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“A condição humana compreende algo mais 

que as condições nas quais a vida foi dada ao 

homem. Os homens são seres condicionados: 

tudo aquilo com o qual eles entram em contato 

torna-se imediatamente uma condição de sua 

existência.”                                                                 

(Hannah Arendt) 

 

“As populações sertanejas, desenvolvendo-se 

isoladas da costa, dispersas em pequenos 

núcleos através do deserto humano que é o 

mediterrâneo pastoril, conservaram muitos 

traços arcaicos. A eles acrescentaram diversas 

peculiaridades adaptativas ao meio e à função 

produtiva que exercem, ou decorrentes dos 

tipos de sociedade que desenvolveram.” 

(Darcy Ribeiro) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa, numa proposta de estudo da história e memória da educação brasileira, tem 

como fundamento primordial encontrar a gênese das escolas elementares rurais no Ceará e 

propor uma compreensão das mesmas, tendo como ponto de partida a escola elementar da 

antiga fazenda Almas no município de Cariré, zona norte do Estado. Nosso objetivo foi a 

compreensão do funcionamento daquela escola e sua interface com a cultura enraizada nas 

paisagens semiáridas, tipicamente nordestinas. Percorrendo esses caminhos, encontramos as 

respostas para algumas indagações de nossa pesquisa, especialmente àquela que procura 

justificar as razões que fizeram daquelas escolas as protagonistas da educação primária rural 

durante parte do século XX em nosso Estado. Nosso intuito foi estudar a partir da evolução 

educacional no Brasil, a despeito de muitas ausências de recursos, a importância daquelas 

casas escolas, reconhecendo que muitas surgiram como alternativa para a instrução das 

populações em que a falta de condições impossibilitava o deslocamento para outras 

localidades. Desta forma, contribuímos a partir dos nossos questionamentos, com o 

entendimento de outras unidades de ensino e os reflexos das políticas equivocadas que foram 

promovidas na escola primária rural. Ou seja, um programa de educação tipicamente urbano 

sem, no entanto, atender às verdadeiras necessidades daquelas populações, que além do 

sofrimento provocado pela falta de assistência, conviviam ainda com um quadro social 

agravado pelos longos períodos de estiagens. 

 

Palavras-chave: Educação primária. Gênese. Escolas elementares rurais. Protagonistas. 
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ABSTRACT 

 

This research in a proposal for a study of the history and memory of Brazilian education, is 

based on finding the primary genesis of elementary schools in rural Ceará and propose an 

understanding of them, having as starting point the elementary school of the old farm Almas 

in the municipality of Cariré, north of the state. Our goal is to understand the functioning of 

that school and its interface with culture rooted in semiarid landscapes typically Northeast. 

Traversing these paths we find the answers to some questions of our research, especially that 

which seeks to justify the reasons that made those schools the protagonists of rural primary 

education during the twentieth century in our state. Our aim is to study from the educational 

developments in Brazil, despite many absences resources, the importance of those houses 

schools, recognizing that many have emerged as an alternative to the education of populations 

in which the absence of conditions made impossible the displacement to other locations. In 

this way we contribute from our questions, with the understanding of other teaching units and 

reflections of misguided policies that have been promoted in rural primary school. Then, an 

education program typically urban without, however, meet the real needs of those populations 

beyond the suffering caused by the lack of assistance, even lived with a social setting 

aggravated by long periods of drought. 

 

Keywords: Education. Primary. Genesis. Schools. Elementary. Rural. Protagonists. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Consideramos que o grande fio condutor dessa pesquisa encontrou ancoragem não 

apenas nos enfoques da pesquisa educacional, mas, sobretudo, foram de grande valia as 

nossas vivências, tanto no campo fértil do espaço escolar, quanto na recuperação da memória 

e da história de episódios marcantes no cenário em que a mesma transcorreu. 

A construção de uma pesquisa científica que busca organizar os fatos visando 

contar a história de uma sociedade precisa valer-se de uma infinidade de elementos, que 

podem ajudar a compreender aquele grupo e também revelar suas características marcantes. 

Corresponderia a um mergulho sem preconceitos nas condições materiais, espirituais, 

comportamentais e no imaginário coletivo do grupo. 

Desta forma, entendemos uma pesquisa histórica como um olhar sobre 

determinado contexto mais amplo que pode ser revisitado e enxergado sob diferentes 

enfoques. Em nosso percurso rumo às escolas elementares rurais, procuramos reconstruir o 

ambiente da Fazenda Almas, no distrito de Cariré, Estado do Ceará, e num misto entre 

consultas bibliográficas, narrativas de seus protagonistas e apelo à memória do autor, 

acabamos por recontar o cotidiano daquele pequeno universo rural. 

Utilizando a abordagem da história oral, na perspectiva de que poderíamos 

avançar para outras fontes, fomos caminhando na direção de reconstruir o passado da escola 

elementar que ali funcionou entre 1941 e 1950. Envolvente em todo seu percurso, em outros 

momentos fragmentada, ora hilária, ora saudosista, o fato é que uma pesquisa dessa natureza 

não transcorre de maneira linear, e não podia ser de outra forma, afinal, os sujeitos envolvidos 

depuram suas lembranças nem sempre de forma consciente. Esse percurso sem linearidade 

solicita ao historiador grande responsabilidade e cuidado na construção daquilo que pretende 

escrever, já que sua construção se utiliza fundamentalmente da história oral para elaborar sua 

narrativa. 

Ao revelarmos nossa opção pelo trabalho com a oralidade, acreditamos ser 

importante nesse momento comentar que a reflexão acompanhou todo o processo de produção 

da pesquisa, o que não aconteceu a posteriori. Com isso, queremos dizer que ao darmos voz 

aos nossos sujeitos, não abdicamos do nosso dever de participar da construção dessa história, 

na medida em que, enquanto historiadores, fizemos alguns recortes, selecionamos aqueles que 
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depuseram, reescrevemos algumas falas e, por fim, tentamos construir as explicações 

históricas com base nas informações que aos poucos recolhemos. 

Utilizamos em nosso trabalho, que por ser uma pesquisa histórica, traz na sua 

essência o argumento da narrativa, um caminho que aqui consideramos indispensável para a 

construção do conhecimento acerca das escolas elementares, a pesquisa bibliográfica e 

documental sobre a escola e as professoras, considerando que tais recursos podem contribuir 

sobremaneira com a riqueza do discurso histórico e a pluralidade de reflexões acerca do nosso 

problema. 

