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Introdução

O homem é por natureza um ser histórico, de modo que ao 
longo do tempo a historiografia nos privilegia com os saberes lega-
dos por meio dos fatos, em suas múltiplas vicissitudes, constituin-
do-se em conhecimentos dos nossos antepassados, para que desse 
modo seja possível compreender a realidade que nos circunda em 
seus vários aspectos. Por muito tempo, a história tradicional privi-
legiou os grandes fatos e heróis, todavia com a compreensão apre-
sentada pela Escola dos Annales ganhou novas possibilidades de 
análises e interpretações. Essa nova maneira de encarar e conceber 
a história possibilita enxergar a micro história, os sujeitos históri-
cos e, indubitavelmente fazer memória, trazendo luz às realidades 
que antes eram desconhecidas ou simplesmente ignoradas. Nesse 
contexto, apresenta-se nesse trabalho um breve vislumbre da his-
tória da Professora Maria Rosary Pereira, que exerceu sua docência 
e legou enormes contribuições educacionais e culturais ao muni-
cípio de Boa Viagem – CE, de 1968 à 2014, ano de sua morte. Em 
três tópicos, apresenta-se sinteticamente, a contextualização histó-
rica, o desejo de ser educadora e a sua contribuição prática para o 
referido município. As fontes essenciais para a constituição deste 
trabalho foram às obras biográficas dos professores boa-viagenses 
Cícero Pinto do Nascimento e Eliel Rafael da Silva Junior, bem como 
outros subsídios teóricos.
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O cenário educacional boa-viagense pós-1964 

A proposta de delinear o universo educacional do município 
de Boa Viagem-CE, nos últimos 50 anos, perpassando importan-
tes períodos históricos a nível nacional, como a Ditadura Militar, o 
Processo de Redemocratização Política e a Nova República, indu-
bitavelmente é audaciosa e difícil, porém necessária para melhor 
compreender a atuação e as relevantes contribuições dos professo-
res que passaram pelas instituições de ensino boa-viagenses, cons-
truindo a partir de sua micro história, novos horizontes no campo 
da educação local.

O município de Boa Viagem – CE está localizado a 217 quilô-
metros da capital Fortaleza, no Sertão Central do Estado do Ceará. 
O início de sua história na educação formal é datado aproximada-
mente da década de 20 quando ocorre a Implantação das Escolas 
Reunidas de Boa Viagem (NASCIMENTO, 2002). A partir desse pe-
ríodo começam a chegar, no município de Boa Viagem, professoras 
e professores de outros municípios para lecionarem neste rústico 
e nascente sistema educacional. Apesar das precárias condições e 
das enormes dificuldades enfrentadas esses “heróis” da docência 
começam a transformar a realidade municipal no que se refere à 
educação. É relevante salientar que, apesar de singelas, as suas con-
tribuições muitos significaram, construindo as bases para realida-
de atual.

A estrutura física, assim como todas as condições iniciais 
também era precária, as salas funcionaram em espaços alugados 
até 1939, quando foram transferidas para o prédio cedido pelo 
estado. Após muita luta das pioneiras da educação boa-viagense, 
em 1948, foi construída uma estrutura mais adequada ao funciona-
mento escolar. Conforme Nascimento (2002, p. 116),

Em 1948, sendo prefeito de Boa Viagem o Senhor Manuel 
Araújo Marinho (Nel Araújo), atendeu, sensibilizado, à so-
licitação das nossas ex-educadoras. Adquiriu o terreno, e o 
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então Governador, Faustino de Albuquerque e Sousa, auto-
rizou a construção do tão almejado prédio, com quatro sa-
las de aula. Ainda no mesmo ano, o prédio já pronto para 
funcionar, recebeu o nome de Padre Antônio Correia de Sá, 
em homenagem ao primeiro vigário de Boa Viagem. A luta, 
porém não parou. D. Nilse e uma equipe de professoras fo-
ram ao então Governador, Paulo Sarasate, pedir elevação 
das escolas Reunidas para Grupo Escolar Padre Antônio 
Correia de Sá, no que foram atendidas. Em sua administra-
ção, D. Nilse conseguiu material didático, merenda escolar 
e as principais datas nacionais passaram a ser festejadas 
condignamente. Essa destemida mestra, casada com o nos-
so ex-Prefeito, Delfino de Alencar Araújo, deixou a direção 
dessa escola em 1961, quando se transferiu para Fortaleza.

