolas
ocorreu em um período onde a Igreja Católica entrava ferrenhamente na disputa para
combater o ensino leigo, sem a participação eclesiástica nas escolas públicas. E que segundo
Maria Thétis (1999), referindo-se à reformulação do ensino secundário, salienta que a mesma
“vinha à tona em momento de grande efervescência doutrinária, no setor educacional, entre os
líderes católicos e não católicos” (NUNES, 1999, pg.96).
Desta forma, a educação tornou-se tema principal colocando os assuntos educacionais
nos programas das diferentes organizações ou movimentos que formaram o bojo das
transformações que ocorriam. Ainda nesse período ocorre a implantação do Ministério da
Educação e Saúde que buscou implementar uma nova política educacional para o país.
Nessa atmosfera o COCS, para o desenvolvimento de uma “educação sadia”, difunde
não só as ideias de um trabalhador católico, mas a doutrina da Igreja referente ao ensino, em
um período que se discutia o papel da Igreja no ensino regular.
Com efeito, a criação de escolas se deu também pela precariedade de escolas
destinadas ao ensino secundário em Sergipe, haja vista que para Dilma Andrade (2004):

Em Sergipe, na última década da Primeira República, a despeito dos sucessivos atos
dirigidos à instrução pública, continuavam precárias as condições de funcionamento
e de atendimento do ensino primário. As reformas educacionais, promulgadas umas
sobre as outras, não contribuíam para uma política duradoura de melhoria e
ampliação do atendimento, favoreciam a descontinuidade e a instabilidade do setor
educacional, em que pese essa questão quase não ter sido colocada enquanto
obstáculo a uma política consistente de ampliação e melhoria do ensino; ao
contrário, as carências das escolas públicas sempre serviriam de justificativas para as
novas iniciativas, propostas e ajustes (OLIVEIRA, 2004, pg.15)

Essa precariedade no atendimento e funcionamento do ensino primário seria
supostamente refletida nas décadas posteriores, em especial em 1950, porque a criança que
não cursou, ou que cursou com dificuldades o ensino primário na década de 1930 seria o
adulto da década de 1950. Incentivando o COCS a proporcionar aos seus membros, meios
adequados para instrução e educação convenientes, com a finalidade de assegurar uma
formação educacional católica aos trabalhadores e seus familiares. Mas também, buscando
fortalecer sua presença no domínio dos comportamentos e na formação das mentalidades, pois
seu objetivo “era então fomentar, tanto na criança quanto no adulto, a fé e a observância dos
preceitos católicos” (LIMA, 2009, pg.83).
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2.1 - Instituiçoes Escolares circulsitas.

2.1.2Escola Padre José de Anchieta(1936)

A Escola Padre José de Anchieta, criada em 1936, foi a primeira escola voltada para
membros do COCS. Configurando-se como um estabelecimento de ensino gratuito e misto no
gênero, funcionava no 1º andar do edifício Pio XI, em horário noturno, com frequência média
de 45 alunos disponibilizando o ensino primário a alunos maiores de 14 anos de ambos os
sexos (PANFLETO CIRCULISTA, 1957).
A escola visava atender a um público especifico “os circulistas e seus filhos”
(ESTATUTO CIRCULISTA, Aracaju, 1952), porém passou a aceitar alunos que não fossem
pais ou filhos circulistas, “mas também irmãos, parentes ou protegidos” (A Cruzada, nº 468,
Aracaju, set/1947)

Figura 14: Sala de aula da Escola Padre
José de Anchieta 1936.

Fonte: Acervo particular do autor.
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Possuía uma só sala de aula comportando no máximo 50 alunos.O local não era
adequado para o funcionamento de uma sala de aula, pois era mal arejado, com a ausência de
janelas para ventilação. Seu corpo administrativo e pedagógico era composto por um diretor,
João Moreira Lima, e uma professora adjunta que era a Inês Menezes Santos (PANFLETO
CIRCULISTA, 1957).

2.1.3 Colégio Dom Avelar Brandão Vilela (1951)

Em 1951 com o objetivo de intensificar o processo de ampliação no número de
escolas, o COCS cria o Educandário Dom Avelar Brandão Vilela. Essa escola, diferente da
anterior, adota o processo de feminização dos seus alunos, mas permanece com o mesmo
objetivo do primeiro: alfabetização de jovens e adultos.
No ano de 1956 foram registradas 66 alunas matriculadas. Através de pesquisa
realizada nos livros de matrículas do Colégio foi possível identificar alguns dados das alunas,
nesse ano, conforme tabela a seguir:
Tabela 06 – Alunas matriculadas no Dom Avelar Brandão, em
1956.
Aluna

Idade

Angélica Oliveira

17

Série á
cursar
1ª

Repetência

Auzenir Carvalho

07

1ª

1

Ana Maria de Jesus

15

3ª

2

Diva Prata Santos

09

1ª

2

Dilma Prata Santos

08

1ª

2

Edneide Farias

07

1ª

2

Adna Prata Santos

09

1ª

2

Eunice Almeida

08

1ª

2

Eloisa São José

10

1ª

1

Giselia Campos

10

2ª

2

Gildete Pais Farias

12

1ª

2

Gildete Melo Farias

11

3ª

1

Irene Melo Farias

13

4ª

1

Jailda Pereira Santos

14

1ª

1

Josenilde de Oliveira Santos

09

1ª

2

Lindinalva Gomes

12

1ª

2

Maria Evanilda Pereira Silva

08

4

2

3
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Maria do Socorro

07

1

2

Marie Evanilde Ferreira

13

3

1

Maria de Fatima

08

1

1

Maria Aparecida de Oliveira

08

1

1

Maria Ines Silva

07

1

1

Maria Josefa Batista Santos

10

2

1

Maria Angélica Nunes

08

1

2

Maria do Carmo Lima

09

1

2

Fonte: Livro de Registro Escolar Escola Circulista D. Avelar Brandão
Vilela de 1951,

Através da análise do livro de matrículas, é possível perceber que as alunas
matriculadas tinham entre 7 e 13 anos. Estas, em grande maioria foram matriculadas na 1ª
série. O livro também apresenta que nas escolas circulistas o aluno que não aprendeu devia
ser castigado com a reprovação, que se naturalizou como reurso pedagógico dos professores.
Figura 15: Alunas do Educandário Dom Avelar Brandão Vilela em sala de
aula.

Fonte: Acervo particular do autor.

De acordo com a tabela abaixo (Tabela 07) podemos verificar o número de alunas
matriculadas no Educandário Dom Avelar entre os anos de 1956 a 1959.
Tabela 07– Alunas matriculadas no Educandário Dom Avelar
Brandão Vilela entre os anos de 1956 e 1959.
.
Ano
1956
1957
1958
1959

Alunas matriculadas
66
69
54
70

Fonte: Livro de Registro Escolar Escola Circulista D. Avelar Brandão
Vilela de 1951,
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No ensino de primeira à quarta série, as disciplinas eram: português, matemática,
ciências e estudos sociais. Primando-se pela uniformidade curricular, para que o saber
considerado socialmente válido pela Igreja Católica e pelo Estado fosse viabilizado e
reforçado, enquanto aquele tachado de impróprio fosse evitado e proibido.
O caderno da professora, Maria Iolanda Lima Moura, identifica o conteúdo abordado
em suas aulas no ano de 1952 nas disciplinas de matemática e Estudo Sociais.

Figura 16- Caderno da professora Maria Iolanda Lima Moura.

Fonte: Acervo particular do autor.
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Em matemática ensinava: Sistema Métrico, juros Simples, porcentagem, regra de três.
Na disciplina de Estudos Sociais era abordado: O Estado de Sergipe: Limites, Rios, lagos,
Serras, Riquezas, cidades, Conquista de Sergipe, mudança da capital, independência.

Figura 17- Diário de classe do Educandário Cristo Reis.

Fonte: Acervo particular do autor.