Assim, não submetemos nossa pesquisa, tampouco tornamo-la caudatária da 

historiografia tradicional do século XIX, onde o documento histórico servia como prova 

irrefutável da realidade passada. Antes disso, servimo-nos de tais fontes como um argumento 

a mais para a reflexão e construção da nossa narrativa que tende prioritariamente a estabelecer 

uma relação dialógica, portanto sem trazer pra si a menor pretensão de esgotar o discurso e 

outros fatos acerca das escolas elementares rurais no Ceará. 

Falamos anteriormente em reflexividade, pois aqui também essa categoria se 

converteu durante todo o percurso da pesquisa numa ferramenta que julgamos 

importantíssima, pois nos permitiu não apenas refletir a fala de quem foi consultado, mas nos 

levou a perceber infinitas intersessões entre os sujeitos da nossa pesquisa e as condições 

histórico-sociais. Além disso, percebemos que com essa atitude passamos a enxergar melhor a 

formação da professora e a influência dessa formação na sua postura em sala de aula, na 

relação do meio semiárido com a vida que levavam nossos sujeitos, o que possibilitou fazer 

uma analise melhor das condições da escola elementar rural de Almas. 

Além do mais, pensamos que no transcorrer da pesquisa a reflexividade pode ser 

vital para que se estabeleça uma relação de compreensão mútua entre entrevistador e 

entrevistado, na medida em que se pode percorrer um caminho mais fidedigno quanto à 

obtenção de respostas. O entrevistado pode voltar para a questão discutida e articulá-la de 

outra maneira em uma nova narrativa, a partir da narrativa do pesquisador (SZYMANSKI et 

al., 2002). 

Diante disso, torna-se importante ressaltar que as alternativas metodológicas 

próprias nas ciências sociais podem nos ajudar, em primeiro plano, a encontrar um 

conhecimento que no âmbito da pesquisa identifique o sujeito desta e, evidentemente, que esta 

seja portadora de uma historicidade, contextualizada e definida socialmente. 

 
Por outro lado, torna-se necessário também que os procedimentos técnicos sejam 
encarados como meios de captação da informação empírica, devendo, portanto, ser 
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adequados à realidade que se propõem apreender, bem como flexíveis e 
modificáveis no curso da investigação. Jamais podem ser concebidos como tendo 
fins em si mesmos, mas como meios subordinados à teoria. (DAMASCENO, 1990, 
p. 52). 
 

Aqui nos parece que o método dialético supre tais reivindicações e surte bastante 

efeito como metodologia nas ciências sociais, pois torna possível articular diferentes 

elementos no percurso da pesquisa, além disso, permite um movimento duplo entre a captação 

das informações e a interpretação. 

Assim, buscamos encontrar como fonte do problema da nossa pesquisa as razões 

que fizeram da escola elementar da antiga Fazenda Almas protagonista da educação primária 

naquele lugar no município de Cariré, no Ceará. E, desta forma, encontrar as raízes de sua 

implantação e o conjunto das intenções que contribuíram para seu funcionamento foram 

questões indispensáveis ao nosso roteiro de pesquisa. 

Para isso, foi necessário entender minuciosamente o contexto histórico-social em 

que aconteceu a implantação e como se capilarizaram as escolas rurais em nosso Estado. 

Nesse sentido, foi necessário entender também a relação do Estado com a implantação dessas 

unidades de ensino, para depois compreender o lócus e o papel das escolas elementares no 

processo de escolarização primária da população rural no Ceará. 

Nossa pesquisa contou com o apoio de uma epistemologia histórico-crítica de 

base materialista e, para atender ao campo mais específico da nossa micro-história, nos 

valemos de uma rica literatura local. Todo esse conjunto em muito contribuiu para promover 

uma análise contextualizada do nosso problema, bem como nos ajudou a revelar as condições 

históricas e materiais em que nossos sujeitos encontravam-se naquela fazenda no final da 

primeira metade do século XX. 

Assim, entendemos que o esforço da pesquisa, e aqui nos permitimos seguir tal 

percurso, foi compreender que os dados que pretendíamos alcançar coincidiram com os 

limites do conjunto de fontes e contexto teórico que utilizamos. Portanto, queremos crer que 

os caminhos que nos levaram a encontrar a verdade que tanto era desejada coincidiram, por 

um lado, com a maior ou menor ampliação das suas fontes, por outro lado, permearam essa 

busca o rigor crítico e uma sinceridade quanto às crenças, ideologias, teorias e os próprios 

limites da nossa investigação. 
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1.1 O lócus da pesquisa e a identidade social do grupo em estudo 

 

Nosso trabalho teve como lugar de investigação empírica o meio rural do sertão 

norte do Ceará, especificamente, uma antiga fazenda localizada no município de Cariré, 

região próxima a Sobral. A escolha desse tema é resultado de uma série de fatores, dentre os 

quais a necessidade de entender o protagonismo assumido por essa modalidade de ensino num 

contexto de extrema carência de atenção à educação primária em nosso Estado e, de certa 

forma, em diferentes partes do nordeste. 

Pesaram também sobre essa opção de escolha as particularidades e circunstâncias 

em que a escola elementar foi implantada naquela época e a influência da singularidade da 

semiaridez, bem como as peculiaridades que esses ambientes promoveram nos grupos sociais, 

sujeitos da nossa pesquisa. 

Queremos dizer com isso que o lugar da pesquisa, recorte de uma paisagem 

tipicamente nordestina de influência semiárida, acolheu um caldeamento étnico diferente de 

outros ocorridos em nosso país. Foi palco para a vida de um homem diferente, com 

características tanto físicas quanto de comportamento tipicamente voltadas para a lida com a 

rudeza do seu lugar. 

É interessante frisar que, nesse sentido, o cearense, e por que não dizer o 

nordestino, é “cria” do lugar em que constrói sua existência, portanto, o lugar contribui para 

que ele seja assim, molda-o, faz ser ao mesmo tempo grosseiro quando a empreitada lhe exige 

firmeza, e singelo quando a situação lhe toca o sentimento mais íntimo e o faz desaguar em 

surtos de imenso saudosismo, quando um turbilhão de sentimentos invade sua alma. Nesse 

dilema, torna-se refém e impotente diante desses sentimentos. Tal estado de espírito, muitas 

vezes, deixa o sertanejo se revelar nas cantilenas e aboios solitários, quando reconstrói às 

vezes histórias tristes, possivelmente como se quisesse autocompadecer-se. 

 
O sertanejo é antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços 
neurastênicos do litoral. 
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a 
plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 
É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a 
fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e 
sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de 
humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro 
umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas 
palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a 
espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e 
firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o 
traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. [...] 
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[...] É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra 
remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das 
modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. 
Entretanto toda essa aparência de cansaço ilude. 
Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela 
organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o 
aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias 
adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, 
novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros 
possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, 
numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos 
órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto 
dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de 
força e agilidade extraordinárias.[...] (CUNHA, 2002, p. 99-100). 
 

