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O PCB NO CEARÁ: ASCENÇAO E DECLINIO-1922 A 1947 

 
Joao Batista Alves de Sena 

 

RESUMO 

O artigo ―o PCB no Ceará: ascensão e declínio – 1922 a 1947‖, se propôs 

apresentar a formação e atuação política dos comunistas no Ceará, bem como fazer 

uma discussão sobre a formação do operariado, as lutas sindicais e a participação 

política da esquerda no Brasil. Para tanto foi necessário uma compreensão mais 

ampla da formação da República brasileira, da participação política do povo, do 

processo de industrialização e sobretudo uma análise da década de 1920 e de sua 

importâncias para as mudanças percebidas no país. 

PALAVRAS-CHAVES: Política; Partido Político, Esquerda; Lutas Sindicais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

               A história do pensamento e do desenvolvimento político brasileiro 

do século xx não pode ser compreendida sem o conhecimento do que foi a 

verdadeira participação dos comunistas neste processo. A par desta premissa, 

colocam-se ao pesquisador dificuldades imanentes à própria questão. O Partido 

Comunista Brasileiro ao longo de sua existência tem sido tratado como um corpo 

estranho à nossa história. Algumas vezes visto como algo mitológico e distante da 

nossa realidade, em outros momentos tratado como um verdadeiro tabu, pesando 

contra ele uma densa cortina de fumaça que o envolve num profundo mistério e 

silêncio o que dificulta sobremaneira a análise do seu desempenho ao longo da 

história contemporânea.   

              Em grande parte as dificuldades estão seguramente ligadas à sua 

própria existência, quase sempre na clandestinidade, a suas lutas permeadas de 

reveses, ao profundo autoritarismo das nossas elites dirigentes e a fácil organização 

das classes subalternas neste país, sempre excluídos da cena política. Aliados a 



  

estes se soma fatores, alguns de cunho cultural, como a pouca relevância dada à 

memória por aqueles que fazem os partidos e os movimentos sociais no Brasil,  e 

outros, ligados à repressão e à maneira rígida como foram formados as regras de 

segurança dentro do próprio partido.   

             A tarefa de resgate da trajetória do PCB seus acertos e desacertos, 

suas lutas, nem sempre bem sucedidas, para se colocar como porta-voz dos 

interesses da classe trabalhadora, é da maior importância e muitas vezes são 

gratificantes para o pesquisador. No entanto, encontra-se de permeio uma serie de 

obstáculos nem sempre fáceis de serem efetivamente transpostos na primeira 

tentativa.   

O objetivo desse artigo e sobretudo apresentar elementos que venha a 

enriquecer a história de luta e participação do partido comunista na formação da 

esquerda brasileira. Assim, é importante conhecer o contexto histórico em que este 

foi fundado, sua atuação no Ceará, bem como compreender seus interesses e 

objetivos. 

 

A FORMAÇÃO DO PROLETARIADO E OS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

            A história do PCB reflete as origens do nosso proletariado, sua 

formação, sua imaturidade política e ideológica devido a problemas de ordem tanto 

estrutural como cultural. Revela também suas virtudes ao ter agido como elementos 

catalisadores dos anseios de liberdades das camadas menos favorecidas da 

sociedade, colocando-se na vanguarda dos movimentos sociais, mesmo na 

clandestinidade. Funcionando como seu elemento de proa, abrindo espaços, 

propondo ou levando à realização de mudanças: tanto isoladamente – quando podia 

– ou em coalizão, o partido catalisa o apoio popular. Por outro lado, historia do PCB 

desnuda o caráter extremo e autoritário, violento das nossas classes dominantes 

quando se trata de impedir a organização política dos trabalhadores. Não foi por 

acaso, portanto, que ao longo dos seus quase sessenta anos de existência, PCB 

tenha menos três anos de vida legal.  

            Apesar disso, sobreviveu às intempéries, sendo hoje parte integrante 

da historia política brasileira. Esta integração nem sempre foi muito clara mesmo 



  

para um partido que se propunha a defender certa unidade programática apesar de 

possuir um controle muito forte, tanto em nível da organização ou em nível das 

decisões, portanto, ao nível de poder, o partido não teve, a nível nacional, a mesma 

origem tendo à formação de seus quadros no âmbito do Estado sofrido as 

determinações do contexto sociopolítico e econômico da vida local.   

É esta na verdade, uma das questões fundamentais para se recompor, na 

sua totalidade, a história do PCB que pode estar direta ou indiretamente vinculada 

ao seu desempenho, mas que está seguramente ligada à sua existência. Não é por 

outro motivo que elegemos por objeto de estudo o Partido Comunista Brasileiro no 

Ceará buscando, assim compreender como, num mundo de relações abrangentes, 

as determinações oriundas tanto do plano nacional como internacional e que se 

coordenavam com interações especificas com momentos determinados, entre 

outros, pelos processos de dominação e injunções políticas, se davam a nível local.   

A primeira tentativa de criação e organização de um partido político de 

trabalhadores no Ceará remota ao século passado de ―com criação em 15 de junho 

de 1890 de uma secção do Partido Operário‖ [P O], sob a direção do cirurgião-

dentista Anderson Ferro, o Partido Operário, em seu manifesto, se propunha a lutar 

pelo estabelecimento da jornada de trabalho de 8 horas, redução das horas de 

trabalho de mulheres e crianças, democratização, do capital e habitação higiênica 

para os trabalhadores. Alem da defesa destes pontos, o Partido Operário incentivava 

a campanha contra o analfabetismo e contra os artigos 204 e 206 do novo Código 

Penal que, para eles, PO, ―negavam aos operários as qualidades de direitos e os 

párias‖, (Montenegro, 1980:74).  