Conforme documento, se incentiva mais a escolarização da leitura, da escrita fluente
com apresentação de ditados e aulas de gramática em maior conteúdo que as demais.
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Desse modo, a cultura escolar esteve sempre vertida para imprimir no aluno o hábito
de ler e escrever além de disciplinas que contribuem para sua formação.
As escolas circulistas de ensino fundamental seguiam as disciplinas da grade
curricular oficial, não só as de cunho literário, em que os conteúdos são mais moldáveis pela
ideologia, mas também nos saberes “matemático-científicos” que procuravam se contrapor às
visões científicas materialistas.

2.1.3 Escola profissionalizante Joana Ribeiro

Também no ano de 1951 foi criada Escola Profissionalizante Joana Ribeiro. Esta
escola era destinada às mulheres, e voltada para trabalhos manuais e prendas domésticas,
como corte e costura, bordado e crochê.

Figura 18 Alunas da Escola de Corte e Costura Joana Ribeiro em
aula no ano de 1951.

Fonte: Acervo particular do autor.
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Figura 18 Alunas do curso de Corte e
Costura Joana Ribeiro, em aula de bordado.

Fonte: Acervo particular do autor.

A escola desenvolvia uma educação de conduta ética, religiosa e de formação para o
lar, que salientavam em seu ensino ministrado às alunas, as virtudes da função natural da
mulher.
No curso de Corte Costura, desenvolvido na escola Joana Ribeiro, era ensinado, às
alunas, conhecer tipos de tecidos e linhas e, na prática, priorizava-se saber fazer peças de
roupas.
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Figura 20: Aulas de tricô da Escola de Corte e Costura Joana Ribeiro.

Fonte: Acervo particular do autor.
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2.1.4 Educandário Cristo Rei

Em 05 de Setembro de 1975, em um complexo de obras ao lado da paróquia de Nossa
Senhora de Lourdes, no bairro Siqueira campos, localizada à Praça Dom José Thomas, o
COCS cria o Educandário Cristo Rei “constando de 7 salas de aulas e outras salas menores de
recepção, secretaria, biblioteca e dependências. Também consta um grande auditório, com
palco e sala de aula; uma vasta área coberta de 350 metros quadrados” (LIMA, 1984, pg.51).
Esta escola atendia a alunos do ensino infantil e primário, da primeira a quarta série do
ensino fundamental. Atualmente funciona no mesmo local oferecendo suas atividades
pedagógicas no ensino fundamental do primeiro ao nono ano com um número de alunos que
chega a 700, tendo como diretora Ana Maria Pereira Gama.

2.1.5 Escola de Líderes Operários

Além das obras de cunho educacional para jovens e adultos que visavam a preparação
destes às novas exigências da sociedade vigente, O COCS arregimentou a Escola de Líderes
Operários com o objetivo de preparar e formar líderes para atuar junto aos núcleos circulistas.
Quanto à Escola de Líderes Operários, temos poucas informações a seu respeito.
Sabemos que tinha o objetivo de formar líderes operários. Segundo João Moreira, o curso era
dividido em 2 etapas. “O curso Preparatório de 3 meses, com aulas noturnas das segundas às
sextas-feiras. As matérias constavam de Questões sociais. Economia Política, Liderança,
Português, Oratória, Sindicalismo, História Geral” (LIMA, 1984, pg.37).

2.2. As professoras

Nos anos de funcionamento dos Colégios Padre José de Anchieta, Educandário Dom
Avelar Brandão Vilela e Cristo Rei, as professoras eram leigas e servidoras do Estado, como a
professora Maria Elena Costa:
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Figura 21: Portaria de lotação da professora Maria Elena Costa ao Colégio Dom
Avelar Brandão Vilela.

Fonte: Acervo particular do autor.
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O corpo docente dos colégios foi composto Pela professora Ana Maria Pereira Gama e
Maria Iolanda Lima Moura. É relevante salientar que uma única professora era encarregada
do ensino de todas as matérias de uma determinada classe, e matérias diferentes entre si como
português e Matemática.
As professoras que lecionavam nas escolas de ensino fundamental, lecionavam
também na escola profissionalizante. Como Maria Elena Costa também lecionava na escola
de corte e costura.
Figura 22 . Cadastros dos professores das escolas circulista.

Fonte: Acervo particular do autor.

As escolas incentivavam seus alunos às práticas religiosas, principalmente através das
missas, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde eram rezadas missas precedidas pela
recitação do terço.
O exame das culturas escolares desses estabelecimentos circulistas, tal como
analisadas nesta pesquisa evidencia que a dimensão cognitiva, moral, disciplinar religiosa da
formação acadêmica de crianças e jovens foi excessivamente valorizada pelo COCS.
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Contudo as ações não se restringiam apenas as socioeducacionais,incluindo as escolas
circulistas, mas também o estabelecimento de cinemas, jornais, programas radiofônicos, ritos
e festas.
A ação junto ao operariado, criando escolas, mantendo cursos, organizando bibliotecas
para leitura útil e instrutiva, recomendando livros instrutivos, afastando-os do socialismo é a
face visível do controle social exercido pelo COC. Pois, segundo Wânia (2000):
A educação é um elemento que contribui, para a seleção social e possui finalidades
distintas de acordo com o tipo de dominação existente numa determinada sociedade.
Convém ressaltar que a dominação ocorre em diferentes instituições, inclusive na
escola (GONZALEZ, 2000, p.04).

Orientar os operários e seus filhos, atraves da educação formal era necessário para
que esses assumissem uma conduta reta em seu posto de trabalho em seu lar. Modelando suas
atitudes não apenas como operário, mas também como chefe de família, como cristão e
patriota. Sendo o trabalhador circulista identificado pela sua ação pacífica e ordeira em defesa
dos seus direitos, pelo distanciamento das agitações operárias e dos partidos políticos.
Essa atitude resultaria no credenciamento do movimento circulista junto aos governos
e aos patrões, pois não seriam vistos como inimigos da pátria, porém como uma
organização constituída por trabalhadores que se dispunham a edificar um país onde, embora
não se extinguissem as classes, seriam reduzidas as desigualdades sociais.
Josiêr Ferreira (2009) salienta que o apoio dado aos Círculos Operários pelo poder
público, deve-se ao fato dessa instituição agir, “como doutrina que orienta a relação da Igreja
com as relações sociais do trabalho” (SILVA, 2009, pg. 16).
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Figura 23: Fotografia do Cinema Vitória, exemplares dos Jornais A Cruzada e A Voz
Circulista e ao fundo manuscrito dos programas radiofônicos do COCS.

Fonte: Acervo particular do autor.
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Ao perceber a viabilidade da formação operária nos meios de comunicação social, a
Igreja fez uso desse eficiente instrumento formativo, capaz de transmitir ideologias e moldar
comportamentos. Assim a imprensa o cinema e o rádio foram tomados como instrumento
eficaz na recristianização da classe operária, mas também da família e da sociedade, sendo
necessários, portanto, no combate aos inimigos do catolicismo, representados pelo o
comunismo e até mesmo o liberalismo.
Usando os recursos da comunicação social num trabalho intensivo de propaganda
contrária a essas práticas, bem como, no desestímulo à leitura, no caso da Imprensa, de suas
publicações, a Igreja procurou colocar em circulação seu próprio material. Numa tentativa de
popularizar a leitura, ressaltando seus aspectos doutrinários, colocando temas do evangelho
para estudo e alertando sobre a importância da preservação da ética e da moral católicas.
O uso da imprensa do cinema e do rádio, enquanto práticas educativas, destinadas aos
trabalhadores, visava uma dimensão de busca da conformação de um novo hábito dentro dos
modos históricos de exercício do poder pastoral da Igreja e de uma pedagogia de controle dos
indivíduos.
Pois essa tríade midiática visava à formação “cultural moral, intelectual, social e
física” (PANFLETO CIRCULISTA, ARACAJU, 1957) dos trabalhadores. Com objetivo de
“orientar o operário conterrâneo em meio à confusão das doutrinas modernas, procurando
defender os seus interesses materiais e morais unindo-os em torno dos princípios evangélicos
de dignificar o trabalho” (A Cruzada, nº 412, Aracaju, agos./1944).