Depois desse detalhado discurso sobre o homem rural, tentamos ao longo desse 

percurso trilhado, oportunizar momentos de reflexão sobre as condições histórico-sociais que 

por muito tempo predominaram no nordeste brasileiro. Fizemos um convite a um pensar 

coletivo sobre por quais motivos aquela modalidade de ensino foi por muito tempo esquecida 

pelas autoridades, ou por outra, porque a universalização da educação primária foi tão 

tardiamente efetivada no interior cearense. 

Desta forma, sinalizamos para prováveis indícios, conforme Ari Andrade (2008), 

de ter havido uma dificuldade de extensão da escola primária às populações marginalizadas 

do sertão, caracterizadas pela resistência política conservadora da elite agrária nordestina. 

Embora sendo uma necessidade para o capitalismo moderno brasileiro, a universalização da 

escola fundamental representara, no imaginário dessa classe social, uma ameaça ao “status 

quo”. O poder de dominação no nordeste era efetivado pelo uso da força física e pela 

obediência das pessoas humildes ao coronel de terras. A extensão da escola primária às 

populações excluídas tenderia a criar dialeticamente uma negação ao sistema vigente, devido 

ao ensino das primeiras letras, na perspectiva da escola moderna, entenda-se a escola laica, 

gratuita e em poder do Estado, uma tendência à disseminação das novas relações no campo. 

Por fim, queremos aqui também registrar como importante critério de escolha 

dessa pesquisa, a nossa própria história de convivência com aquela comunidade nas décadas 

de 70, 80 e 90, razão pela qual permanece em nossa memória muito do que foi aquela 

comunidade e as transformações por ela sofridas com o advento da mundialização. Deste 

modo, a identidade cultural com aquelas paisagens converte-se aqui num importante 

instrumento de produção e elucidação não apenas dos cenários, mas, sobretudo, do modo de 

viver dos ex-alunos da escola elementar da professora Dagmar Sales Ribeiro. 
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Portanto, é oportuno mais uma vez situar o lugar não somente como terreno dos 

acontecimentos da nossa pesquisa, mais aqui o reconhecemos como verdadeiro palco da vida 

real, afinal, 

 
Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 
socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração circunscrito por 
determinações próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, 
uma categoria de letrados etc. Ela está, pois, submetida a imposições, ligada a 
privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função desse lugar que se 
instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os 
documentos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam. (CERTEAU, 
2011, p. 47). 
 

E aqui não nos vem à mente qualquer lugar, mas o lugar em que a escola 

elementar se fez protagonista, contra todos os percalços que aquela modalidade de ensino 

soube insurgir-se, com a vontade de uma mulher que, com apenas o ensino primário, deu 

início a um conjunto de práticas que acabariam tornando-a professora. 

Assim sendo, estamos tratando de um ambiente rural com todas as suas marcas 

sertanejas, que serviu de palco para o desenrolar de uma história narrada por pessoas de um 

mesmo segmento social, não historiadoras, mas pessoas comuns, cujo valor da participação 

naquele contexto de crise econômica e de abandono escolar foi incomensurável, visto que a 

todo instante estavam a promover arranjos e alternativas para suplantar aquele mundo de 

carências. 

É bem verdade, e aqui se faz necessário comentar, no entanto, que não temos a 

pretensão de creditar a história local e sua realidade imediata como único meio e, por assim 

dizer, argumento suficiente para explicar o problema de nossa pesquisa, ou seja, como essas 

escolas assumiram uma condição protagonista da educação primária no meio rural. 

Carregamos a clareza de que a realidade local não encerra em si todas as 

explicações necessárias para o encontro das nossas questões e, consequentemente, dos nossos 

objetivos, pois achamos que é importante observar que os debates relacionados a uma 

possível antropologia local, com seus traços culturais, políticos, econômicos e sociais 

explicam-se também pela relação com outras localidades e, sobretudo, com outros processos 

históricos mais amplos e até processos envolvendo as reminiscências de seus sujeitos com a 

convivência ancestral, pois que estas de fato ali não se encontravam no momento da pesquisa, 

mas indiscutivelmente deixaram marcas profundas nas comunidades em que viveram. 

 

 

 



16 
 

1.2 O lugar da memória autoral na pesquisa científica 

 

Consideramos que todos os recursos metodológicos que nos levaram a elucidar a 

questão central dessa pesquisa, especialmente o protagonismo das escolas elementares rurais 

em nosso Estado, foram indispensáveis, na medida em que cada um deles contribuiu para a 

construção da narrativa que pretendíamos escrever quando iniciamos essa incursão rumo à 

história das escolas primárias rurais. 

Entendemos aqui por memória autoral a coparticipação do autor que, valendo-se 

das suas vivências passadas no ambiente em que transcorre a história por ele pretendida, 

contribui e também participa de forma fidedigna da mesma. Em atos de reminiscências, acaba 

por produzir em coautoria significativos números de passagens, ora trazendo à tona 

questionamentos que podem contribuir com o curso da entrevista ou depoimentos, ora 

reorientando o curso das falas e da aplicação de instrumentos metodológicos. 

Não podemos deixar de considerar que compete ao autor entender durante seu 

trabalho os avanços e também os limites que se interpõem no transcurso da construção da 

pesquisa e sua produção textual. É nesse instante que, muitas vezes solitariamente, precisa ter 

a sensibilidade para usar mão de sua reflexividade sobre todo o panorama da pesquisa, para 

não aproximar-se do precipício que pode levá-lo a sentir-se senhor absoluto da sua própria 

produção, tampouco ter o cuidado para não se esquivar das suas convicções e da sua memória 

sobre uma história que se delineia com a ajuda de várias mãos, que é pensada sob diferentes 

olhares. 

Quando o historiador mergulha numa empreitada de reconstruir o passado, sabe 

ele de antemão que não estará imune aos sentimentos que nutre tanto pela história, quanto 

pelos personagens, como se existisse certa identidade entre o autor e todo o conjunto da obra 

por ser visitada, especialmente quando se trata de pesquisa local. Também estará o historiador 

submetido às mesmas técnicas e conjunto de regras exigidas pelo rigor científico, ou seja, 

pelos mesmos caminhos que outros cientistas trilham. 