 

A criação do Partido Operário estava sob a responsabilidade do 
cirurgião-dentista Anderson Ferro, Miguel Augusto Ferreira Leite, o 
alfaiate Olegário Antonio dos Santos, o mecânico Teodomiro de 
Castro, o marceneiro Jose Façanha de Sá, os mecânicos Olavo Pinto 
de Andrade, Joaquim Rodrigues de Lima, o ourives Gonçalves José 
Julio Nascimento e os gráficos Antonio de Morais e Raimundo Pinto 
Vasconcelos‖ (Montenegro, 1980:72/74). Como se nota, as 
categorias aqui representadas são, na sua grande maioria, de 
artesãos sob a liderança de um profissional liberal. 

 

         O Partido Operário ―mantinha, ainda um jornal ‗‗ O Combate‖, para 

defesa dos interesses da classe trabalhadora do Estado. A 14 ―de maio 1892, ‗‗ O 



  

Operário‖ convoca seus partidários com um objetivo de fundar uma Confederação 

Operária Seus partidários aliam-se aos liberais no combate ao então governador do 

Estado, Coronel Benjamim Barroso, o que resultou numa forte reação ao nascente 

movimento operário cearense. Segundo Joaquim      Teófilo Cordeiro e um dos 

lideres operário também fundador do partido. A repressão foi de tal forma violenta, 

que a agremiação proletária que agrupava em torno de 1.500 pessoas desapareceu 

da ordem do dia. Deixou de existir. Só dez anos mais tarde é que O Operário 

retornou a sua posição como elemento de classe. A verdade é que o nascente 

movimento operário sofria os percalços dos interesses político-partidários em disputa 

procuravam cooptá-los nos períodos eleitorais e os abandonavam ao passar das 

eleições. Este fato contribuía para que o movimento sofresse momentos muitas 

vezes longos, o profundo ostracismo e passageiros momentos de efervescência.   

        Fundava-se em 18 de fevereiro de 1904, o Centro Artístico Cearense, 

cuja Comissão Executiva era formada por José Bezerra de Menezes, Teodorico de 

Castro e Raimundo Teófilo Cordeiro de Almeida; lançava manifesta a classe artística 

cearense, a lutar contra os Acioli. Inicia-se, então um período de crise onde a luta 

entre as facções dominantes se apresenta para o conjunto da sociedade como fator 

primordial relegando a luta operaria para último plano.  

        A crise provocada pelo poder na segunda década deste século vinte irá 

ter reflexos importantes na vida política e social do Estado, período marcado, 

principalmente, pela criação de órgãos que procuravam organizar e também 

controlar os movimentos sociais que, apesar de incipientes, começavam a preocupar 

os poderes constituídos. Uma greve realizada em 1912 por tipógrafos e ferroviários 

por melhores salários e que terminou com a vitória dos trabalhadores, iria ter como 

consequência, no ano seguinte‖, (...)―a criação da sociedade de Amparo e Auxilio 

Mutuo às Classes Proletárias‖ sob a denominação de ―Socialistas Obreiros Liberais‖ 

com a finalidade de ajudar os trabalhadores quando em greve ou desempregados.‖ 

(Montenegro, 1977).  

Nesse mesmo ano ainda seria nomeada, pela Comissão Central da 

Confederação Brasileira de Trabalho, uma comissão estadual de organização 

operaria, com o intuito de organizar os trabalhadores cearenses.  

O ano de 1913 é marcado, ainda, pela decisão da Igreja de participar de 

forma efetiva junto à classe trabalhadora do Estado. Em 29 de junho de 1913 teve a 



  

implantação do Circulo Operário Católico sob a direção do Pe. Jerônimo de Castro, o 

qual tinha como principais finalidades explicitam discutir as questões sociais e 

religiosas e lutar contra o liberalismo, o positivismo, o anticlericalismo e a maçonaria. 

Apesar da eleição de dos representantes dos trabalhadores cearenses, em 1912, 

um para a Assembleia Estadual, Teófilo Cordeiro e Joaquim Muniz para a Cãmara 

Municipal da Fortaleza, a participação política destes não ia alem das reivindicações 

de ordem econômica pela falta total de espaço, ocupado que era pelas oligarquias 

dominantes, segundo Montenegro: 1980:100.  

Os lideres  operários tinham fama de elementos perigosos e subversivos. Os 

políticos exploravam a classe operária, os rabelistas exultavam quando os tipógrafos 

deliberavam a apoiar a candidatura do Franco Rabelo, abandonavam-nos  porém, 

quando os tipógrafos entravam em greve por aumento de salário. Pode-se ressaltar, 

ainda no período de 1912- 1920, o surgimento de formas mais consistentes de 

ideias socializantes com a Fundação de classes trabalhadores, encabeçada por 

Moacir Caminha, Gastão Justa, Eurico Pinto e Raimundo Ramos. Do Partido 

Socialista e também o grande numero de sindicatos que mais tarde iriam 

desempenhar importante papel junto as categorias, são deste período os sindicatos 

dos alfaiates, dos cigarreiros, dos pintores, dos marceneiros, sapateiros, marítimos, 

gráficos, padeiros, barbeiros e dos tecelões. (Montenegro, 1980). 

             Outro fato que chama atenção no quadro político do ceara na 

Primeira Republica é o surgimento na cena política no Ceara, partidos travestidos de 

defensores da causa dos trabalhadores. Para melhor compreensão deste fato 

analisa a presença no cenário político cearense do ―Partido da Mocidade‖ partido 

idealista e congrega basicamente o segmento jovem da sociedade local. Ávido de 

participação, assumindo através de seus manifestos, a defesa dos trabalhadores e 

suas lutas, mas cuja ação ficou restrita ao campo de ideias.  

             Suas propostas se limitavam a atividade de diminuição dos conflitos 

entre capital e o trabalho das melhorias e condições de vida das classes medias e 

operária, os fins são mais sociais do que políticas. Em manifesto dirigido ao povo 

cearense os adeptos do Partido da Mocidade conclamam o povo à luta por ideias, 

por princípios de ações e renovação, contra a tiranizaçao das massas pelos 

governos parasitas e contra o analfabetismo, a favor dos concidadãos sem direitos, 

da arregimentação operaria – as  principais vítimas da exploração –num forte núcleo 



  

eleitoral e filantrópico, a favor de uma cultura física e higiênica, por e por um sistema 

tributário mais justo, com liberdade e moralização do voto: por igualdade de direitos 

entre pobres e ricos, para que o direito sirva a todos igualitariamente: pela defesa de 

reforma institucional das velhas instituições caducas procurando adaptar-se ao 

progresso social. É dentro deste contexto político que se desenvolveu as ações do 

Partido Comunista, que será comentada mais adiante.   