A expansão da Educação Boa-viagense em termos estrutu-
rais foi gradualmente melhorando e se ampliando. Dentre as mui-
tas escolas que surgiram, é possível citar o Colégio Dom Terceiro 
fundado em maio de 1963. Esta importante escola, inicialmente 
um Ginásio, enfrentou uma série de dificuldades para seu funciona-
mento, de forma que dois anos após sua abertura, teve de fechar as 
portas “por falta de recursos financeiros”, reabrindo em 1966 gra-
ças à interferência municipal que assegurou sua manutenção até 
1975, quando o Estado retomou definitivamente a responsabilida-
de mantenedora. 

Enquanto isso, no âmbito nacional o Regime Militar, a partir 
do Golpe de 1964, transformava o caráter da educação brasileira, 
adotando uma postura antidemocrática. A escola neste período 
passa a ser vista como uma empresa, essa por sua vez, produtora 
de seres humanos dóceis e produtivos ao mercado de Trabalho. A 
gestão assume definições de administração e o modelo educacional 
ganha roupagem tecnicista, visando profissionalizar, sem desenvol-
ver o pensamento crítico nos indivíduos. Os ditadores golpearam 
duramente a liberdade de expressão, atingindo principalmente 
a intelectualidade do país, justamente por seu caráter reacioná-
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rio. Para tanto, utilizaram-se dos aparelhos repressivos do estado 
como o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e o Desta-
camento de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna 
(DOI- CODI). Essa era uma realidade que afetava diretamente até os 
municípios mais interioranos do país. No município de Boa Viagem 
– CE, professores chegaram a ser presos e/ou postos sobre vigilân-
cia pelo DOPS, mediante denúncias e a clássica deduragem da qual 
nos fala Chiavenato:

Institucionalizou-se a delação, até por uma mesquinha 
questão de sobrevivência pessoal. Então o diretor da esco-
la começou a denunciar o professor que abordava deter-
minados temas proibidos, para não ser punido com ele. 
Estabeleceu-se o regime do terror, responsável pelo enri-
quecimento do nosso vocabulário: o povo entendeu que vi-
víamos num período de dedurismo; o verbo “dedo-durar” 
entrou para as conversas comuns e a figura do “dedo-duro” 
popularizou-se como um novo símbolo de canalha nacional 
[...]. (2004, p. 105).

A Ditadura Militar no Brasil durou oficialmente por volta 
de uns vinte anos, parece pouco tempo se analisada sob uma ótica 
de quantidade temporal, no entanto, ao percebê-la enquanto uma 
estruturação humana e consequentemente social, averiguando-se 
suas implicações em todos os setores da sociedade e seus podero-
sos reflexos nas relações entre os indivíduos é razoável afirmar que 
esta pareceu uma eternidade, principalmente para aquelas pessoas 
que sofreram na própria pele o “tratamento” do regime para como 
os cidadãos. 

Após longos anos de repressão, em 1988 tem fim o Regime 
Militar. A derrocada deste sistema político foi realmente “lenta e 
gradual”, foram necessárias muitas lutas para que a democracia se 
reestabelece-se mesmo que tortuosamente, dando início ao proces-
so de redemocratização, a culminar no surgimento de uma “Nova 
República”.
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No que concerne à Educação, de 1988 aos dias atuais, assim 
como em todas as áreas, tivemos uma enorme evolução, primor-
dialmente no referente às legislações. Como exemplo pode-se elen-
car a própria “Constituição Cidadã” e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – Lei 9.394/96, que promoveram uma verdadeira revolu-
ção teórica na gestão educacional do país. Assim, como os diversos 
marcos legais, novas tendências pedagógicas e políticas públicas 
em educação mudaram a forma de ensinar.