3.1 - A Imprensa como prática educativa do COCS

A primeira ação desenvolvida dentro dessa tríade midiática foi a Impressa. Quando,
em 1935, o COCS submete os trabalhadores ao poder da palavra escrita como condutor de
atitudes desses trabalhadores, formados no caminho do evangelho e na autoridade da Igreja.
A edição de periódico, que estava ligado à imprensa católica, tomava para si a tarefa
de propagar propostas e ações que deveriam ser abraçadas de acordo com o que estabelecia a
Igreja. A fim de chegar à desejada sociedade que se queria obter, imbuída por preceitos
moralistas indicados pela instituição católica, livre do pecado e sempre fiel a Deus e à pátria.
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Referindo-se ao o uso da imprensa pela Igreja em Sergipe, José Ibarê (2004) salienta
que “sob a orientação da Igreja Católica, o jornal passou a difundir de forma mais sistemática
seus princípios e suas visualizações sobre questões conjunturais” (DANTAS, 2004, pg.72).
Nessa imprensa mais do que narrar fatos ou informar a sociedade, atuou na formação
política, educacional e religiosa da sociedade, pois, como detentora de um espaço
considerável no periódico, a Igreja Católica, por meio de A Cruzada e A Voz Circulistas,
ambos utilizados também pelo COCS, veiculavam diretrizes políticas e sociais e normas de
conduta pessoal, direcionadas ao público leitor.
Esses jornais, principalmente A Cruzada, marcaram os primeiros passos dados do
COCS no caminho formativo, que abalizou os debates realizados, no sentido de conformarem
uma prática social na classe operária.
A trajetória desses jornais indica que sua participação foi efetiva na formação política
e cultural dos sergipanos. A partir de 1935, atuou inúmeras vezes como meio formativo dos
trabalhadores. As informações que divulgavam construíam uma ligação entre os interesses da
Igreja em restaurar sua presença efetiva dentro do espaço sociopolítico e religioso sergipano,
bem como formar o trabalhador dentro dos princípios católicos.
Segundo Valéria Carmelita Santana (2005), “na busca pela fixação de sua estratégia a
Igreja contou com uma série de táticas (...) munindo-se de todos os meios possíveis
estabelecendo um plano de ação” (SOUZA, 2005, pg. 65). No ano de 1935, esse plano de
ação era combater a influência comunista no meio operário, que se apresentava de forma
efetiva na implantação de vários sindicatos.
Assim, o COCS, por ser uma ação efetiva da Igreja no meio proletário, se utiliza dos
jornais A Cruzada e A Voz Circulista como práticas educativas na formação de um
trabalhador católico.
De acordo com Sergio Miceli (1988) “a construção de um jornal diário era um
instrumento precioso para a difusão das tomadas de posição em matérias polêmicas
envolvendo os interesses da Igreja nos sistemas de ensino e nas lutas políticas” (MICELI,
1988, pg. 46). Dessa maneira, a imprensa vai exercer a função de construir representações
sociais e ajustar os trabalhadores ao modelo proposto pela Igreja de operário católico.
Segundo Pierre Bourdieu (1998):

A necessidade tornada virtude, produz estratégias que embora não seja produto de
uma aspiração consciente de fins explicitamente colocados a partir de um
conhecimento adequado das condições objetivas, nem uma determinação mecânica
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das causas, mostram-se objetivamente ajustada à situação (BOURDIEU, 1998,
pg.81).

Os periódicos conseguiam transmitir o conteúdo ideológico formulado pelo COCS,
servindo de mecanismo para inculcar valores e criar práticas, “que se fazia através da palavra
falada e da palavra escrita” (A Voz Circulista, nº 01, Aracaju, agos./1952 pg.02). Sua ação,
portanto, explica-se pelo fato de atuarem a serviço da Igreja firmando suas ideias e seus
procedimentos.

3.1.2 - O Jornal A Cruzada e A Voz Circulista: Um Pouco de sua História

O Jornal A Cruzada foi criado em 1918 e publicado até fins da década de 1960, tendo
duas fases: a primeira de 1918 a 1926 e a segunda data de 1935, ano da fundação do Círculo
Operário Católico de Sergipe, se estendendo até 1969.
De acordo com Valéria Carmelita (2005), A Cruzada “foi um dos suportes materiais,
através do qual a Igreja mais procurou divulgar seu pensamento” (SOUZA, 2005, pg.35). e
que na primeira fase de sua história, de 1918 a 1926, mostrou-se, de forma mais expressiva,
como um instrumento pelo qual a Igreja procurou orientar e segurar os seus fiéis, criticando o
protestantismo e qualquer pensamento ou ideia que se configurasse contra os princípios e a
moral da Igreja Católica1.
Entretanto, na sua segunda fase de 1935 a 1949, apresentou uma nova proposta: o
caráter doutrinário permanece, mas o enfoque às notícias de interesse do público local ganhou
mais representatividade, principalmente os ligados à classe operária e ao COCS, dando
cobertura e ajudando as iniciativas proselitistas.
Tal direcionamento deve-se ao fato do monsenhor João Moreira Lima ter se utilizado
desse periódico, como arma de propaganda do COCS, fazendo veicular notícias que
conclamavam o trabalhador ao ideal católico de operário.

1

Tratava-se de um jornal de caráter doutrinário que, segundo Valéria Carmelita Santana Souza (2005) foi “uma
estratégia local para concretizar um projeto mais amplo da Igreja Católica, de difusão de práticas e valores
morais” SOUZA, Valéria Carmelita Santana. A Cruzada Católica: Uma busca pela formação de esposas e mães
cristãs em Sergipe na primeira metade do século XX. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 2005.
(Dissertação de Mestrado).
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Figura 24: Exemplares do Jornal A Cruzada

Figura 25: Exemplar do Jornal A Cruzada 1946

Fonte: Arquivo do IHGSE
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Com a saída do Monsenhor João Moreira Lima, da direção do periódico, no ano de
1949, o COCS criou o jornal A Voz Circulista. Que passou a circular na arena jornalística a
partir do dia 11 de agosto de 1952, sendo publicado apenas 01 número ao longo de sua
trajetória.

Figura 25: Primeira edição (14 de agosto de 1952) do Jornal a Voz Circulista.

Fonte: Arquivo do IHGSE
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Esse jornal tinha o formato de 20 x 15 cm, quatro páginas e duas colunas. Nas duas
primeiras páginas eram distribuídos os artigos e as notícias.
Ao analisar a distribuição, se percebe a existência de dois eixos principais no discurso
do jornal: o primeiro está ligado à criação do periódico e sua atuação dentro do movimento
circulista; O segundo está associado à orientação para uma determinada ação operária no
sentido de ampliar a atuação circulista.
Diferente de seu antecessor, o jornal A Voz Circulista era “órgão da Federação dos
Círculos Operários de Sergipe e do Círculo Operário de Aracaju!”(A Voz Circulista, nº 01,
Aracaju, agos./1952 pg.01). Um ponto que merece destaque é que, ao contrário do jornal A
Cruzada, seu predecessor, A Voz Circulista inicia sua circulação como parte das ações do
COCS, ou seja, estava intimamente ligado ao trabalho desenvolvido pelo movimento em
Sergipe.
Em sua primeira edição, datada de 11 de agosto de 19522, A Voz Circulista sinalizava
seu objetivo divulgador da fé católica e dos ideais circulistas, especialmente destinado aos
trabalhadores: “Estê jornal apresenta-se ao povo como um elemento de aglutinação, de

maneira a poder sempre levar aos sergipanos em geral, mensagens de fraternidade e de justiça
social, de que tanto necessita o mundo moderno” (A Voz Circulista, nº 01, Aracaju,
agos./1952 pg.02).
Sua circulação era feita por meio de distribuição gratuita, diretamente aos membros
circulistas com a pretensão de ser um jornal que tivesse veiculação periódica, noticiando as
festividades do movimento e o ideário circulista:

Estamos com o plano de pelo menos quatro edições anuais: 19 de Março – Dia de
São José, Patrono dos Círculos Operários; no dia 1º de Maio – dia do trabalho, no
dia 11 de Agosto – aniversário do Círculo Operário de Aracaju – e em Outubro por
ocasião da Semana Circulista( Idem).