 

ATUAÇÃO DO PCB NO CEARÁ  

 

               O processo de expansão das ideias no Brasil se deu com certo 

vagar principalmente pelas dificuldades causados pelo endurecimento da ―repressão 

que se abateu sobre o Movimento Operário brasileiro durante o governo Artur 

Bernardes ( 1922/1929) ―,( Carone, 1974: 362) associado a isso os empecilhos 

advindos da disseminação de novas ideias, especialmente quando ela vão de 

encontro ao poder estabelecido e as benesses auferidas pela classe  dominante. 

Somente a partir de 1926- com a adoção da proposta de unificação do movimento 

sindical em que o PCB visa reorganizar este movimento, disperso em dezenas de 

sindicatos  a base de ofícios , associações e federações, sem nenhuma entidade ou 

organização os unificasse com vistos a uma ação comum – é que o PCB pode 

melhor divulgar o seu ideário e suas propostas para o conjunto do operariado 

brasileiro,durante o governo de Artur Bernardes (1922/1926) ―, (Carone, 1974: 362) 

associado a isso os empecilhos advindos da disseminação de novas ideias, 

especialmente quando ela voa de encontro ao poder estabelecido e às benesses 

auferidas pela classe dominante.  

             Somente a partir de 1926 com a adoção da proposta de unificação 

do movimento sindical, em que o PCB visa reorganizar esses movimentos, dispersos 

em dezenas de sindicatos à base de ofícios, associações e federações, sem 

nenhuma entidade ou organização os unificasse com vistos a uma ação comum—é 

que o PCB pode melhor divulgar o seu ideário e suas propostas para o conjunto do 

operariado brasileiro. Dois pontos são de especial relevância para compreensão de 

como as ideias comunistas foi introduzidos no seio do movimento trabalhista no 

Ceará, o que não foi fácil, dadas as características políticas do Estado; primeiro ele 



  

era dominado pelo tacão de ferro das oligarquias locais que não cediam um 

milímetro de seu espaço para o surgimento de novas formas de fazer política.  

            Segundo a posição da Igreja Católica, assumia a frente a toda e 

qualquer inovação social ou política reafirmando sua posição tradicional na historia 

brasileira. A hierarquia católica se declarava, a partir dos anos vinte, como um 

sustentáculo da ordem estabelecida, posição levada ao pé da letra pelos 

representantes da Santa Madre Igreja no Ceara.  

        Foi este sem duvida o Estado da Federação onde o clero exerceu com 

maior amplitude a doutrina da ordem, levada as ultimas consequências, aqui a Igreja 

transcendia toda a vida política d Estado, construindo principalmente mecanismos de 

controle sobre o avanço político da classe trabalhadora cearense. 

        Outro empecilho era a falta de operários já que o Estado não possui um 

grande numero de indústrias, para não falar na ausência de um operariado 

historicamente combativo ou que já tivesse alguma experiência ou militância em 

movimentos sindicais de orientação de esquerda, assim sendo a grande parte dos 

trabalhadores sindicalizados era composta de artesãos ou daqueles que 

trabalhavam por conta própria como é o caso dos pedreiros, alfaiates e outros 

profissionais autônomos. No centro-sul do Ceara o desenvolvimento do capitalismo 

já era bem mais adiantado, encontrando-se em estagio bem mais avançado em 

termos produção e de trabalho, existindo ai condições para melhor se desenvolver 

as políticas do comunismo, devido à experiência acumulada pelos trabalhadores do 

Sul com a anarco-sindicalismo, experiência que, ao que tudo indica não tiveram em 

nenhum momento os nossos sindicalistas.  

        Muito pelo contrario, os sindicalistas cearenses estiveram sempre na 

orbita da Igreja ou a serviço da classe dominante do estado, é neste contexto que 

surgem os primeiros simpatizantes do Partido Comunista Brasileiro, no Ceara, por 

volta do ano de 1926, quando eles se reuniam na antiga sede da União dos 

Pedreiros do Ceara. Como consequência da política de unificação do movimento 

sindical brasileiro, proposta do PCB, as lideranças sindicais cearenses tiveram 

oportunidade de contatar diretamente as lideranças do PCB nacional e tomar 

conhecimento de sua plataforma política.  

 



  

      Naquele momento o partido necessitava adquirir autoridade para poder 

transacionar com as demais oposições precisando, para isto obter o apoio dos 

trabalhadores para falar como seu único e legitima representante. Não se pode 

esquecer que o PCB vive neste momento um curto período da legalidade com a 

eleição de Washington Luis para a presidência e a suspensão do estado de sítio a 

que estivera submetido o país durante o governo de Artur Bernardes, aproveitando 

esta abertura, o PCB propõe uma política de frente única através de Carta Aberta 

juntamente com outros operários é com elementos da pequena burguesia 

considerados progressistas. A proposta de frente-única tinha como objetivos a 

participação do partido comunista brasileiro nas eleições para o Congresso Nacional 

que iria realizar-se em fevereiro de 1927, para isso é lançada a proposta de 

formação de um Bloco Operário que participaria das eleições, devendo seus 

candidatos aceitar uma plataforma do PCB.  

 

 Com a promulgação da chamada Celerada, pelo governo 
Washington Luis em meados de 1927,‖ (Carone. 1974:396) lançando 
novamente o PCB na ilegalidade, a frente passou a chamar-se Bloco 
Operário e Camponês ( BOC)1, servindo de fachada ao partido nas 
atividades publicas. Foi com expansão através do BOC que o Partido 
Comunista passou a atuar no Estado do Ceara.  
 