Os professores, que durante muito tempo aguardaram essa 
“liberdade” para constituir um novo processo ensino/aprendi-
zagem, para exercitar suas abordagens e metodologias puderam 
atuar com maior eficácia e ousadia, expressando suas ideias e pen-
samentos com maior tranquilidade e inovação. É importante res-
saltar que, mesmo em tempos repressivos aqueles educadores que 
por vezes denominamos “apaixonados” não abandonaram sua luta 
por uma educação de qualidade verdadeiramente universalizada e 
crítico-transformadora. Dentre os muitos exemplos que podemos 
citar está o da Professora Maria Rosary Pereira, que mesmo não 
sendo filha de Boa Viagem-CE, prestou uma incomensurável con-
tribuição à educação deste município, de 1968, ano de sua chegada, 
até o ano de 2014, quando veio a falecer. Um exemplo de mulher 
determinada e de uma vida inteira dedicada à educação.

O anseio de ser educadora e formação educacional

 A intenção de congregar novas compreensões e realizar resga-
tes históricos, como contributo aos saberes que envolvem educação, 
fazem deste trabalho uma busca para fazer jus a história de uma sábia 
e dedicada educadora cearense chamada Maria Rosary Pereira, enfa-
tizando seu desejo de contribuir com a sociedade, por meio da educa-
ção, estudos contínuos, produção de obras literárias, bem como, por 
meio de suas aulas. Desse modo, é importante destacar, informações 
de caráter básico e de identificação, como é ressaltado por Júnior
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Maria Rosary Pereira nasceu no dia 16 de outubro de 1946 
na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, que está 
distante 217 quilômetros do Município de Boa Viagem, era 
filha de José Pereira Barbosa e de Maria do Carmo Pereira. 
Logo que nasceu, por ser de família tradicionalmente cató-
lica, os seus pais optaram em dar-lhe o nome seguindo a 
tradição de sua avó materna, dona Florzinha, que tirou da 
ladainha em homenagem a Nossa Senhora, “reginae sacra-
tissimi rosari”, que significa rosário, a denominação de sua 
pessoa. ([s.d.];[s.p.]).

Desde muito jovem, Maria Rosary Pereira demonstrava 
imensa sensibilidade para literatura e música, posto que os clássi-
cos infantis tocados nos discos de vinil lhe remetiam a uma cons-
ciência artística e intelectual, ao mesmo tempo em que as aulas de 
acordeom lhe incentivavam a música, ambas as potencialidades 
ganhavam forma e se desenvolveriam ao longo de sua existência. 

Estes detalhes constituem importantes retalhos da história 
da Sra. Maria Rosary, que indubitavelmente se refletiu em sua vida 
estudantil e profissional. Desse modo, ao longo de sua infância o 
desejo pelo conhecimento só foi ganhando novos ímpetos e formas, 
encaminhando-a a vocação para o magistério. Sua vida estudantil 
iniciou-se quando fora matriculada por seus pais. Além disso, den-
tre as escolas que estudou, pode-se citar: Colégio Salesiano Dom 
Bosco, Grupo Escolar Franklin Delano Roosevelt, Ginásio Agapito 
dos Santos, bem como, Instituto de Educação do Ceará (antiga es-
cola normal de Fortaleza). Em todos os colégios fora aluna esfor-
çada e dedicada, em especial na escola Franklin Delano Roosevelt, 
construindo saberes que a acompanhariam por toda vida, com é 
cuidadosamente esboçado por Júnior, em seu estudo da biografia 
da Professora Maria Rosary: “Nessa unidade de ensino teve a opor-
tunidade de se destacar como aluna exemplar do curso primário e 
nas atividades extracurriculares que eram promovidas pela escola”.

Nesse contexto das influências educacionais e de lapidação e 
formação de seu intelecto, é oportuno destacar um dos educadores 
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que mais influenciou o período de formação educativa, à medida 
que contribuiu para com seu amor aos livros, à literatura, fato que a 
motivou a desde cedo realizar produções de cunho literário, como 
será ressaltado no próximo tópico, quando serão feitas menções as 
suas obras, como ressalta Júnior sobre seus escritos biográficos: 
“No Ginásio Agapito dos Santos [...] recebeu aulas do Prof. Almir 
Brasil Pires, que lhe incentivou a leitura e a interpretação diária dos 
textos de jornais, bem como a literatura brasileira e universal”.