Veyne (1971) lembra que a história é questão de entendimento; só apresenta 

dificuldade de pormenor. Não tem método, o que quer dizer que o seu método é inato: para 

compreender o passado, basta olhá-lo com os mesmos olhos que nos servem para 

compreender o mundo que nos rodeia ou a vida de um povo estranho. Basta olhar assim o 

passado para ver nele três espécies de causas que descobrimos à nossa volta desde que 

abrimos os olhos: a natureza das coisas, a liberdade humana e o acaso. E ainda afirma que, 

por submeter-se às mesmas normas que os sábios, nas suas inferências, na procura das causas, 
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obedece às mesmas leis gerais do pensamento que um físico ou um detetive. Tal como 

detetive, não aplica uma grelha particular aos acontecimentos: contenta-se com os olhos que 

recebeu para ver; assim, ele não pode simplesmente se recusar a ver, ou fingir não 

compreender o que compreende! 

Nesse sentido, cabe aqui ressaltar que durante a construção da narrativa, por 

diversas vezes nos permitimos fazer algumas imersões em busca da memória a que nos 

propusemos escrever. Tal atitude nos permitiu, por um lado, contribuir com a construção dos 

depoimentos dos nossos sujeitos e, por outro, nos possibilitou também reconstruir alguns 

lapsos e momentos esquecidos, ou mesmo incompreendidos, à luz da ciência, por aqueles que 

elegemos protagonistas da nossa pesquisa. 

Assim, esta caminhada em muitos momentos teve a marca autoral, não apenas 

pelo fato do autor se sentir implicado com o tema que escolheu historicizar, mas por ter tido 

diante de si a oportunidade de estabelecer alguns pontos e contrapontos com aqueles que com 

ele participaram da pesquisa. O autor participou com sua memória, ele não se esquivou, ao 

contrário, ela tomou parte no grande cenário, numa atitude de complementaridade, pois a 

relação entre o que o autor viveu e tomou parte na história local fez do seu conhecimento 

sobre aquele tema um elemento a mais no conjunto da elaboração do seu trabalho. Afinal, a 

história em que ele buscou trazer para o presente não se encontrava trancafiada, continua a 

mesma, com todos os seus sentidos e particularidades. Assim, pensamos que a investigação 

pôde seguir por diferentes caminhos, porém a história investigada guardava sempre seu 

código “genético”, seu código de autenticidade.  

 
[...] O que se modifica é a investigação sobre ela, de acordo com as problemáticas 
que o investigador se coloca no presente, que envolvem sua própria experiência de 
vida e as concepções das quais parte. Essa subjetividade está presente no trabalho do 
historiador, independentemente de ele se dar conta ou não, influindo na 
compreensão dos textos dos nexos e das relações sociais imbricadas nas formas de 
expressão da atividade humana. (VIEIRA, 2007, p. 29). 
 

Aqui, lembramos que a memória autoral não se interpôs às demais falas e 

depoimentos, mas agiu como que no sentido de esclarecer e encontrar os elos deslocados do 

contexto da história, ora por falta de lembranças, ora por escassez de material comprobatório, 

enfim, muitas vezes pela própria limitação das fontes. Nesse sentido, agiu o autor propondo 

novos rumos, retomando narrativas apoiadas em esclarecimentos históricos mais ampliados 

que puderam ajudar a resgatar a memória e, por fim, com o seu conhecimento histórico, pôde 

ele propor novos caminhos nas entrevistas e depoimentos que puderam, a partir da sua cultura 

experiencial, desatar alguns nós da pesquisa. 



18 
 

Desta forma, seguimos nosso caminho garimpando todos os rastros que nos 

levaram a compreender a história que aceitamos escrever. Assim, para situar o percurso da 

educação pública no Brasil, e em especial a educação rural, fizemos, em alguns momentos do 

nosso trabalho, breves relatos demonstrando em muitas partes de seu itinerário, períodos 

estanques, rupturas que marcaram a educação em nosso país e que contribuíram muitíssimo 

para o adiamento da implantação de um sistema1 de ensino que pudesse dar uma seguridade 

às populações que habitavam as diferentes regiões brasileiras. 

A história da educação no Brasil de seus primórdios, inaugurada com a chegada 

dos padres jesuítas, até aproximadamente a primeira metade do século XX, tem evoluído em 

rupturas. Percebem-se certas carências de políticas que pudessem garantir às comunidades 

uma relativa garantia educacional. Portanto, podemos notar que nesse percurso histórico 

quase quadrissecular verifica-se certa marca de descontinuidade. 

Em absoluto, não é propósito dessa pesquisa eleger tais sintomas como referencial 

para o desenvolvimento da mesma, mas acreditamos ser importante para a construção 

histórica do itinerário educacional no âmbito nacional e, especialmente, para o entendimento 

da implantação da escola primária no Ceará e, por conseguinte, o surgimento das escolas 

elementares rurais em nosso Estado, reconstruir esse percurso para que ele direta ou 

indiretamente possa justificar os motivos de tantos percalços da nossa história educacional. 

Aqui é pertinente afirmar que o objetivo geral de nossa pesquisa é estudar as 

escolas elementares rurais no Ceará, as paisagens em que estes estabelecimentos existiram e 

resistiram, e o protagonismo dessa modalidade, tomando como campo de estudo a história da 

educação. Nessa perspectiva, temos como objeto do nosso trabalho a educação primária na 

Fazenda Almas, município de Cariré, num recorte temporal que vai de 1940 a 1950. 

Acreditamos que, compreendendo o funcionamento daquela unidade de ensino 

elementar e a interface com a cultura local, podemos contribuir com a história educacional do 

nosso Estado, além de possibilitar uma reflexão em torno dos encontros e desencontros do 

cenário político daquela época, período em que também a escola primária estava sendo 

pensada. 

Assim, as informações que se encontram tanto no interior da própria escola, 

quanto no universo daqueles lugarejos, com sua cultura local, transformaram-se em tópicos 

importantes para a organização do nosso trabalho. No entanto, é pertinente lembrar que tais 

                                                            
1  Conforme Saviani (1983), em sua obra Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, o termo citado refere-se a um 
ato que concretiza um projeto prévio, o que implica também uma multiplicidade de elementos que precisam ser 
ordenados e unificados. Sistematizar é, pois, dar, intencionalidade, unidade à multiplicidade. Portanto, o 
resultado dessas ações, chamamos de sistema. 
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informações não estão à flor da terra, precisamos colhê-las pacientemente. Portanto, a 

memória que garimpamos nos permitiu uma ideia do cenário da nossa pesquisa e sua 

respectiva identidade histórica, envolta nos valores e tradições que permearam a vida naquele 

lugar. Foi essa manifestação que nos ajudou a elucidar e construir a identidade social daquele 

povo. Reiteramos aqui, sua grande importância, afinal “[...] a memória na qual cresce a 

história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao 

futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para 

a servidão dos homens” (LE GOFF, 1996, p. 477). 