Sua proposta era simplesmente: fortalecer a estrutura de atuação do COCS,
colocando-se como instrumento de construção e defesa do Circulismo, direcionada
diretamente aos trabalhadores, chamando atenção para a importância de filiarem-se ao Círculo

2

Não foi possível averiguar até quando A Voz Circulista foi veiculado regularmente, ou até quando se manteve
ativo, pois não localizei os arquivos relacionados a este periódico. Os dados referentes ao Jornal A Voz
Circulista se encontram no único exemplar sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Apenas
a publicação de 1952, não sendo identificado nenhum outro número, tornando, até então, difícil determinar com
precisão a extensão de seu período de existência.
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Operário: “Os operários unidos em torno dos Círculos encontrarão sempre alívio para os seus
males e estímulo para os grandes cometimentos” (A Voz Circulista, nº 01, Aracaju,
agos./1952 pg.01).
As informações que veiculavam em ambos os jornais reproduziam os principais fatos
políticos da região, propagandas e eventos sociais que enfatizavam as atividades religiosas da
Igreja Católica e ao COCS relacionados, contribuindo para a divulgação de um pensamento
que pode ser caracterizado como anticomunista, pro-COCS e formativo de um operário
católico.
Para Adelaide Gonçalves (2001), os jornais operários estabelecem uma rica
possibilidade de leituras, já “que significam uma produção simbólica de homens e mulheres
no seu tempo, a partir de suas lutas, derrotas, disputa de projetos políticos, construção de suas
histórias” (GONÇALVES, 200, pg.16).

3.1.3 A formação anticomunista nos Jornais

Nessa direção, a educação proposta visava incorporar características peculiares nos
operários que lhes permitisse possuir um diferencial bastante evidente no que tange a um
habitus circulista3.
Para isso, a primeira regra seria o combate ao que era contrário às doutrinas da Igreja,
que nesse momento, se expressava com maior evidência o comunismo no meio operário.
Sendo os Jornais A Cruzada e A Voz Circulista estratégias combativas com uma postura
francamente anticomunista.
Em justificativa a tal afirmação podemos citar a fala de Jose Bezerra dos Santos,
diretor do jornal A Voz Circulista onde salienta que “a luta contra o comunismo não se dava
somente nas ações assistenciais, mas também pela doutrinação que se fazia através da palavra
falada e da palavra escrita daí a razão de ser do aparecimento da imprensa circulista” (A Voz
Circulista, nº 01, Aracaju, agos./1952 pg.03).

3

O conceito de habitus assumido aqui corresponde ao proposto por Pierre Bourdieu. Para esse autor, habitus é
um sistema de disposições duráveis e intransponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona
em cada momento como uma matriz de percepções, apreciações e ações, cuja combinação faz possível
cumprir tarefas individuais em consonância com uma ordem social pré-estabelecida.
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A

imprensa,

enquanto

veiculadora

desse

discurso

anticomunista

construiu

representações em torno do COCS, dando a esse a função de “única força capaz de fazer face
aos males de que padece a classe operária” (A Voz Circulista, Aracaju, ano I, nº01, 11
Ago.1952 p 01) e ao mesmo tempo caracterizando os comunistas como “abutres totalitários,
ansiosos por uma subversão completa da ordem jurídica e vigorante” (Idem).
Metaforizar o comunismo para que ele não vagasse sem sentido, tornou-se uma das
estratégias mediante as quais foram construídas as representações anticomunistas em A
Cruzada e A Voz Circulista, e suas repercussões forjaram e inculcaram sentidos e valores
instituindo o comunismo no lugar do inimigo da classe operária.

3.1.4 - O COCS nas páginas dos periódicos

Os periódicos informavam a atuação do COCS e conclamavam o operário sergipano a
compor o quadro de associados, apresentando as vantagens de ser circulistas, e convocando
esses sócios para reuniões e festividades.

A diretoria do Circulo Operário de Aracaju, tem a honra de convidar às Autoridades
Civis e Militares, Sindicatos, Circulistas, Operários e povo em geral para assistirem
a Missa Festiva que esta sociedade mandara celebrar na Igreja de São Salvado, no
dia 1º de Maio às 6,30 horas, pela felicidade e prosperidade dos operários.
Nos Cines Vitória e São Francisco realizar-se-ão, ás 9:15 sessões solenes
comemorativas ao Dia do Trabalho e Matinais gratuitas para os operários (A
Cruzada, n° 479, Aracaju,set./1944, pg.06.

A ideia de um movimento operário cristão é sempre precedida da descrição de um
movimento comunista “inimigo”. Este era apontado pelos jornais circulistas como o grande
responsável pela desmoralização e desagregação familiar.

Cada cristão, no momento crucial que vamos vivendo, tem indeclinável dever de se
converter em sentinela indormido de sua fé; de se tornar guardião da pureza e
dignidade dos lares permanentemente ameaçados por essa onda de ideologias
maldosas que lauda todas as pátrias. (...) a Obra que o COA vem em beneficio das
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classes trabalhadoras, tem relevos dignos de admiração, simpatia e apreço (A Voz
Circulista, nº 01, Aracaju, agos./1952 pg.03).

De modo geral, esse discurso, anticomunista circulista, presume ao COCS,
vocacionado do alto, para a tarefa saneadora de supressão radical do mal, que para ele é
sinônimo de comunista.
Outro item que integra com mais frequência a pauta de desclassificação dos
comunistas é nomeá-los como “ateus”. E pondo “a doutrina circulista como sedo um dos
mais eficientes meios de combate a esse ateísmo” (Idem).
Sustentado pela organização circulista, a imprensa, em sua função arregimentadora e
de orientação doutrinária divulgava os projetos do COCS.

É digno de nota relevante o registro da data de 14 do corrente em que vê passar mais
um ano na sua existência a prendada circulista Inês Menezes Santos, professora da
Escola Circulista padre José de Anchieta onde desfruta do carinho e amizade de seus
alunos e distinção dos que compõem o círculo operário de Aracaju.
A classe operária é o principal alvo das explorações do materialismo ateu e
inconseqüente. O circulismo é um movimento que arregimenta, tornando-se forte e
disposto a pugnar pelas suas reivindicações.
Os operários, unidos em torno aos Círculos, encontrarão sempre alívio para os seus
males e estímulo para os grandes cometimentos (A Voz Circulista, nº 01, Aracaju,
agos./1952 pg.05).

Dentro de um programa de leitura da realidade operária cabia investir também na
formação educacional dos filhos desses operários, tanto que é constante o apelo aos
trabalhadores filiados que matriculem seus filhos nas escolas circulistas: “Circulistas!
Encaminhae vossos filhos, vossos protegidos para a Escola “Padre Jose de Anchieta”! O saber
vale por uma fortuna!” (A Cruzada, n° 475, Aracaju, set./1944 pg.01).
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3.1.5 - A propaganda do COCS

A propaganda das atividades como festas, passeios e ações do COCS, esteve presentes
nas páginas dos jornais a todo o momento. Demonstrado que a peça propagandística foi muito
utilizada, tanto no jornal A Cruzada:
Chegou a vez do Círculo Operário de Aracaju voltar-se para o Bairro Siqueira
Campos, para no meio Operário, levantar outra nova sede ampliando suas atividades
beneficentes. Armazém, Farmácia, Dispensário, gabinete Médico e Dentário,
Escolas Primárias para crianças, alfabetização para adultos, corte e Costura para
operárias, campo de esportes salão de diversões, que venha logo o edifício de
Assistência Social Carmela Dutra, pois é uma obra que certamente todos os
sergipanos auxiliarão com entusiasmo(A Cruzada, n° 480, Aracaju, set./1945 pg.05).