Nos idos de 1966, concluiu o curso normal, no Instituto de 
Educação do Ceará. Esse período foi marcado pela presença da Pro-
fessora Neli Sobreira Amorim, que muito influenciou na formação 
religiosa e educacional. Segundo consta em sua biografia, nesse 
mesmo ano, a recém-formada Maria Rosary teve uma brilhante ati-
tude de valorização da leitura, como se vê no trecho abaixo:

Nos últimos dias de 1966, quando já residia no Bairro Jar-
dim América, teve a iniciativa de formar em sua residência 
um grupo de jovens que se denominavam da ALEC, Agre-
miação de Leitura, Educação e Cultura que tinha por fina-
lidade o incentivo à leitura, foi quando teve a prazerosa 
oportunidade de formar a primeira biblioteca de sua vida. 
([s.d.];[s.p.]).

Fato como este denota o gosto pelo saber, que adivinha de 
Maria Rosary, que tendo sido aluna inteligente e dedicada, estava 
constantemente se atualizando com novos saberes, preparando-se, 
desse modo, para ser educadora, ampliando seu pensamento sobre 
os mais variados assuntos. Sobre isso, postula Júnior: “Estudante 
esforçada, sempre que tinha oportunidade, não perdia a chance de 
matricular-se em outros cursos de sua área com o fito de desenvol-
ver bem a sua formação para o magistério”.

Seu entusiasmo pelo conhecimento não se encerrava nessa 
conjuntura de cursos, além disso, a honrada mestra Rosary, como 
seria reconhecida, ansiava pela vida acadêmica e em 1971, finaliza 
um curso de nível acadêmico, desejando ardentemente colocar es-
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ses conhecimentos em sua prática de vida, bem como, no ambiente 
escolar. Nesse contexto de formação superior, fundamenta-se Jú-
nior: “(...) Depois de anos transitando entre o Sertão e a Capital, fi-
nalmente foi habilitada em Geografia pelo Instituto de Geociências 
da Universidade Federal do Ceará, a UFC.”

Suas inúmeras potencialidades aliadas à busca constante 
pelo conhecimento acabaram por tornar a nobre mestra em uma 
incansável estudante, não apenas focando-se em sua primeira for-
mação acadêmica, contudo ampliando seu campo de visão com os 
estudos de Teologia, Linguagens e Códigos, aliado a mais uma de 
suas paixões O Curso de Gerenciamento de Bibliotecas, como se vê 
nas pesquisas já realizadas:

Em 1992, em Fortaleza, foi uma das primeiras colocadas no 
vestibular do curso de Bacharel em Teologia do Instituto 
de Ciências Religiosas, o ICRE, e em 2000 foi aprovada com 
louvor no vestibular do Curso de Licenciatura em Lingua-
gens e Códigos da Faculdade de Ciências e Letras do Sertão 
Central, a FECLESC, que funciona como campus avançado 
da Universidade Estadual do Ceará, a UECE, mas, lamenta-
velmente, esses cursos não foram concluídos por conta da 
mudança de domicílio. Em 2001, promovido pela Fundação 
Biblioteca Nacional por meio do Ministério da Cultura e em 
parceria com a Universidade de Brasília, a UNB, concluiu o 
Curso de Especialização em Gerenciamento de Bibliotecas 
Públicas e Escolares, declaradamente uma de suas paixões. 
([s.d.];[s.p.]).

Nesse sentido é que a abordagem continua centrada em re-
flexões sobre as trajetórias educativas da professora em destaque. 
Para tanto, são repensados os contributos da Professora Maria Ro-
sary Pereira para a educação, à medida que conscientes do desejo 
dessa mestra de dedicar sua vida a esta vocação escolhida por sua 
sapiência e por sua mentalidade sempre disposta a produzir e in-
terferir sabiamente na conjuntura educacional que a envolvia. 
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Maria Rosary Pereira: contributos como educadora

A tão sonhada oportunidade para trabalhar na educação, 
surgiu quando Maria Rosary menos esperou como postula Júnior,

Em um almoço de domingo, estavam à mesa quando Aga-
menon, irmão de Erotilde, anunciou que tinha uma oferta 
de emprego para a sua irmã como professora em um muni-
cípio distante, a mais de 200 quilômetros da capital, no Ser-
tão Central do Estado do Ceará. No mesmo instante Erotilde, 
que desejava fazer medicina, respondeu que declinava do 
convite porque tinha outros planos, imediatamente causan-
do espanto aos presentes, Maria Rosary interessou-se pela 
pergunta e perguntou: “Como é que eu consigo falar com 
esse prefeito?”. ([s.d.];[s.p.])