Inicialmente, estávamos partindo de um estudo sobre as escolas isoladas, como 

modalidade de educação rural, com características muito próximas às escolas elementares 

rurais. Porém, ao tomarmos conhecimento do livro A Escola Primária no Ceará, do 

municipalista, pesquisador e professor Américo Barreira2, percebemos a existência de cinco 

modalidades de estabelecimentos educacionais de acordo com dados oficiais da Secretaria de 

Educação e Saúde em 1949, a saber: a) Grupos Escolares; b) Escolas Reunidas; c) Escolas 

Isoladas; d) Escolas Elementares Rurais; e) Escolas Municipais (BARREIRA, 1949, p. 37). 

Portanto, a partir dessas informações, percebemos que a escola de que vamos 

tratar não tinha, por suas características, o perfil de uma escola isolada, mas sim de uma 

escola elementar rural considerando que, de acordo com o livro acima citado, cada um 

daqueles estabelecimentos de ensino possuía suas especificidades, ressalvado as dificuldades 

de funcionamento que perpassava a todos, fruto da falta de uma maior orientação política 

naquela época. 

A escolha por esse objeto está vinculada com as paisagens em que a nossa 

pesquisa seguiu. Sentimo-nos parte do “chão” onde o trabalho se desenvolveu, pois temos 

profunda identidade com a cultura do sertão do Ceará. Durante muito tempo, participamos do 

cotidiano dos protagonistas que fizeram parte da instituição em que fizemos nossa pesquisa. 

Guardamos grandes recordações da vida que tomamos parte, comungando da cultura, dos 

hábitos, da dinâmica social e religiosa daquele lugar no qual ainda é possível encontrar muitas 

referências sobre a escola elementar da antiga fazenda. 

Outra razão, além da minha vinculação profissional, converge para a importância 

de se elucidar alguns vazios da história da educação rural em nosso Estado. Assim, 

entendemos que seja imprescindível para a compreensão do inventário educacional cearense 

                                                            
2 Américo Barreira nasceu em 11 de fevereiro de 1914 e faleceu em 19 de novembro de 1993. Foi professor, 
advogado, pesquisador e municipalista. Deu enorme contribuição à pesquisa em educação, especialmente aos 
inúmeros aspectos da educação primária em nosso Estado. Aqui, nos apropriamos do seu valioso trabalho, A 
escola primária no Ceará, ensaio sócio-pedagógico de 1949.  
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encontrar os motivos que levaram os governos a postergar os cuidados com a educação 

primária e, ao mesmo tempo, elucidar os motivos que fizeram com que as políticas públicas 

voltadas para a educação fossem intencionadas só a partir do século XX. 

Reconstruímos os caminhos percorridos pelos alunos da escola da grande fazenda, 

das afastadas vilas e distritos do nosso Estado, quando tantas vezes tiveram que singrar rios, 

pinguelas e cercas, atoleiros no inverno e estradas secas no verão tórrido, para obterem um 

punhado de saber que, a rigor, daria apenas a cada um deles uma singela habilidade na leitura, 

na escrita e na contagem dos números. 

Portanto, a escola escolhida para investigação nos fez percorrer a história e a 

memória de tantos quanto fizeram parte daquele mundo rural e, para isso, fizemos uma boa 

caminhada por diversos caminhos dos grandes sertões do Ceará. 

Nosso caminhar nos deu condições de traçar uma “radiografia” da escola que 

buscamos conhecer de perto e, de um modo geral, dos problemas que marcaram a vida do 

ensino primário em nosso Estado no período pesquisado. Nossa investigação apontou para a 

construção de um saber que elucida a origem e o funcionamento dessas escolas, entendidas 

como centros distantes não apenas geograficamente, mas longínquos das diretrizes e do 

aparato organizacional que, na época, só existiam nos centros urbanos. 

Constatando a necessidade de se ampliar as pesquisas sobre a História da 

educação no Ceará, foi necessário, pois, ampliar esse capítulo, especialmente no que tange à 

educação rural. Assim é que nossas leituras revelaram que as escolas elementares rurais por 

muito tempo funcionaram de forma precária, sem um núcleo orientador de suas atividades 

pedagógicas, e muito mais por dedicação de algumas professoras, que aliando seus afazeres 

domésticos, de esposa e de mãe, procuravam ensinar em suas próprias casas, mantendo e 

organizando salas plurisseriadas, de tal forma que com sua conduta acabavam se colocando 

como protetoras do lugar. 

Desta feita, a partir da nossa relação permanente com o campo e especialmente 

com a área em que estamos nos propondo a investigar, acreditamos que este trabalho inaugura 

um novo olhar sobre a história educacional do município de Cariré, região norte do Estado do 

Ceará, com a ressignificação da Escola Elementar Rural de Almas. 

Por último, no contexto da análise do nosso problema procuramos estruturar nossa 

pesquisa em três capítulos, além de uma introdução em que procuramos não apenas apresentar 

o tema, mas revelar nosso compromisso com o assunto que escolhemos historicizar. Nessa 

mesma oportunidade, tratamos também de elucidar os caminhos metodológicos que 
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escolhemos percorrer, numa atitude clara de caminhar sempre focados nas orientações que 

nos ajudaram a encontrar os procedimentos que contribuíram com a nossa produção científica. 

No primeiro capítulo, tentamos elucidar O surgimento das escolas primárias no 

processo de escolarização no Brasil, em que procuramos fazer uma abordagem sobre a 

trajetória de organização da instrução no Brasil, com a finalidade de acompanhar as 

transformações produzidas em quase todos os setores da vida social, pelo saber técnico-

científico, fato que pouco a pouco passa a identificar a base do paradigma de moderno por 

ocasião de tais transformações terem ocorrido em plena luz do século XIX. 

Nessa efervescência de final de século XIX, a escola pública em nosso país foi 

também colocada na condição de mediadora para se alcançar tais demandas, além de ter que 

se adequar aos novos programas escolares com novos critérios de cientificidade, para dar 

conta das novas exigências do mundo do trabalho e do crescimento dos setores da economia 

naquela época. 

Percorremos essas trilhas da história da nossa educação sem, no entanto, esquecer 

um só instante dos relativos avanços em determinados setores, e apontando as grandes 

dificuldades no tocante ao planejamento e ao emprego de políticas que de fato garantissem 

uma escola capaz de propagar a moral civilizadora que do mundo tomava conta. E se tais 

dificuldades transcorreram nos espaços contíguos aos gabinetes governamentais, o que dizer 

da educação no meio rural, que sofria todo o tipo de abandono, e floresceu muito mais por 

obra e graça de grupos locais, ou no ideário de muitas mulheres que acabaram se 

transformando nas primeiras professoras primárias em diferentes lugares do imenso sertão 

cearense, fato que claramente denuncia que as escolas elementares rurais não surgiram, 

naquela época, como parte de uma política de expansão da rede pública escolar, mas, em 

muitos casos, em função da atitude isolada de uma pessoa ou grupo de pessoas. 