Quanto no periódico A Voz Circulista:

Esporte no círculo Operário.
O Círculo Operário está empenhado em levar à frente a idéia de um time de futebol
e, mais tarde outros esportes. Precisa é de entusiasmo da mocidade circulista. Tudo
se poder fazer com a união e boa vontade (A Voz Circulista, nº 01, Aracaju,
agos./1952 pg.05).

As propagandas buscavam legitimar a ideologia de um movimento de trabalhadores
católicos que atuava na prática pelo bem estar de seus afiliados. Por isso, sob a rubrica da
organização operária, as notícias e comunicados tinham a função de politização desses
trabalhadores católicos, advertindo-os sobre a necessidade e a importância de serem
circulistas e da participação desses nas atividades.
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Figura 26: Normas direcionadas aos Circulistas.

Fonte: Jornal A Voz Circulista. nº 01 de 11 de agosto de 1949.

Outro ponto interessante dessas propagandas está no fato das mesmas abrangerem
questões psicológicas e emocionais, reportando-se aos aspectos subjetivos dos trabalhadores.
O sentimento causado pela incitação da voz de ordem representava também um processo
formativo.
No dia 3 de outubro, quarta-feira próxima, ás 19:30 horas, grandiosa concentração
Operária patrocinada pelo Círculo Operário de Aracaju.
Por nosso intermédio o círculo operário convida a todos os trabalhadores católicos
sindicalizados ou não sindicalizados, operários da indústria e do comércio ou não
circulista para afirmarem publicamente a sua fé em Deus e na religião em que
nasceram e nela desejam viver e morrer.
Ou cristo ou morte! Os operários de Sergipe aclamarão entusiasticamente: Cristo, o
divino Operário! (grifo nosso) (A Cruzada, n° 458, Aracaju, jan./1945 pg,01).

Datas comemorativas são sempre lembradas pelos diretores dos jornais, como data de
aniversário do COCS (11de agosto de 1935), além de outras como o 1º e o 13 de Maio.
Para celebrar este acontecimento foi elaborado o seguinte programa: dia 10 –
Domingo – às 8 horas – na Matriz de N. Senhora de Lourdes no Bairro Siqueira
Campos – Missa de Ação de Graças, com o comparecimento de todos os sócios e
alunos das escolas circulistas. Às 10 horas – Concentração no Cine Vera Cruz –
Discurso pelo Delegado Geral do Círculo – Rosalvo J. Calasans. As 15:30 – No
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salão Dom José Thomaz, no edifício Pio XI – Sessão solene com o comparecimento
do exmo Snr Governador do estado e do Exmo. Snr. Bispo Diocesano. Autoridades
civis, militares e eclesiásticos. Circulistas, Operários em geral. Oradores: prof. José
Bezerra dos Santos e Dr. José Silvério Fontes. Dia 11 – Dia do Aniversario – Às 7
horas – Na Matriz de N.S. de Lourdes – Missa pelos amigos e benfeitores do Círculo
(A Voz Circulista, nº 01, Aracaju, agos./1952 pg.06).

3.1.6 - Normas para o trabalhador católico.

Além disso, temas sobre higiene estavam presentes nas páginas dos jornais e eram
frequentes, como por exemplo, as recomendações de “antes de qualquer refeição por mais
ligeira que seja, lave sempre as mãos com água e sabão” (Idem).
O fato é que enquanto prática educativa no processo de formação de um “bom
trabalhador”, os jornais legaram também atenção à normatização desses operários instruindo
esses a serem civilizados, pois eram apresentadas normas aos trabalhadores com objetivos de
modelar suas condutas sociais, bem como a higienização dos corpos e das posturas ao fazer as
refeições.

Figura 27: Normas direcionadas aos Circulistas.

Fonte: Jornal A Voz Circulista. nº 01 de 11 de agosto de 1949.
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Figura 28: Normas direcionadas aos Circulistas.

Fonte: Jornal A Voz Circulista. nº 01 de 11 de agosto de 1949.

Ser um trabalhador católico apontava para um grau de bons costumes, higiene pessoal,
e polidez à mesa, como símbolo de um adiantamento moral condizente com a sociedade que
estava sendo buscada. Haja vista que, ser civilizado representava para a classe alta expor sua
autoimagem e compará-la com os demais “considerados mais simples ou mais primitivos”
(ELIAS, 1994, pg. 54).
As seções dos filmes exibidos nos cinemas eram também sempre divulgadas nas
páginas do jornal: “No Cine Vitória realizar-se-á, às 9h15, sessões solenes comemorativas ao
Dia do Trabalho e Matinais gratuitas para os operários” (A Cruzada, n° 497, Aracaju,
mai./1944 pg,02).
O processo de formação religiosa desses trabalhadores não podia fica de fora da
temática formativa dos jornais. Artigos como “Obras meritosas do Círculo Operário”, de 11
de abril de 1949, publicado no jornal A Cruzada, e “Apresentação,” de 11 de agosto de 1952,
no jornal A Voz Circulista, evidenciam, em suas linhas, mais que um mero reconhecimento da
religiosidade do operariado católico. Eles evidenciam todo um empenho dos diretores dos
jornais em cultivar um sentimento de religiosidade no trabalhador, demonstrando que o
COCS era uma instituição religiosa.
Contudo, ao veicular um programa educacional nas páginas da imprensa, o COCS
trata da preocupação com a “boa imprensa”, sendo indispensável que relacionemos esta
questão à posição assumida pela Igreja Católica neste campo, uma vez que o COCS recebia
orientação direta da Igreja Católica nas questões doutrinárias.
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As notícias revestiam-se de um duplo significado: reforçar a importância do combate
ao comunismo como projeto que punha em risco a liberdade da pátria e renovar o
compromisso com a doutrina católica.

3.1.7 - Festas e ritos circulistas.

O COCS utilizou largamente das festas, celebrações e ritos com o objetivo de
estabelecer e manter valores considerados como importantes. Embora seu programa
assistencialista, jornais, cinemas, programas radiofônicos e escolas fossem os mais fortes
pilares que sustentavam o processo formativo dos trabalhadores, seus princípios doutrinários
eram também transmitidos através da vivência nas diversas atividades onde eles assumiam os
valores que davam substrato à prática circulista, ou seja, as festas, as celebrações, as
campanhas e os ritos também consolidavam os valores morais que preconizavam o projeto de
recristianização dos trabalhadores.
As festas e os ritos revelam iniciativas e referências simbólicas dos elementos que o
COCS queira legitimar, tornando um teatro político, em que escolhas eram feitas a partir dos
significados que se queria fundar, com o objetivo de estabelecer e manter valores
considerados como importantes.
Para Maria Helena Rolim (1998), a festa é um signo e faz parte de um ritual: não há
sociedade sem ritual, e não há ritual sem festa. Neste sentido, a festa projeta um sonho,
algo que está intrínseco ao desejo social de se exteriorizar, e a propaganda faz parte deste
sonho, ao propor viver uma outra vida, transformando o real em espetáculo,
mobilizando e superdimensionando a vida (CAPELATO, 1998, pg. 59).
O aniversario do COCS era festejado com bastante ênfase, comemorado em dois
dias consecutivos. As reportagens de jornal descrevem as comemorações, focalizando as
festividades desenvolvidas, além da agenda das atividades cívico-religiosas para a
comemoração da data, publicando, ainda, a programação.
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Figura 29: Programa das Solenidades do 17º Aniversário do COCS.

Fonte: Fonte: Jornal A Voz Circulista. nº 01, Aracaju, ago/1952.