Nessa mesma época o prefeito José Vieira Filho contratou 
vários professores advindos de Fortaleza, entre elas Maria Rosary, 
que visitando o escritório de Agamenon Honório, foi formalmente 
contratada. Após os acertos necessários, a recém-contratada tratou 
imediatamente de arrumar as malas e mudar seu domicílio para 
Boa Viagem-CE, mudança essa que iria marcar decisivamente sua 
vida e daqueles que cruzariam seus caminhos com os dela. Chegan-
do a cidade tratou de empreender trabalhos e missões para a Paró-
quia Nossa Senhora da Boa Viagem, como se pode perceber:

Nessa mesma época, já em 1969, estabelecida no municí-
pio, procurando se envolver com as atividades da Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem como legionária e catequista 
iniciou uma série de estudos bíblicos pelos bairros da cida-
de, algo que até então nunca havia sido feito. Essa iniciativa, 
que deveria ter sido louvada, causou um forte impacto no 
pároco local, o Pe. José Patrício de Almeida, que aliado ao 
líder da oposição ao prefeito do município, o Dr. Gervásio de 
Queiroz Marinho, efetuou uma denúncia ao DOPS, Depar-
tamento de Ordem Política e Social, que a mesma e outros 
professores do Colégio Dom Terceiro eram subversivos ao 
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regime militar que havia se estabelecido no país com o gol-
pe de 1964. ([s.d.];[s.p.]).

Essa fajuta denúncia rendeu a professora Rosary, ter que 
prestar esclarecimentos, tendo sua imagem registrada de várias 
posições. Ainda que, tenha provado sua inocência, a mesma ficou 
durante anos sendo incansavelmente vigiada pelo exército, nesse 
mesmo período apesar desses entraves e cerceamento à sua liber-
dade individual, a mesma conseguiu concluir seu curso superior 
com habilitação em Geografia, curso este ministrado pela UFC.

Por volta de 1974, ocorreu um fato muito importante para 
a educação Boa-viagense, posto que a Escola Normal e o Ginásio 
Dom Terceiro unificam-se, mudando sua nomenclatura, passando 
a chamar-se Escola de 1º e 2º graus Dom Terceiro. Esse fato refle-
tiu bastante na história educacional de nossa cidade, bem como, na 
vida da educadora da qual trata esse pequeno compêndio biográ-
fico, uma vez que esta passou a lecionar no Colégio Dom Terceiro, 
deixando contribuições indeléveis e marcando seus passos na sala 
de aula (lecionando uma gama de disciplinas), na arte, na literatura 
e na biblioteca da referida Instituição. “Nessa unidade de ensino 
sempre esteve à frente da organização dos desfiles cívicos, exposi-
ções artísticas, feiras de ciências, saraus literários e de praticamen-
te tudo que envolvia a boa imagem dessa escola diante da comuni-
dade” (JÚNIOR, 2014, s. p.).

Suas contribuições e participação na vida da comunidade de 
Boa Viagem foram e continuam fortemente presentes, ao passo que 
sua dedicação para com a Terra do Amor suplantou os limites da 
sala de aula. Por seus inúmeros feitos e contribuições foi reconheci-
da pela Câmara Municipal de Boa Viagem, através do Título de cida-
dania, aprovado por lei, no ano de 1994. A nobre mestra recebeu o 
título merecidamente, é tanto que nesse contexto também esteve a 
frente do Departamento de Cultura do Município em 1984, na ges-
tão do Prefeito José Vieira Filho.
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Ao longo de sua trajetória de trabalho e formação intelectual 
e acadêmica Maria Rosary escreveu vários trabalhos literários, en-
tre eles peças teatrais, artigos e sonetos, bem como, de inúmeros 
hinos de escolas. Era teatróloga, poetisa e escritora perfeccionista 
como as obras que escreveu, muitas ainda não publicadas, como é 
ressaltado abaixo:

Já escreveu, entre outros, os seguintes trabalhos: “Quando o 
Amor é Mais Forte” – 1984 e “Estrada de Luz” – 1994(tea-
tro); “Apologia as Mães” – 1985, vários artigos e sonetos. É 
membro da Sociedade Brasileira de Pensadores e no âmbito 
do magistério tem desenvolvido inúmeras atividades cul-
turais. Foi também Diretora de Cultura em várias adminis-
trações, contribuindo, sem dúvida, com a nossa promoção 
intelectual. Também é autora de vários hinos de algumas de 
nossas escolas. (NASCIMENTO, 2002, p. 159).