 

        No ano de 1927 o sindicalista José Joaquim de Lima, conhecido como 

Joaquim Pernambuco, iria ao Rio de Janeiro para participar do Congresso da 

confederação Geral do Trabalho, entidade concebida pelo PCB, de onde voltaria 

com a missão de organizar em Fortaleza o Bloco Operário e Camponês e a secção 

cearense do Partido Comunista. Houve muita participação de partidários políticos 

engajado na luta, como, José Borges da Silva Antonio de Oliveira, Luis Gomes, 

Lucio Sotero e muitos outros. Essa tarefa de organizar a classe operaria local não 

era fácil, devido ao acirramento entre as varias categorias profissionais, em parte 

explicáveis pelo clima de disputa gerado pela realização da eleição municipal de 

                                                             
1 BOC – Liga política criada em meados de 1927, vivendo na ilegalidade, que se expande 
com o comunismo atuando no ceará. Para maiores esclarecimentos ver: ANTUNES, Ricardo. 
Classe operária, sindicatos e partido no Brasil: da revolução de 30 a Aliança Nacional Libertadora. 
2

a
 Ed. São Paulo: Cortez e Editora Ensaio, 1988.  

 



  

1926, essas divergências ficam claras quando da aprovação do projeto a serem 

apresentadas aos candidatos em troca de seu apoio as eleições.  

        Os ―operários ‗‘ repudiam o plano caixeiral que, segundo Montenegro ( 

1981: 102), tinha como principais pontos: a fiscalização severa pelos meios legais da 

arrecadação e aplicação das rendas publicas: e o combate aos trustes e monopólios 

ou quaisquer organizações prejudiciais às classes trabalhadoras os caixeiros retiram 

seus delegados à assembleia, ‗‘ e os delegados operários preferem permanecer com 

o programa conservador‖. A disputa pelo voto do trabalhador levava quase sempre a 

cooptação de importantes setores da classe trabalhadora, pelos grupos políticos 

dominantes, em março de 1928, em fortaleza o recém-criado Bloco Trabalhista 

Independente em manifesto à classe proletariado lança a candidatura de Gastão 

Justa, líder operário e fundador Partido Socialista à Cãmara Municipal de Fortaleza.  

         O manifesto, no qual ― se pregava a luta no campo político em defesa 

das    reivindicações operarias ―, como principal signatário José Joaquim de Lima, 

conhecido pelo nome de Joaquim Pernambuco que imprimiu através de candidatura 

operaria no movimento local. O 1º Congresso do Bloco Operário e Camponês se 

realiza nos dias 21 e 23 no mês de janeiro de 1930na cidade de Caucaia, os 

congressistas apresentam seus próprios candidatos ao Senado e a Cãmara Federal, 

escolhendo respectivamente Lucio Sotero e José Joaquim de Lima, no mesmo ano 

em que foi fundado, em 1927, nos núcleos localizados em fortaleza, o Bloco 

Operário e Camponês, era também criado núcleo na cidade de Camocim - Ceará o 

BOC teria um importante papel constituindo-se em dos esteios do Partido na zona 

norte do Estado, em Camocim circula um jornal ― O OPERARIO ― sob a 

responsabilidade do professor Teodoro Rodrigues que juntamente com os militantes 

Pedro Rufino, Caboclinho Farias, Raimundo Vermelho e outros fundaram e 

mantiveram o PCB local.   

         Ao longo dos três anos que se seguiram os defensores da ordem se 

puseram em ação para coibir o avanço da ― Besta Comunista ―por que havia um          

grande temor no meio político em relação ao partido do Brasil ?Em uma serie de 

artigos publicados no jornal ― O Povo‖, o articulista Raimundo Gomes de Mattos 

procurava mostrar o que existia não era comunista, numa tentativa de desacreditar 

perante a opinião publica, o movimento que se iniciava era o mesmo que prevenia o 

poder constituído do perigo do comunismo. O líder civil da Revolução de 1930, 



  

Fernandes Távora se torna o primeiro Interventor no Ceará, ao analisar o movimento 

revolucionário do País no inicio dos anos 30, fazia o seguinte diagnostico:  

                                       

 O Brasil está, não há como nega, ante o dilema de duas revoluções, 
a dos homens patriotas e de responsabilidade e que desejam e 
podem salvar o País sem grandes abalos e a dos extremistas que 
pretendem cura com as horrendas terapêuticas bolchevistas‖ 
(Fernandes Távora, 1928) .  

 
 

Uma de suas primeiras providencia ao instalar-se na interventora ia foi 

combater o famigerado Partido Vermelho, PCB.  O certo é que, em 1931, 

desencadeia um processo repressivo que irá praticamente alijar o PCB do Estado do 

Ceará. Através do Relatório apresentado ao interventor do Estado pelo Secretario de                

Segurança Pública, Dr. Faustino Nascimento sobre as atividades ilegais do PCB no 

Ceará percebe-se quando o partido crecera nos últimos quatro anos.  

Segundo provas produzidas, o Partido Comunista no Ceará já possui uma 

organização regular andando, conforme um dos depoimentos, por cerca de 3 mil 

adeptos já na capital sem contar as células existente no interior do Estado 

localizadas em Arraial (Uruburetama), Aquiraz e Camocim. Contam ainda os 

comunistas com quatro jornais sendo três na capital:  O Voz Operaria, O Pacificador, 

O Edificador e o Operário, em Camocim. 

               Ao que tudo indica a publicação do Relatório, tinham pré-

estabelecido, ou seja, causar impacto junto à classe dominante ou burguesia já que 

grande parte desse relatório prende-se ao fato de ser o PCB um partido dirigido pela 

União Soviética tendo o cuidado,  

O relator descreve o caminho, percorrido pelas ordens até à nossa capital 

inclusive por países estrangeiros. Também era desencadeado o alarme de que os 

comunistas no Ceará estavam se preparando para a tomada do poder estando 

inclusive armazenando bombas para tal fim.   