Participavam dos programas comemorativos nao só circulistas, mas tambem
autoridades, a exemplo o governador do Estado.
Conforme visto no decorrer da pesquisa, a presença do governo nas práticas
educativas destinadas ao operariado sergipano empreendida pelo COCS era uma costante.
Sendo a união entre o COCS e o governo entendida como um momento de reintegração da
Igreja no Estado em Sergipe.
Isto ocorre em virtude de que o COCS passaria a utilizar a política como um meio
eficaz de atuação, buscando uma aliança com o Estado, a fim de influenciar a classe operária.
Essa ação do COCS não era isolada ou deliberadamente sua, mas uma política que seguia as
diretrizes da Igreja de aproximar-se do Estado e este também buscava tal aproximação haja
vista que, o Estado, “percebendo que tinha muito a ganhar com a Igreja, segurou essa
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oportunidade de negociar alguns privilégios em troca de sanção religiosa” (MAINWARING,
1989, pg. 47).

Contudo, tal aproximação, na formação dos trabalhadores católicos em Sergipe, se
apresentou de forma bastante visível por se tratar de um período que centralizou normas e
práticas e construiu tradições em torno de um ideário nacionalista para a formação do homem
civilizado rumo ao trabalho pela pátria. Pois, com a instauração do Estado Novo, em 1937,
“imagens e discursos foram canalizados e largamente utilizados para consolidação e
reafirmação de um imaginário coletivo, que se sustentava em ideias e valores já presentes no
universo cultural coletivo” (VAZ, 2006, pg.59).
Talvez esse seja um dos motivos para a presença marcante do Estado junto às festas do
COCS tendo em vista que contava com a participação intensiva de trabalhadores, jovens,
crianças, além da população em geral.
Dentre as comemorações festivas, estava aquela de caráter religioso, destinada ao dia
de São José (19 de março). Esse Santo era amplamente reverenciado e apresentado como o
“protótipo do operário, que amassa o pão cotidiano com o suar do seu rosto, fazendo da tenda
de trabalho um templo onde resplandecem as virtudes mais preciosas da humanidade, da
modéstia e da simplicidade” (A Cruzada,nº5121, Aracaju, Mar./1947). As honrarias ao Santo
operário tinham o objetivo apresentá-lo como exemplo a ser seguido pelo trabalhador
católico.
Entre as várias formas de legitimação e reforço da cidadania do trabalho no COCS
estavam as festividades do Dia do Trabalho, que aconteciam no dia 1º de maio.
Entretanto, por ser o dia do Trabalho, era uma forma de assinalar e de lembrar as muitas e
difíceis lutas que marcaram a história do movimento sindical no mundo. Há uma tentativa do
COCS de revesti-lo no universo religioso, denominando essa data como dia do Trabalho, não
para lembrar as lutas, mas para comemorar a Páscoa dos Operários conforme apresentado em
anúncio:
Figura 30: Páscoa dos Operários.

Fonte: Jornal A Cruzada,nº520, Aracaju, Mai./1949
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A Páscoa dos Operários tinha como público-alvo os próprios trabalhadores, diluídos
no que diz respeito à sua participação pública nas comemorações, sendo a Catedral
Metropolitana de Aracaju e a sede do COCS palcos de ações pedagógicas intensas, voltadas
para difusão das ideias de trabalho conforme as diretrizes da Igreja. Essa ação tinha como
objetivo a construção de uma cidadania do trabalho, em que valores eram disseminados e
reforçados.

3.2 - Os cinemas circulistas

Conforme anunciado, além dos impressos, como aspecto considerável desenvolvido
para uma nova formação do trabalhador e inserção de uma modificação de seus
comportamentos que solidificasse o caminho para um novo trabalhador, a criação de salas de
projeção de filmes também foi utilizada pela Igreja em Sergipe sob a direção do COCS, a
partir de 1943.
Essa iniciativa seguia as orientações da Igreja que “recomendava salas católicas que
exibissem filmes selecionados do mercado da então – temporada de Ouro do cinema” (LIMA,
1984. pg. 54). Segundo o Assistente Eclesiástico, a criação do Cinema Vitória se deu em
consonância com as encíclicas e as orientações do Vaticano, conforme citação abaixo:

Pio XI, de saudosa memória, escreveu uma encíclica especial sobre o cinema que me
serviu de orientação. Recomendava o Santo Padre salas católicas que exibissem
filmes selecionado do mercado de então – temporada de Ouro do cinema. Dei ao
prédio que construí e instalei o Cinema Vitória, o nome edifício Pio XI, justamente
em homenagem ao Papa da encíclica Vigilante Cura, dedicada ao cinema. Entrei,
deste modo, no apostolado do cinema (Idem).

Tal citação nos conduz ao entendimento de que: a exemplo dos jornais, também os
cinemas, utilizados como estratégia pelo COCS, estavam dentro do projeto de reestruturação
católica desenvolvido pela Igreja Católica em Sergipe e que será refletida na constituição de
um operário católico, dentro da compreensão de que “o cinema era de fato completo. Instruía
e divertia”(Idem).
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Sendo o cinema a promoção de uma estratégia para manter os trabalhadores sempre
em sintonia com o movimento, que “para isto utilizavam suas sedes sociais a serviço da
promoção de atividades de lazer, utilizando-as para projeção cinematográfica” SILVA, 2009,
pg.38)
Com esse objetivo, em 24 de outubro de 1943 foi criado o Cinema Vitória e em 11 de
agosto de 1950 o Cinema Vera Cruz, ambos administrados diretamente pelo Assistente
eclesiástico do COCS, o padre João Moreira Lima.

Figura 31: Frente do Cinema Vitória. 1943

Fonte: Acervo particular do autor.
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Figura 32: João Moreira Lima e dirigentes do Círculo Operário em frente ao
Cinema Vitória na sua inauguração. 1943

Fonte: Acervo particular do autor.

Esses cinemas foram utilizados como estratégia de diversão para os trabalhadores
associados ao COCS, mas também como prática educativa de introjetar os preceitos do
cristianismo nos trabalhadores com exibições de filmes previamente escolhidos pelo
Assistente Eclesiástico do COCS.

HONRA DOS HOMENS – Brevemente no Vitória-Filme argentino. Estúdios São
Miguel. Henrique Diosdado, Maria Durval e Ainda Luz. Enredo excessivamente
dramático apresentado por um adultério o que é dado conveniente solução Cristã.
O amor conjugal e o amor fraterno chocam-se com o amor de dois noivos que
tentam salvar a honra da família da noiva. Interpretação razoável embora por vezes
abuse da afetação. Som bom e fotografia excelente. Sob o aspecto moral, pela
lição que encerra, é um filme que deve ser visto por adultos e adolescentes.
QUANDO AS NUVENS PASSEM – Nestes dias no Vitória. Filme colorido da
Metro com June Allyson, Lucile Brener Robert Walker e outros. Música com
cenas de revista, artisticamente satisfatório, sob a direção de Richard Wolf.
Cotação aceitável para todos.
O RELÓGIO VERDE- Breve no Vitória – Filme da Paramount, com Ray Milland,
Charles Laughton, Laureen, O’ Sullivan. Estamos na presença de um drama de
suspense realmente bem feito. No gênero é dos melhores de 1948, o argumento é
bem interessante, com soluções verossímeis e algumas bem hábeis. Interpretação
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boa em geral. A direção é dada com um ritmo conveniente ao público infantil (A

Cruzada, nº591, Aracaju, fev./1949, pg. 03).

A escolha dos filmes estava dentro das diretrizes eclesiásticas de utilizar os cinemas
como instrumento pedagógico, para veiculação dos valores morais da Igreja e nacionalistas de
construção de um imaginário de nação e cultura brasileira. Sem fugir do projeto de diretrizes
para o cinema desenvolvido por Getulio Vargas no início na década de 1930.
Era um projeto que estava comprometido com o incremento da produção de filmes
com fins educativos e de cunho nacionalista no plano da produção, distribuição, importação e
exibição. O que consequentemente fazia com que o cinema deixasse de ser uma atividade
regulada apenas pelas leis do mercado (SIMIS, 1996, pg. 92).
O COCS sente os efeitos dessa política, no ano de 1973, quando o cinema Vitória
descumpre determinação do Instituto Nacional de Cinema (INC), de apresentar vinte filmes
no trimestre. O que lhe acarreta uma autuação por parte órgão do regulador.