Era uma amante das artes e da vida, fazia do conhecimento 
seu mais fiel companheiro seja pelas aulas que ministrava, pelas 
leituras dos clássicos literários que eram seus fieis companheiros, 
seja pelos personagens que tão bem eram definidos e elaborados 
por ela em suas obras teatrais. Figura marcante, de personalidade 
forte e inteligente, encantava com sua firmeza de propósitos e atitu-
des. Um indivíduo que intrigava por sua criatividade, deixando viva 
sua personalidade por meio de seus contributos e da capacidade 
de ver além do aparente, de criar e recriar a educação por meio da 
arte, sempre com uma genialidade que lhe era companheira:

Foi assídua leitora, desde muito cedo se dedicou a esse há-
bito, vindo a tornar-se uma autodidata. Era amante decla-
rada da literatura e das Artes universais, nunca escondeu a 
sua admiração pelos maiores escritores e dramaturgos da 
história, tais como: William Shakespeare, Antoine de Saint-
-Exupery, Luiz Vaz de Camões, Victor Hugo, José de Alencar, 
Machado de Assis, dentre outros. Esse bom gosto pela arte e 
pela literatura lhe serviram durante toda a vida como lastro 
de inspiração para os seus muitos escritos, a genialidade de 
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sua pena nos brindou com uma considerável produção lite-
rária. ([s.d.];[s.p.])

Fica nítida a contribuição dessa nobre mulher para a educa-
ção boa-viagense, marcando sempre presença nos ambientes esco-
lares, fazendo jus ao termo que já a definiram, ou seja, como “amiga 
das escolas”, ou seja, por onde passou deixou marcas de sua preo-
cupação e empenho para com o processo ensino-aprendizagem. Se-
gundo informações repassadas pelo nobre historiador Cícero Pinto 
do Nascimento, a própria Maria Rosary Pereira, teria assim expres-
sando seu desempenho profissional, enquanto educadora: “Quando 
estamos senhores do tempo e do espaço, quando estamos na linha 
de frente da responsabilidade social, cabe-nos cumprir o que nos 
foi delegado por Deus”.

 Em 2003, ao lado do nobre historiador Cícero Pinto do Nas-
cimento, formaram o clube literário, que, indiscutivelmente, veio 
enriquecer e valorizar aqueles que desejavam se unir por amor à 
arte e a cultura do município. O historiador contribuiu com a pre-
sente pesquisa, com uma poesia, intitulada Uma Justa Homenagem, 
na qual descreve poeticamente a sua paixão e a dedicação pela edu-
cação, assim como, sua inestimável contribuição para a história de 
Boa Viagem-CE. 

Considerações finais

Contribuir com a construção do conhecimento constitui-se 
em tarefa que apresenta duas intrigantes facetas: nobre e árdua, 
estando em constante dialética. Com efeito, o conhecimento não é 
algo estático, mas algo que necessita está sendo firmemente pensa-
do e repensado, uma vez que o pensamento educacional carece está 
pautado na edificação de saberes, comprometendo-se com a cons-
trução individual e coletiva dos mesmos, bem como, com a dignifi-
cação da sociedade, para que em comunhão com os demais seres 
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seja viável transformar a educação, até onde nossas possibilidades 
possam abranger. 

Desse modo, a presente escrita faz emergir a história e a 
memória de uma educadora através de suas importantes contri-
buições no âmbito da educação do Município de Boa Viagem, neste 
Estado do Ceará. Este ensaio biográfico revela, entre outras coisas, 
que muitos anônimos à escrita da história oficial devem ser rebus-
cados e desvelados seus feitos, sobretudo no que tange a história da 
educação da nação.
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