As autoridades policiais estavam como que preparando o espírito da opinião 

publica para repressão que iria ser desencadeada no Estado que resultou na prisão 

de vários militantes comunistas,sendo alguns deles deportados para o Rio Janeiro 

como foi caso do alfaiate Lucio Sotero, da tecelã Luisa Costa, do carpinteiro Vicente 

Matias e do professor Teodoro.   

 



  

               A criação, a 05 de fevereiro de 1931, da ―União Sindical do 

Trabalho‖ é o exemplo do aparato repressivo ao comunismo que se instalava no 

Ceará, tendo como objetivo prevenir e reprimir os comunistas que segundo eles 

representavam um perigo para a ordem estabelecida.  

O manifesto é bastante claro quando aos seus reais objetivos. Isto se deve a 

repentina tomada de consciência por parte dos patrões locais, das condições  de 

vida, trabalho de seus empregados seguida tentativa de assumir a educação moral. 

Intelectual e profissional dos empregados e seu filhos num claro empenho de manter 

um maior controle ideológico dos trabalhadores na defesa de interesses contra a 

ameaça e o avanço do comunismo. O partido comunista estava a exercer sobre as 

camadas trabalhadoras do Estado, através de ação reivindicação, passava a ocupar 

espaços que antes não eram ocupados da mesma forma, e que agora se ampliavam 

e implicavam na redução da margem de manobra da classe dominante e na 

possibilidade de redução de seus lucros à medida que se fosse limitando seu tempo 

de exploração.  

            Outro aspecto importante do documento em apreço é o fato de, nos 

seus últimos pontos os patrões terem tomado para si o papel de agentes 

repressores ao proporem a criação de um aparato paramilitar para auxiliar as forças 

policiais do Ceará, na defesa e conservação da ordem publica na época.  

No mesmo sentido seria criada ainda este ano de 1931, a ‗‘ LEGIAO 

CEARANSE DO TRABALHO‘‘pelo então Tenente Severino Sombra com apoio da 

cúpula da IGREJA CATOLICA e que mais tarde se tornaria um dos esteios da AÇAO 

INTEGRALISTA BRASILEIRA NO CEARA. O editorial do jornal ‗‘O Nordeste‘‘, órgão 

da cúria católica, ressaltava a importância para o Estado do Ceará empreendimento 

declarado que o objetivo principal da Legião era o de o operário cearense da 

miragem do sovietismo russo. Na verdade, objetivos da legião  destinavam-se em 

primeiro lugar a procurar anular a influencia que exercia sobre os trabalhadores para 

eles malsã, a ideologia comunista, ao mesmo tempo em que procuravam doutriná-

los com a intenção de preservar os operários da influencia daqueles que 

proclamavam a necessidade de mudanças sociais, econômicas e ou políticas no 

País.  

            A radicalização das forças conservadoras do Estado coincidiu com 

uma mudança fundamental na linha partidária local e nas teses seguidas pelo PCB 



  

desde que o seu 2º Congresso ( 1925). Em consequências, muda profundamente o 

eixo das oligarquias e das alianças políticas com o rompimento de frente amplas 

com outros setores da classe trabalhadora e a pequena burguesia urbana, 

classificada agora pela Internacional Comunista de direitista. O PCB adota a partir 

do 3º Congresso realizado no final de 1928 e inicio de 1929, as teses segundo as 

quais os objetivos do partido deixam de ser a comunista do espaço político e das 

liberdades democráticas para centrarem-se na revolução agrária e anteimperalista, 

os novos objetivos.   Mudam profundamente o referencial básico dentro do qual se 

estabeleceram contatos para a formação de novas alianças com outros setores da 

sociedade. Alem disso, esta busca de mudança na linha política do partido no 

contexto histórico brasileiro no inicio dos anos trinta, levá-lo-ia inevitalmernte ao 

isolamento político afastando-o da realidade política nacional deixando-o à margem 

dos movimentos liderados pela pequena burguesia ―revolucionária ―e burguesia 

nacionalista, para buscar aliança irreal com o campesinato, tornava impossível por 

em pratica política de alianças este setor da sociedade.   

           E as tentativas neste sentido postas em pratica pelo PCB local com a 

implantação de células nos municípios de Uruburetama, Camocim, Missão Velha, e 

Aquiraz, foram facilmente repremidas pela as forças políticas locais que apreendem 

todo material existente e as principais lideranças que estavam se formando. Os 

adeptos do PCB estavam, pois encurralados dos dois lados, tanto pela repressão 

como a desestruturação interna provocada pelas mudanças ocorridas nas 

orientações de política de alianças. É esta fase conhecida como ―obreirista‖, durante 

a qual há uma desvalorização de todo o elemento do partido que tivesse 

procedência pequena-burguesia sem levar em conta o seu passado de militância e 

sua atuação em prol do desenvolvimento do Partido Comunista Brasileiro. Em 

contrapartida, há uma supervalorização de elementos efetivamente operários 

mesmo que sem nenhuma experiência política ou teórica.  

            De forma com aceitação a nível nacional, da orientação imposta 

pelas forças partidárias internacionais, influenciado pelo o Partido Vermelho, na 

China.  

            Sem uma discussão de sua adequação a nossa realidade é de fato, 

um atestado da falta de conhecimentos teóricos dos comunistas brasileiros. Os 

efeitos de tal estado de coisas, não se fizeram esperar, com o partido sendo 



  

praticamente alijados ao Estado, atestando apenas resquícios de sua presença nas 

figuras poucos militantes. O ano seguinte (1932) é marcado por um posicionamento 

e participação mais efetiva da Igreja Católica local aliada ao conjunto de forças 

conservadoras em ascensão, contra o comunismo.  

A identidade de pensamento entre o Clero e o Integralismo começava a se 

fazer presente na sociedade cearense. Os integralistas em sua quase unanimidade 

eram católicos, o Integralismo atraia o catolicismo por sua posição espiritualista, pela 

valorização que dava as nossas tradições cristãs, peça aceitação de muitos 

princípios da Doutrina Social da Igreja e pelo combate tenaz aos comunistas.  