O Cinema Vitória, não cumpriu, durante o 1º trimestre do ano de 1973, o total de
dias fixado pelo Art. 4º da Resolução INC nº 60/71, concernente a Lei de exibição
Obrigatória de Filmes Nacionais de Longa Metragem, tendo em vista que estava
obrigado a exibir (21 vinte e um) dias e exibiu apenas 20 vinte (vinte); apresentando,
portanto um “DEFICIT” total de 1 (um) dia. Tal fato torna o infrator sujeito á multa
regulamentada pela alínea “E”, inciso I Art. 3º da Resolução INC 65/71. (AUTO DE
INFRAÇÃO, ARACAJU, 1973).

Em nota, o Assistente Eclesiástico do COCS, lamenta tal atitude do órgão regulador, e
culpa a deficiência numérica de filmes em cidades pequenas, mas deixa claro que tal
descumprimento foi intencional, pois “não contribuiremos, com o nosso nome e da instituição
social católica, para apoio da má qualidade das produções atuais” (CARTA AO INC, Aracaju,
1973).
A relação entre o COCS e o Estado, ao menos no que se refere a exibição de filmes,
não era tão pacífica como nas demais áreas de atuação do movimento, a exemplo das escolas,
imprensa e programas radiofônicos.
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Figura 33 Alunos das Escolas Circulistas em seção de filmes no Cine Vitória

Fonte: Acervo particular do autor.

Além de ser uma prática educativa, os Cinemas Vitória e Vera Cruz, serviam ao
COCS como meios para arrecadar fundos regulares para manutenção de suas obras
assistenciais, a exemplo das escolas gratuitas para os filhos dos operários. Por isso, as seções
não eram gratuitas aos circulistas, sendo nos primeiros domingos de cada mês, havendo uma
matinal gratuita para os sócios no Cine Vitória. Nos demais espetáculos diários, apresentando
na bilheteria a sua carteira com o recibo do mês vigente, o circulista teria 50% de abatimento,
no ingresso do cinema. (ESTATUTO CIRCULISTA, Aracaju, 1952).

3.3 - Os programas radiofônicos

Somando-se ao cinema e à imprensa, enquanto meios midiáticos, em meados de 1945,
o COCS experimentou as transmissões de conteúdos formativos pelo rádio.
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No centro do processo formativo dos operários e da sociedade, controlar o seu papel
político se tornou o objetivo do circulismo sergipano impondo buscando formas de se
aproximar dos trabalhadores por meio de mecanismos mais sutis de controle.
O rádio, enquanto fenômeno das massas, da industrialização e do desenvolvimento
tecnológico, serviu como tentativa de controle, manipulação e organização da sociedade.
Assim em dezembro de 1945 foram criados os programas de informação radiofônica:
“Circulismo em Marcha” e a “Escola de Líderes no Ar”, seguidos no ano seguinte pelos a
“Hora Circulista”, exibido às quintas–feiras das 18h00min h e “Isto é Solidarismo” aos
sábados, às 19h00min (RELATÓRIO CIRCULISTA, Aracaju, 1949).
Os programas radiofônicos eram exibidos na Rádio Cultura e Rádio Atalaia de
Sergipe, com uma temática que abordava quase sempre a conjuntura local dentro das questões
de ordem moral e da doutrina católica.
Segundo João Moreira Lima, participava da organização desses programas uma equipe
de líderes trabalhistas da Escola de Líderes do Círculo Operário em Sergipe LIMA, 1984.
pg,65.
Porém, mesmo sob a organização desses líderes, era a figura do Assistente Eclesiástico
que predominava nas decisões.
No programa, Circulismo em Marcha. exibido no ano de 1960, a concepção de
comunismo é apresentado como degradador da liberdade:

Cortina de ferro, os muros de Berlim impedem a se enxergar Rússia por dentro. (...)
os russos gostariam de ter liberdades democráticas para se livrarem do regime que
os oprimem. Lá existe uma minoria filiada aos partidos únicos. Muitos de nossos
cidadãos gostariam de aproveitar a liberdade para entrar no partido, inimigo de todas
as liberdades. (CIRCULISMO EM MARCHA, Aracaju, 1945)

Mas, valorizando as ações norte-americanas, ressaltando a pessoa do presidente norteamericano: “O presidente John Kennedy desafia os ditadores russos a fazerem eleições como
nos Estados Unidos, Portugal e Espanha”(Idem) .
Não há, todavia, uma especificação direta aos circulistas, mesmo o programa sendo
organizado pelo assistente Eclesiástico, suas orientações ficam mais no campo da formação
moral católica conforme apresentado no programa A Voz Circulista de 1967, sobre o divórcio.

O divórcio falsa terapêutica.
Há muito tempo que foi riscado do vocabulário as palavras: pudor, castidade,
respeito, sacrifícios e virtudes.Subiram de cotação: o nudismo, o sexo, as
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experiências extra matrimoniais, o palavrão, a pornografia.Nos jornais estão as
manchetes dos crimes. Nas revistas, no teatro, no cinema: o nudismo e os dramas
passionais. Em tamanho natural, o mau fenômeno é apresentado, sem menor
cerimônia, nas propagandas de paredes (A VOZ CIRCULISTA, Aracaju 1967).

A moral está subentendida nas mensagens, de forma que esclarece o que se considera
correto. A exemplo de uma homilia, convidava seus ouvintes a uma reflexão, que o levaria a
um modelo de comportamento.
As aulas da “Escola de Líderes Operários,” eram transmitidas também nos rádios,
através do programa “Hora Circulista”.

Segundo João Moreira eram ensinados, nesses

programas, assuntos de cunho social “com objetivo de não só atingir empregadores como
empregados, interessados e estudiosos sobre esses palpitantes temas. Constava com uma boa
audiência”( LIMA, 1984, pg. 65). Porém, não encontramos registros escritos dessas aulas, a
exemplo dos demais temas de cunho moral católico.
O surgimento desse meio de comunicação serviu de elemento mediador caracterizado
pela rapidez e simultaneidade. O rádio vai permitir, ao Círculo Operário, falar para um grande
número de ouvintes, com agilidade e rapidez, pela sua capacidade de vencer as distâncias e
levar a doutrina circulista aos lugares mais isolados.
Contudo, vale salientar que o uso do rádio não foi privilégio do Círculo Operário, pois
o rádio era para ser utilizado como prática evangelizadora da Igreja, mas, a exemplo do jornal
A Cruzada, vai servir também de difusão dos discursos circulistas. Ou seja, a midialização do
discurso por via do rádio está em consonância com os preceitos católicos, no entanto o
Círculo Operário soube desenvolver como processo de massificação para ampliar o raio de
alcance de sua propaganda política.
A tríade midiática (Imprensa, cinema e rádio), cumpriu um papel importante no
fortalecimento da mentalidade enfatizada pela Igreja no meio operário, contribuindo para o
fortalecimento do aspecto doutrinal da fé católica. Tudo

indica

que

estes

meio

de

comunicação serviram de suporte para a ideologia católica do período, fazendo parte de uma
grande rede de comunicação católica, orientando práticas, reforçando símbolos e devoções
capazes de garantir uma unidade administrada pela hierarquia eclesiástica.