No segundo capítulo, com As escolas elementares rurais no Ceará: pelas 

memórias e histórias de uma educação marcada por ausências, procuramos não apenas 

fazer um mergulho mais profundo nas raízes da educação primária, mas em especial no 

surgimento das escolas elementares rurais como sinônimo de resistência e, porque não dizer, 

de pioneirismo, pois a despeito de todas as dificuldades, foram elas que socorreram as 

populações desassistidas no interior do nosso Estado, assumindo, portanto, um protagonismo 

inaugural da educação no meio rural, pois nos mais distintos e longínquos distritos e vilas, 

não se ouvia outro lugar a ladainha na maneira mais simples de transmitir o ensino de 

primeiras letras, que não funcionasse na casa da própria professora. Nas vilas, fazendas e 

distritos, nas casas de beira de caminho no imenso sertão cearense foram as professoras 
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primárias das escolas elementares rurais que inicialmente quebraram o silêncio da rudeza do 

homem rurícola e a eles levaram os primeiros ensinamentos de ler, escrever e contar. 

Finalmente, no terceiro capítulo fomos ao encontro da Escola elementar da 

fazenda Almas: percursos e itinerários pedagógicos. A partir dela, procuramos elucidar, 

sem poupar elementos, detalhes e peculiaridades que marcaram a existência daquela escola 

fundada em 1940, por D. Dagmar Sales Ribeiro. Nessa caminhada, não apenas conhecemos a 

casa-escola, como fizemos um passeio sobre a origem da escola, os métodos, o programa, a 

formação da professora e o universo sertanejo que tanto marcou a vida dos alunos. 

Acreditamos que essa pesquisa é para nós um espelho, já que também nos 

sentimos, como falamos ao longo da pesquisa, parte do chão em que a mesma se desenvolveu. 

As paisagens que anunciamos, acreditamos que já estavam dentro de nós, já faziam parte da 

nossa existência e de alguma forma correram ao encontro do pesquisador. Fluíram sem muitas 

dificuldades da memória autoral, e em muito justificaram a dinâmica e o cotidiano da escola 

elementar da fazenda Almas. 

Assim, queremos crer que esse trabalho pode acrescentar muitas informações 

sobre esse capítulo tão importante da história educacional cearense. Sem ter a menor 

pretensão de esgotar as reflexões sobre o assunto, nossa pesquisa pôde dar algumas 

contribuições sobre o papel e os desafios das políticas educacionais para o meio rural em 

nosso Estado, tanto através das falas dos sujeitos da nossa pesquisa, quanto pelas reflexões 

sobre o assunto feitas por educadores e historiadores da educação cearense. 

Oferecemos, com essa pesquisa, uma síntese e reflexões sobre os problemas da 

educação cearense contabilizados há mais de um século, se levar em conta que fomos à busca 

dos primórdios da educação pública em nosso Estado. Para aqueles que trabalham com 

educação no campo, pode ser proveitoso tais referências, pois em vários momentos nos 

permitimos e nos valemos das críticas feitas não apenas quanto à precária oferta de recursos 

às instituições rurais ao longo do século XX, mas sobre a inadequação do saber que as escolas 

professavam para os alunos do meio rural. 

Assim, pensamos que essa pesquisa pode oferecer subsídios e uma avaliação do 

que foi feito em nosso Estado no último século e como tais resultados podem ter contribuído 

para o desenvolvimento regional e pela qualidade da formação do homem do campo cearense. 
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2 O SURGIMENTO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS NO PROCESSO DE 
ESCOLARIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Percorrendo os caminhos que nos levam à história da instrução pública, é fácil 

encontrar reflexões que apontam para uma defesa de que esta sempre esteve bem mais 

próxima da sociedade que do Estado. A educação foi sempre um assunto que partiu de 

necessidades sociais e só depois se tornou área de interesse do Estado, especialmente a partir 

do século XVIII na Europa. 

A ideia de publicização do ensino foi a grande alternativa encontrada para dar 

cabo dos processos político-sociais que tomavam corpo na Europa e em muito colaborava 

com a consolidação dos Estados nacionais. Tal percurso encontra culminância com o advento 

da Revolução Francesa, não que a revolução tenha projetado um sistema público de ensino 

para a França da época, mas, indiscutivelmente, aquela revolução lançou as bases para 

promoção de um novo olhar para diferentes setores da organização e administração pública, 

inclusive sobre a necessidade de se formar um “novo homem”3. 

É oportuno lembrar, nesse instante, que os debates em torno da reorganização do 

Estado representativo, inaugurado com o Iluminismo e a Revolução Francesa, aos poucos vão 

colaborando com a secularização da escola, tornando-a parte da esfera pública. Assim, a 

escola é, aos poucos, afastada dos ideais religiosos e passa a desenvolver um expediente 

voltado para a propagação dos interesses políticos, promovendo, desta feita, a formação do 

homem com sentimento cívico e patriótico. 

A segunda metade do século XIX apresentou, portanto, esse desafio para 

diferentes governos. A ideia de organizar a instrução pública com a finalidade de acompanhar 

as transformações produzidas pelo saber técnico-científico, especializado, passou a identificar 

a base do paradigma de moderno para a época. Assim, passou a ser incumbência da escola a 

tarefa de se ensinar a moral civilizatória como atributo do novo homem pátrio. Desta forma, a 

escolarização é concebida como um caminho a ser seguido para adequar e consolidar o 

homem a uma nova ordem social. 

 
[...] a partir das últimas décadas do século XIX, ideias como novo, progresso, 
ruptura, revolução e outras nesta linha, passam a fazer parte não apenas do cotidiano 
dos agentes sociais, mas, principalmente, a caracterizar o imaginário, o discurso 

                                                            
3 Em seu livro A escola do homem novo (1996), a professora Carlota Boto refere-se a um modelo de educação 
que pudesse instruir o novo homem e, com isso, faz uma reflexão sobre o papel de articulação frente aos novos 
desafios do homem moderno, além de propor o debate acerca da educação durante o Iluminismo e a Revolução 
Francesa. O ensaio propõe ideias sobre a formação do homem para acompanhar os novos rumos tomados pela 
história, desde seu planejamento teórico até o debate político no contexto da França revolucionária. 
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intelectual e os projetos de intervenção junto à sociedade. É exatamente associada a 
estas ideias que as noções de ‘moderno’ ou de ‘modernidade’ vão se firmando neste 
momento de aceleração da industrialização e de consolidação internacional do 
capitalismo. (HERSCHMANN, Micael M; PEREIRA, Carlos Alberto Messeder, 
1994, p. 14). 
 