A instalação da junta Eleitoral Cearense da Liga Eleitoral Católica (LEC)2 no 

ano de 1932, com objetivo de combater avanços do Partido Comunista do Brasil-

PCB. Era constituída, a LEC, pelos senhores Dr. Edgar Cavalcante de Arruda, 

presidente, Audifax Mendes -secretario,  Jose Magalhães Porto – tesoureiro, 

Francisco Floriano Delgado Perdão e D. Cândida Vieira Cavalcante, a representante 

do eleitorado feminino, seria então o marco definitivo de invertida da igreja no âmbito 

político.  

              Quando Vargas inicia o processo de constitucionalização do País 

em 1930, no Ceará os antigos partidos políticos e as ―novas forças políticas‖ se 

apressam em se arregimentar. Os primeiros representantes das antigas forças 

conservadoras do Estado do Ceará, se organizam em torno da LEC, e os últimos 

tendo como principio o ideário da Revolução de 30, fundam o PSD polarizando, 

assim, as forças política atuantes no Ceará, entre LEC  e PSD. O PCB, representado 

por Lucio Sotero de Moura, aproveitando-se do clima de ―abertura ―que normalmente 

é criado em período dos pré-eleitorais, requerer o seu registro junto ao Tribunal 

Eleitoral do Ceará o lhe é negado sob as seguintes alegativas: primeiro, por 

considerar que o pedido é em tudo improcedente desde que não venha instruído de 

requesitos básicos à essa formalidade legal determinados explicitamente no artigo 9º 

inciso 1º e 3º do Registro Geral dos Juízes, Secretários e Cartórios Eleitorais ; 

segundo, por se tratar de partido com âmbito de ação em todo território da  

republica, não competindo a este tribunal eleitoral, conforme jurisprudência seguida, 

conceder o aludido registro.       

                                                             
2
 LEC – Liga eleitoral Católica – foi criada no ano de 1932, com o objetivo  de combater  ao avanços 

do Partido  Comunista do Brasil – PCB. Ver melhores esclarecimentos em:  História: Questões & 
Debates, Curitiba, n. 55, p. 137-161, jul./dez. 2011. Editora UFPR 



  

              Segundo Andrade Furtado, relator da matéria junto ao TER, existia 

um terceiro ponto a favor da recusa do registro do PCB do qual não quis o Tribunal 

tomar conhecimento por evidente recuo de que viesse a tocar no mérito da questão. 

Para ele, Andrade Furtado, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o verdadeiro 

motivo da recusa do registro  do PCB de fato tratava de uma organização filiada a  

Internacional de Moscou, oferecendo destaque, grande a Segurança Social e a 

estabilidade das instituições nacionais .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

              O processo desencadeado pela igreja atingiria seus objetivos ao 

vencer as eleições de 1933- para o governo do estado, 1934 (Constituição Federal ).  

A Igreja do Ceará colocaria, pois, a serviço da LEC—Liga Eleitoral Católica, 

todos os seus aparatos institucionais. No interior do Estado os vigários assumiam 

nova postura e passavam a exercer a posição de chefes políticos locais servindo-se 

de suas atividades eclesiais para influenciar o eleitorado católico interiorano a votar 

nos seus candidatos de legendas.  

Ao final das eleições a LEC, terá alijado do poder os principais lideres da 

Revolução de 1930, inaugura-se a partir daí um período de domínio político da Igreja 

no Estado do Ceará ao assumir as redias do governo o seu candidato eleito 

Meneses Pimentel, tornando-se senhor absoluto da maquina política estadual o que 

iria se prolongar até a queda deste, em 1945, ao se iniciar o processo de 

redemocratização do País.  

             Ao lado do fortalecimento dos canais de participação da igreja e 

seus aliados políticos no Estado, virá o total isolamento e esfacelamento político do 

Partido Comunista local, que se iniciara com a repressão que lhe fora imposta pelo 

interventor Fernandes Távora e que tem continuidade com o avanço das forças 

direitistas no Estado. Não se pode esquecer neste momento o papel desempenhado 

pela Legião Cearense do Trabalho e pelo ser fundador, tenente Severino Sombra, 

atraído para ser a orbita de todo movimento operário cearense, a partir de agosto de 

1931, quando o LCT (Liga Cearense do Trabalho), passa atuar no Estado. Em artigo 

publicado no jornal O Nordeste, no qual traça um perfil do papel a ser exercido pela 

Legião, tenente Sombra afirma que esta detém o controle de 40 entidades sindicais, 

apenas dois meses depois de sua fundação.  

             É importante ressaltar que da capacidade mobilizadora do tenente 

Severino Sombra não escaparam nem mesmo comunistas históricos como Jose 



  

Joaquim de Lima e Antonio Marcos Marrocos, dois dos principais líderes do 

movimento operário local e responsáveis pela fundação no Ceará do Bloco Operário 

e Camponês que têm os seus nomes assentados na ata de reunião do conselho 

deliberativo como conselheiros desta entidade. É um fato de caráter ambíguo que 

assume o movimento legionário nos seus primórdios quando ainda não existia, por 

parte da LCT, uma clara definição ideológica, levando as pessoas ligadas tanto ao 

PCB quanto a outros setores do movimento operário cearense aderissem ao 

discurso inflamado do chefe Legionário.  

O movimento tinha um objetivo principal à diminuição das horas de trabalho, 

conta a participação da quase totalidade dos empregados da Empresa Usina Ceará, 

um movimento grevista que contou com mais de 700 operários, apenas 12 não 

aderiram à greve, sob liderança dos sindicalistas ligados ao Partido Comunista 

Brasileiro, Antonio Marrocos e Luiz Gomes, fontes, jornal ―O Nordeste‖. A instalação 

de um movimento dominante no momento no estado do Ceará. O jornal O Nordeste 

era porta-voz da igreja e das forças políticas do movimento, ao noticiar o evento 

afirma ser movimento grevista orientado por agitadores comunistas... e que os 

operários em sua maioria estão sendo explorados por extremistas.  