82

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida na elaboração dessa dissertação possuía o objetivo de
responder a ponderação: Como a Igreja Católica, nos anos 1935/1969 atuou, sendo contra ao
sindicalismo de orientação comunista e como órgão de representação na organização e
formação dos trabalhadores sergipanos em operários católicos? Essa pergunta remeteu-nos ao
projeto Restaurador da Igreja Católica iniciado no ano de 1910 na Diocese de Aracaju. Esse
projeto marcou a presença de uma maneira muito consistente, da Igreja, aproximando e
adequando o clero às determinações da Santa Sé.
No ano de 1935 a restauração católica teve como um dos núcleos de difusão, a classe
operária. Destacando-se, nesse processo a figura importante de Dom José Thomaz, e
posteriormente do Mons. João Moreira Lima, assumindo um compromisso orgânico com a
implantação e consolidação da Restauração católica no meio operário.
Também nesse período o país passava pela consolidação da Revolução de 1930, com a
posse de Getúlio Vargas no poder, contrário as ideias socialistas e comunistas. Para a Igreja,
foi o momento de aliança com o Estado no combate a esses ideais.
Para tanto, a igreja utilizou de todos os meios que estavam a seu dispor. Novas
instituições foram criadas como o Círculo Operário Católico de Sergipe. Onde através dele,
era feito um contraponto ás ideias socialistas e comunistas que começavam e ser geradas junto
ao meio operário, fruto do novo contexto industrial que estava nascendo em Sergipe.
Através do COCS a Igreja, enquanto articuladora do processo de organização dos
trabalhadores, práticas educativas como estratégias de inserção no meio operário sergipano,
possibilitou a aplicação das proposições da Santa Sé em nível local entre os trabalhadores. Em
seu campo de atuação, foram consideradas as posições políticos-institucionais envolvidas no
projeto de formação e organização desses trabalhadores.
Enfatizando o papel da religião como zeladora da ordem moral e mantenedora da
ordem social, o COCS procurou assegurar a presença da Igreja na formação da classe
operária, por via de Assistências como parte do universo material proletário. Mas também
como espaços de convívio e cultura, influenciando no processo de organização e formação da
classe operária.
A educação escolar, nesse contexto, foi concebida como um poderoso e eficaz veículo
que adquiriu a responsabilidade de formar trabalhadores e seus filhos em consonância com as
transformações pelas quais a sociedade passava, pretendendo consolidar, nas gerações
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seguintes, um forte sentimento católico, caracterizado por princípios morais, religiosos,
cívicos e patrióticos. O COCS via, portanto, a escola como um agente central de
transformação da sociedade, no que dizia respeito à inculcação de novos comportamentos e
valores.
Para além de recursos pedagógicos, instrumentos de socialização e testemunhos de
parte do cotidiano escolar, tais escolas podem ser compreendidas como produtoras de
sentidos e identidades, e que por meio delas se o COCS procurou sedimentar o processo de
inserção e legitimação do ideário católico na classe operária sergipana.
E, nesse sentido, concretamente dentro do espaço operário, os Jornais A Cruzada e A
Voz Circulista, Cinema Vitória e Vera Cruz, os ritos e festas foram espaços eficazes de
difusão da fé católica, consolidando uma educação que formaria trabalhadores obedientes aos
preceitos da Igreja, tementes a Deus e servidores da nação. Além de propagar a doutrina
católica, a formação operária era concebida como um meio capaz de restaurar princípios
morais e religiosos, os quais manteriam a ordem social.
Contudo, para além da propagação da fé cristã, os periódicos, cinemas, programas
radiofônicos, ritos e festas pregavam ainda o combate contra movimentos doutrinários e
ideológicos contrários à Igreja e ao que ela pregava.
A formação operária católica foi apresentada como um dos modelos que a igreja
utilizou para se perceber enquanto instituição e o modo que a mesma usou para se relacionar
com o Estado e com os trabalhadores, tentando (re) construir uma classe, cuja principal
característica seria a relação de colaboração existente entre a instituição eclesiástica e o
governo. Além disso, a classe operária foi subjetivada como um dos principais núcleos de
atuação do discurso católico, sendo a mesma percebida como célula para a restauração do
catolicismo, assim, produtora de trabalhadores cristãos obedientes às leis e decisões da Igreja.
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ANEXO 01 - REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CÍRCULO OPERÁRIO
CATÓLICO DE SERGIPE.

Art. 1ª A Contribuição dos sócios efetivos a partir do mês de Abril de 1948 será de Cr$
4.00.(quatro cruzeiros). O Sócio remido pagará Cr$ 1.000,00.
Art.2º Gozarão do direito à Assistência Social do Círculo os que já completaram três meses de
associado e estão em dia com a frequência e os pagamentos da sociedade. (capitulo IX. Art.
28 dos estatutos).
A caderneta dever estar com o recibo do mês vigente. (Capitulo X, Art. 30).
Art. 3º - A Assistência Médica será concebida da seguinte forma: em consultoria ou em,
casos graves, em domicilio.
& 1º: Quando em domicilio, a condução do medico ficará por conta do associado.
& 2º: Não estão incluídos nesta Assistência: Dentista, cirurgia, chapas radiográficas,
curativos.
&3º: No Ambulatório “Dr. Manuel Cruz”, no Edifício Pio XI, no horário da tarde, dos dias
uteis, gozará do direito de aplicações de injeções gratuitamente, qualquer associado que
estiver em tratamento.
&4º O Sócio, para ser atendido na assistência médica, deverá, por si ou por intermédio de
pessoa de suas relações, apresentando sempre a carteira em dia , procurar na sede do Circulo
Operário, o cartão para medico.
Art. 4º - A Assistência Farmacêutica será atendida da seguinte maneira: apresentada á
diretoria a receita médica, está será visada pelo Presidente ou Assistente Eclesiástico para o
respectivo aviamento até o credito de Cr$ 50,00 ( cinquenta cruzeiro ) na primeira receita do
ano, nas seguintes 50%, até o total de Cr$ 200,00 ( duzentos cruzeiros) por ano.
Art. 5º A Assistência Monetária Sem anal obedecerá ao seguinte critério; após 8 dias,
contados da visita medica, o associado que precisar receber esta assistência, pedirá por escrito
à Diretoria, juntando a sua carteira em dia para que seja providenciado o pagamento semanal
de Cr$ 21, 00. Até o Maximo de 8 semanas por ano.
& 1º Para que o sócio tenha direito a receber este auxilio é preciso que se encontre acamado e
desamparado.
& 2º. Vencidas as oito semanas, o sócio continuando acamado e desamparado o Circulo
passará a auxiliá-lo com a importância de Cr$ 10.00 semanas.
& 4º A Comissão de Sindicância tem que informar de 30 em 30 dias o estado do associado
enfermo, para isto sendo necessária a visita ma residência do mesmo, mensalmente.
Art. 6º O sócio terá direito a se matricular na escola Padre Jose Anchieta, mantida pelo
Circulo , no edifício Pio XI, como também os seus filhos maiores de 14 anos. A matricula
será encerrada no dia 15 de março de cada ano
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Art. 7º - Em todos os primeiros domingos de cada mês, haverá uma matinal gratuita para os
sócios no Cine- Vitoria. Sua carteira com o recibo do mês vigente, gosarão do privilégio de
50% de abatimento.
Art8º - A presente regulamentação foi aprovada em Sessão de Assembleia Geral
extraordinária de 14 de Março de 1948 e entrara em vigor a partir do dia 31 de Março do
corrente ano por tempo indeterminado.
Cumpra-se
Aracaju, 14 de Março de 1948.
Ademar de Souza Franco
Presidente Em exercício
Cônego João Moreira Lima
Assistente Eclesiástico
Rodolfo Tavares do Nascimento,
1º Secretario
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ANEXO 02 – AUTO DE INFRAÇÃO

Fonte: Acervo particular do autor.
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ANEXO 03 – JUSTIFICATIVA A NÃO EXIBIÇÃO DE FILMES

Fonte: Acervo particular do autor.
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Fonte: Acervo particular do autor.
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ANEXO 04 – BOLETIM DO MOVIMENTO ESCOLAR DA ESCOLA D. AVELAR
BRANDAO VIELA

Fonte: Acervo particular do autor.
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ANEXO 05 – CONVÊNIO

Fonte: Acervo particular do autor.
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ANEXO 06 – PORTARIA DA PROFESSORA MARIA ELENA COSTA PARA
LECIONAR NA ESCOLA DOM AVELAR BRANDÃO VILELA

Fonte: Acervo particular do autor.
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ANEXO 07 – ALUNAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA ESCOLA JOANA
RIBEIRO

Fonte: Acervo particular do autor.

10

Fonte: Acervo particular do autor.
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ANEXO -08 – Manuscrito dos programas radiofônicos Hora Circulista ..
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Fonte: Acervo particular do autor.