No Brasil não foi diferente, a escola pública foi colocada na condição de redentora 

dos homens, pertencente à nação. Tal instituição é, também, situada como a grande mediadora 

entre a força de trabalho e o crescimento dos setores da economia e do próprio 

desenvolvimento da nossa pequena indústria. Para tanto, foram introduzidas nos programas 

escolares, além das tradicionais disciplinas, outras que aos poucos tentavam corresponder aos 

novos critérios de cientificidade, tais como; ciências, desenho e educação física. 

Vale lembrar que essa escola, no primeiro momento, não intencionava fornecer o 

ensino a todos os segmentos sociais, mas na medida do possível, atender às elites da época e 

aos movimentos populares que reivindicavam instrução pública. Portanto, a reelaboração dos 

Estados-nações e a necessidade de modernizar a sociedade, ocorridas no final do século XIX, 

construíram o campo propício para a renovação educacional em nosso país. 

É bem perceptível que a massificação da instrução pública não ocorreu de uma 

hora para outra; algumas experiências não surtiram os efeitos que se esperava na época, como 

a lei de outubro de 1823, que permitia a abertura de escolas elementares sem, 

necessariamente, a obrigação de exames, nem licença ou autorização, numa clara intenção de 

se promover a capilarização de núcleos educacionais no país. 

Se o Ato Adicional de 1834 incumbia cada governo provincial de gerir e 

organizar a instrução de primeiras letras, no Ceará, a Reforma Alencar procurava dar cabo 

dessas determinações, tentando dinamizar o processo de instrução primária, que a rigor já 

havia acontecido. É possível encontrar registro de escolas de primeiras letras, tanto na capital 

quanto em vilas e cidades do interior, que se guiavam, pedagogicamente, sob os caprichos de 

mestres-escolas (ANDRADE, 2008). 

Da mesma forma, a criação de escolas de ensino mútuo, utilizando o método de 

Lancaster, permitia em uma única sala um grande atendimento de alunos, ficando o professor 

na condição de supervisor das atividades. Para auxiliá-lo, escolhia-se um aluno mais 

adiantado que, de posse das tarefas previamente esclarecidas, exercitava as tarefas para a sala, 

orientado e supervisionado pelo titular. Tal ideia, por um lado, provocava uma economia de 

gastos públicos com a educação, pois promovia uma educação plural, no sentido de atender a 

uma quantidade significativa de alunos, sob a orientação de poucos professores, mas, por 
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outro lado, repetia-se a baixa produtividade do trabalho escolar atribuída tanto ao limitado 

conjunto de regras e ações pedagógicas, quanto à ineficiência do próprio método. 

Só no final do século XIX, a partir de 1890, a instrução pública passou por uma 

reforma e vê-se a criação de Escola Modelo para dar cabo aos novos experimentos de 

métodos pedagógicos e, também, de novas práticas de ensino. Vale ressaltar que, em São 

Paulo, os primeiros governos da República deram uma substancial centralidade à educação 

popular e possibilitaram a inserção de práticas administrativas e pedagógicas mais modernas 

para o ensino primário. 

 
[...] entre 1892 e 1896, vários dispositivos legais consubstanciaram a reforma da 
instrução pública, articulando os três níveis de ensino – o primário, o secundário e o 
superior, e instituindo as bases da estrutura organizacional e pedagógica da educação 
no estado. Inicialmente, curso primário foi fixado em 8 anos de duração, dividido 
em dois cursos: o preliminar, obrigatório até aos 12 anos de idade, destinava-se à 
formação do cidadão pela aprendizagem da leitura, escrita, cálculo e rudimentos das 
ciências naturais e sociais; complementar, também com duração de 4 anos, tinha 
caráter mais completo, direcionando-se para a ampliação da cultura geral. A reforma 
ampliou os programas do ensino primário e normal, excluiu a educação religiosa, 
reafirmando a laicidade da escola pública, e adotou o método intuitivo como marco 
da renovação educacional. (SOUZA, 2008, p. 40). 
 

Em 1893, surgiram os primeiros grupos escolares, elaborados para seguirem um 

modelo mais sistematizado da escola graduada, que se propagava em outros países da Europa 

e também nos Estados Unidos. Por esse modelo de escola, se pensava em dar maior agilidade 

nas relações didático-pedagógicas, já que de forma mais racional e sistemática, obedecia-se à 

classificação dos alunos por níveis de aprendizagem, divisão de tarefas dos docentes e 

seriação. 

Na continuidade do processo de articulação e ampliação da rede de ensino pelo 

país, notam-se avanços em determinadas áreas e, às vezes, a estagnação em outras, que não 

eram assistidas pelo poder público, ficando em muitos casos à mercê das iniciativas 

individuais e isoladas de tantos quantos, por decisão própria, abriam escolas em suas próprias 

casas, a fim de dar conta de uma singela demanda local. Dessa decisão, as muitas mulheres 

que seguiram esse caminho acabaram construindo, por si só, uma prática que, bem ou mal, as 

transformavam em professoras, respaldadas por seus próprios métodos e aliadas aos seus 

saberes elementares e prévios. 

Desta forma, por volta do final do século XIX, observam-se por parte dos 

conselhos gerais das províncias algumas iniciativas favoráveis à implantação de escolas 

primárias e de cadeiras isoladas de instrução secundária. Tais iniciativas não lograram grandes 

resultados, em função de muitas dificuldades, desde as diversas carências de ordem material, 
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até a falta de pessoal apto para desenvolver as funções que eram exigidas para ser instrutor de 

ensino. Além disso, a baixa remuneração paga àqueles que por necessidades se aventurassem 

numa tarefa tão penosa não era nada tentadora. 

As preocupações que tomavam conta do cenário daquela época repousavam, 

quase que exclusivamente, nos assuntos ligados à política, e esta temática absorvia quase 

todos que se encontravam encarregados de administrar a coisa pública. Assim, por um lado, 

os alunos padeciam de abandono no interior das próprias instituições de ensino, por outro, 

eram vítimas de um suposto desleixo dos pais que não conseguiam enxergar a importância da 

escolarização. Por último, consideramos que os alunos também eram esquecidos pelo poder 

público que, não encontrando soluções reais para os problemas emergenciais que afligiam o 

precário sistema de educação pública, tentava sem muito efeito, implantar uma legislação e 

métodos que pudessem dar conta do sofrido e precário ensino em nosso país. 