          O PCB não era bem visto na sociedade brasileira naquela época, 

havia um medo do comunismo, ser compactuada partida mal, devida sua cor de 

expressão inserida em sua bandeira de luta, o partido tinha em comum inimigo a 

igreja Católica, que controlava o poder político urbano e rural. Muitos militantes do 

PCB foram mortos torturados e assassinados pelos poderosos políticos dominantes. 

Foram precisos 10 anos para o Partido Comunista Brasileiro recuperar-se do erro 

histórico de 1935 - de tentar fazer uma revolução sem a participação das massas, 

superar a derrota e novamente estar em condição de atuar junto a elas.  

Porem, antes, o, povo sofreu as provações do Estado Novo.  

          Durante o governo de Getulio Vargas no período de 15 anos, esteve a 

frente dos destinos da nação brasileira quase nenhuma mudança pode ser apontada 

no quadro político dominante no Estado do Ceará, era o domínio das oligarquias 

locais, não se abalaram com Revolução desencadeadora em 1930 a não ser no 

curto período de interventor Moreira Lima, setembro de 1934 a maio de 1935, 

Moreira Lima foi afastado por não ter a preocupação de agradar as classes 



  

dominadoras no meio político locais ligados aos políticos conservadores aliados a 

LEC, Liga Eleitoral Católica.  

Em maio tomava posse do governo estadual o candidato da LEC, Francisco 

Menezes Pimentel que no seu discurso de pose afirmava sendo ele o primeiro chefe 

de governo elevado ao poder pela força organizada da Igreja, com o apoio da LEC 

―jamais sofreria o povo cearense, restrições ou injustiças; todos teriam direito e não 

haveria perseguições‖.  

          Com suas palavras; o meu governo será um palio de amor e 

liberdade-discurso de posse do governador Menezes Pimentel: Correio do Ceará, 

Fortaleza 28 de novembro de 1937. Promessa de palanque político, o contraste, o 

governo de Pimentel pode ser considerado como um dos mais repressivos dos 

governos estaduais dos nossos registros político. Nesta gestão onde se registra 

altos níveis de crimes de natureza político-ideológico, alvos principais eram os 

comunistas. O golpe de 1937 com a implantação do Estado Novo e a confirmação 

da permanência de Pimentel a frente dos destinos do Estado, agora como 

interventor federal, coloca a sua disposição os instrumentos de força que lhe 

facultava o novo regime instaurado no País, passando ao  Sr Menezes Pimentel a 

governar o estado do Ceará com mãos de ferro.  

           Seus primeiros atos como interventor, afastar todos os prefeitos 

eleitos pelo PSD ou pertencentes às hostes integralistas as quais tinham se 

desentendido e justificam essas substituições, afirma ele; nada mais natural do que 

essas mudanças, devemos dar nova orientação uniforme as administrações 

municipais. Na verdade este seria o primeiro ato com que ele procuraria de pronto, 

acabar com qualquer tipo de oposição, as primeiras cabeças a rolar seriam as de 

outra facção local. Os comunistas são os grupos a serem perseguidos. Em nome da 

moral e dos bons costumes o regime instaurado ainda fecharia as lojas maçônicas 

em centros espíritas na capital e interior cearense, as livrarias tiveram seus estoques 

revisados para apreensão dos livros de filosofia e de ensinamentos que procuravam 

fazer vingar doutrinas subversivas no espírito do povo.  

        O fato é que o aparelho repressivo montado durante o Estado Novo 

pelo governo austero de Menezes Pimentel aliado à covardia que tomou conta da 

classe política local, paralisando todas as atividades políticas do Estado. Nem 

mesmo os prenúncios de mudanças, que começavam  a fomentar no início da 



  

década de 40 e já se faziam presentes ainda que de maneira débil – nos principais 

centros políticos do país pareciam ter efeito sobre a classe políticas locais que 

continuava dominada pela inércia em que fora colocada.  

Em meados de 1942 os sucessivos torpedeamentos de navios brasileiros 

por submarinos alemães despertam no povo brasileiro o sentimento de 

nacionalidade, ferido que foi pela agressão nazista, isto provoca um inicio de 

insatisfação, principalmente no seio da juventude estudantil. No Ceara estudantes 

universitários tentam realizar comício antinazista com pronta reação da policia, que 

em nota oficial do secretario de policia divulgada a 16 de março em 1942, proíbe 

quaisquer comícios ou manifestações de rua e concita a população se conservar 

calma e confiante na ação do Governo diante a situação brasileira agravada pelos 

novos torpedeamentos dos nossos navios.  

          A instalação a 5 de setembro de 1942 da comissão de Defesa Civil do 

Estado que passa a estimular o levantamento de pirâmide de metais velhos que 

seriam aproveitados na construção de materiais bélicos, foi um dos primeiros 

movimentos que teve a participação da comunidade de Fortaleza, em torno do 

espírito de guerra, um fato porem viria demonstrar o caráter autoritário do governo. 

Ao discursar ao pé da pirâmide batizada de ―Stanlingrado‖ o jornalista e escritor 

Jader de Carvalho seria processado por ser o seu discurso considerado ofensivo às 

autoridades brasileiras, tendo sido o mesmo apenado com cinco anos de reclusão, 

às forças dominantes impõe suas regras de políticas sujas sempre aos mais fracos.  

O PCB sonho de um país justo para todos com leis iguais, sem diferenças 

de raça e cor, uma utopia não há regime político perfeito, que atenda e resolva os 

problemas da sociedade na íntegra.  

           A nível nacional as correntes políticas da classe dominante começam 

a se movimentar ainda que subterraneamente. Os liberais dão o primeiro passo ao 

lançar em outubro de 1943, o que ficou conhecido como o ―manifesto dos mineiros‖, 

importante documento no qual se defende a realização de eleições livres, anistia, 

habeas-corpus, liberdade de expressão e organização e a Constituinte, na esfera 

estadual tive grande repercussão a instalação, a 12 de outubro de 1943, do núcleo 

local da ―sociedade de Amigos da America‖, cuja coordenação era constituída pelos 

senhores: Luiz Mendes, Plínio Pompeu de Saboia Magalhães, Stélio Lopes de 



  

Mendonça, Domingos Gusmão de Lima, Elpidio Gladstone, major Jeová Mata e o 

tenente Ednardo Weine.   

          O surgimento destas entidades: ligas da Defesa Nacional, Sociedade 

dos Amigos da America, ao lado da UNE: União Nacional dos Estudantes e dos 

centros estudantis dos Estados irão exercer importante papel como canal de 

participação da luta contra o fascismo e a ditadura de Vargas. 

          Pelos menos dois fatores a nível internacional devem ser ressaltados 

dados a influencia que exerceram no quadro político nacional, mais precisamente, 

pelo significado que tiveram no processo de reintegração do PCB no cenário político 

nacional, primeiro, a dissolução formal da 3ª Internacional Comunista, efetuada por 

Stalin em maio de 1943, como ato de boa vontade para com os aliados. Para o PCB 

alem de significar um afrouxamento repressivo momentâneo das autoridades 

brasileiras, era também a oportunidade para que o PC: Partido Comunista 

formulasse com maior autonomia e liberdade sua política sem necessariamente ter 

como referencial, priori, a leitura da conjuntura internacional através da União 

Soviética. Dentro desta perspectiva outro aspecto importante daquela medida foi o 

caráter nacional que passaram a ter os partidos comunistas.  

      O segundo fator foi, sem duvida a campanha vitoriosa da URSS contra a 

Alemanha nazista que granjeou no seio da classe operaria, uma grande admiração 

pelos seus feitos na Grande Guerra alem de ter o efeito de calar, temporariamente 

os principais opositores que não tinham como mistificar a realidade. O jornal ―O 

Nordeste‖ era porta-voz da  Igreja Católica e principal trincheira anticomunista, via  

assim a participação do comunismo neste novo quadro Mundial  ― a doutrina 

soviética não encontraria clima para alastrar-se alem de suas próprias fronteiras por 

estar incapaz de contaminar outros povos e de se estender através dos demais 

Estados do Velho Mundo‖.  

  

   CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

              A gênese e a evolução do movimento operário são fruto de 

circunstancias e determinações bem especifica. O Ceará faz parte de uma vasta 

unidade geográfica chamada Nordeste cuja forma de produção social criou uma 

realidade política constituída pela divisão do eleitorado local em duas facções, 



  

ambas as conservadoras, separadas segundo interesses e divergências 

relacionadas com o poder local. Tal divisão tinha como origem a política municipal 

que extrapoluo para nível estadual sob forma de coligações de famílias sob a 

liderança de um grande líder.  

             Os interesses locais provocam divergências profundas, mas, como 

ambas as facções desejavam contar com o apoio das autoridades superiores, via de 

regra, aderiam ao governo no plano estadual e este, por sua vez, se mantinha na 

dependência do governo federal com o único objetivo de guardar posição e 

resguardar os amigos das pressões e perseguições. Assim tínhamos em 

consequências duas grandes forças políticas inimigas entre si no plano municipal, 

mas ambas governistas no plano estadual, o mesmo se dando a nível federal.   

            Neste sentido as várias tentativas de criar organismos partidários 

alternativos das facções existentes irão encontrar sérias dificuldades.  

           A experiência vivida com a organização em 1890, do Partido Operário 

e Camponês no final dos anos vinte, nos permite uma clara visão destas tentativas 

empreendidas no sentido de superar o modelo político vigente a nível local.  

          Estas organizações, entretanto não dispunham de autonomia 

suficiente para nos momentos de eleitorais caminharem sozinhas sendo forçadas, 

portanto, a seguir a reboque das forças políticas dominantes.  

          A presença dos comunistas na cena política local é marcada por sua 

adaptação a cultura política vigente que é representada por uma fase acomodatica 

as estruturas sociais e política local. A instalação e construção do Bloco Operário e 

Camponês, por exemplo, não encontra por parte das elites políticas nenhuma 

resistência maior. Somente a partir de 1930 quando as atividades políticas deixam 

de ser desenvolvidas em nome do Bloco Operário e Camponês passando a 

propaganda do PCB, a ser mais efetiva é que surgem as primeiras resistências das 

classes trabalhadoras do estado do Ceará.  

          Não se pode esquecer, no momento que se vive a ordem partidária 

em todo País uma crise institucionais onde importantes setores nacionais 

desenvolvem esforços no sentido de mudar o rumo da politicagem no Brasil, que 

altera a correlação de forças ate então existente na sociedade obrigando o partido 

mudar de estratégias, por outro lado, estão aí contidas as próprias mudanças na 

direção partidárias.   



  

             A luta pela legalidade, sempre presente, as tentativas de se fazer 

reconhecer como parte integrante da sociedade política leva muitas vezes o partido 

a praticas políticas mais parecidas com aquelas, dos partidos liberais ou até de 

cunho coronelista do que seria de esperar de um partido cuja ideologia é 

revolucionaria. Alguns aspectos mais evidentes podem sumarizar as características 

do Partido no período estudado são: A falsa leitura da realidade local imposta de 

fora que o leva muitas vezes a incidir em erros primários que podem ser atribuído à 

debilidade ideológica, política e teórica de seus quadros não só a nível nacional 

como principalmente local; O caráter urbano do partido que dificultou sobremaneira 

sua política de frente-única sendo parcos os resultados obtidos com seu esforços no 

sentido de expandir a aliança entre as massas urbanas e o campo, que ficou á 

mercê dos partidos oligárquicos; A condução estreita e sectária do programa do 

partido cujas palavras de ordem não contribuíram para o avanço das lutas 

empreendidas pelo partido comunista por estarem desvinculados das realidades 

nacionais; A visão pouco realista da correlação de forças estabelecidas entre a 

classe operaria e a classe dominante facilitando em varias oportunidades o trabalho 

do aparelho repressivo; Finalmente, os desejos de acomodarem-se ao 

desenvolvimento do capitalismo, contemporizando, o avanço da massa em função 

da sua adequação as regras do jogo político nacional, facilitando sua própria 

exclusão do sistema político vigente.  
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