Na década de 1870, era muito comum ouvir de toda parte críticas referindo-se à 

precariedade dos espaços ocupados pelas escolas primárias, sobretudo as públicas, que não 

tendo lugar específico, carecendo de mobília e de professores preparados, transformavam-se 

em alvos de denúncias dos jornais da época: 

 
Como o professor é pobre e escasso o ordenado, instala a escola numa saleta 
qualquer, contando que seja barata e lhe não absorva o ordenado. A título de mobília 
procura dois ou três bancos de pau, uma cadeira para si, uma mesa onde ao menos 
possa encostar os cotovelos e tomar notas, um pote e uma caneca, e aí temos armado 
o alcatifado palacete da instrução. Agrupam-se aí dentro 20, 30 ou 40 crianças, 
tendo por único horizonte as frestas sombrias de uma rótula e durante quatro ou 
cinco horas diárias martirizam os ouvidos e as cordas vocais da laringe em insólito 
berreiro, respirando ar viciado e poeira, arruinando a saúde, cansando a inteligência, 
matando a vontade de aprender, a natural curiosidade infantil e a paciência. [...] O 
resultado é tornar-se a escola o mau sonho das crianças. (HILSDORF, 2000. p. 
104). 
 

É bem verdade que nesse itinerário foram encontrados algumas experiências 

exitosas, tratavam-se de alguns seminários que remontavam à época jesuítica e que, 

inicialmente, destinavam-se à formação clerical, mas sabe-se que algumas dessas instituições 

também foram muito importantes para a formação de leigos notáveis. 

No Ceará, por exemplo, o Seminário da Prainha foi a grande referência 

educacional da época. Fundado como Seminário Episcopal do Ceará, no dia 10 de outubro de 

1864, por D. Luís Antônio dos Santos, primeiro bispo do Ceará, no período de 1864 a 1963 

foi um importante centro de formação de membros da igreja, no chamado processo de 

romanização do catolicismo no Brasil. Mais tarde, passou a se denominar Seminário 

Episcopal do Ceará, e depois, Seminário Provincial da Prainha. 
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Assim, afora a prosperidade dessas ilhas de saber, pelo restante do país respirava-

se a falta de uma política que desse conta de programas de ensino mais eficientes e que, de 

certa forma, pudesse colocar o país no caminho das outras nações ocidentais, que naquela 

época começavam a construir uma educação voltada pra formação de um homem capaz de 

contribuir com os novos rumos da história civilizatória. 

Em 1835, fundou-se a primeira escola normal do país, em Niterói e, em 1842, a 

escola normal da Bahia. Mesmo assim, caminhava de forma bastante vagarosa a política de 

formação inicial dos nossos mestres. Não havia escolas em número suficiente para aqueles 

que desejavam abraçar o magistério e, aos poucos, as que existiam careciam de amparo, quer 

seja material, quer seja pedagógico propriamente dito. 

Diante desse quadro, foram promovidas mudanças nos programas de estudos entre 

1892 e 1896, pois vários passos foram dados na legislação. Em São Paulo, por exemplo, se 

incorporaram matérias consideradas muito valiosas para a formação da sociedade. É o caso da 

educação cívica, leitura e princípios da gramática, escrita e caligrafia, noções de geografia 

geral e do Brasil, cálculo aritmético sobre os números inteiros e frações, sistema métrico 

decimal, noções de geometria e também de física, ciências naturais, higiene, desenho, canto, 

leitura, história do Brasil, exercícios manuais e militares etc. 

Faz-se aqui oportuno lembrar que a expansão dessa rede de escolas não aconteceu 

de forma homogênea em nosso território, como comentamos anteriormente, primeiro que em 

diversas regiões se privilegiou os territórios urbanos em detrimento do rural, pois estes eram 

muitas vezes atendidos por escolas isoladas e escolas reunidas. Tanto uma como outra 

também contribuíram para o processo de escolarização primária na primeira metade do século 

XX. 

 

2.1 A educação pública no meio rural: limites e perspectivas 

 

Não obstante a falta de sensibilidade das classes dirigentes no Brasil quanto à 

importância da educação popular, em especial para com aqueles ligados ao campo, a educação 

regular no meio rural surge em nosso país no final do Segundo Império. Surge em 

consequência das demandas reclamadas por mão de obra mais especializada para os setores 

produtivos, especialmente nas regiões em que a cultura agrícola demandava um número maior 

de pessoas e tinha seus traços econômicos mais fortes. 

Acreditamos que, nesse sentido, a marca administrativa da organização escolar 

tem profunda ligação com a herança da formação econômica e política do nosso país, 
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enraizada no latifúndio e no trabalho escravo, por isso, tais providências tenham sido tomadas 

tardiamente e de forma estanque, sem perseguir na busca de um plano nacional de educação 

para aqueles setores que sentiam sua ausência. 

A rigor, a falta de escolarização no Brasil passou a ser reclamada desde o século 

XVIII, quando da necessidade de se organizar espaços voltados para um ensino que 

permitisse respostas às novas ideias circulantes no mundo europeu e que se 

transcontinentalizavam. Temática discutida inclusive em diversas constituintes, porém sem 

grandes avanços, assim fizeram 

 
Os deputados à constituinte de 1823, já alertados com as ideias libertárias que 
sopravam renovadoramente na Europa, e alarmados com a ignorância e a incultura 
generalizadas no país, desencadearam na Assembleia intermináveis discussões em 
torno da educação popular, sem conseguirem, não obstante, mais do que o 
divertimento estéril de floreios parlamentares. (LOPES, 1949, p. 26-27). 
 

Esse percurso, marcado por descontinuidade e sem uma política pública de grande 

relevância para a educação das populações do meio rural, só encontraria uma atenção mais 

significativa a partir de 1930. Conforme Calazans (1993), referindo-se à participação de J. 

Moreira de Souza na Revista Brasileira dos Municípios, Rio de Janeiro, de outubro-dezembro 

de 1950, as medidas que antecedem a essa data merecem destaque, entre outras: O Plano de 

Educação de 1812 no governo de D. João VI, que incluía como um dos dispositivos a 

necessidade de se ensinar qualquer que fosse o seu estado, todos os conhecimentos que são 

essenciais aos agricultores, aos artistas e comerciantes; a reforma de 1826, com o Plano 

Nacional de Educação que defendia no 1º ano do 2º grau a ideia de se ensinar além dos três 

reinos da natureza os produtos naturais de utilidade para a vida; e, por último, a reforma de 

1879 (decreto nº. 7247), que estabeleceu a continuação e o desenvolvimento nas escolas 

primárias do 2º grau das disciplinas ensinadas no 1º grau, além de outras disciplinas, noções 

de lavoura e horticultura. Indica ainda este autor que estudos feitos dão conta de que esta 

temática, antes de 1930, teve iniciativa de maior consistência para as populações do meio 

rural nos setores do ensino médio e superior, a exemplo disso, podemos citar a escola de 

ensino técnico agrícola da Bahia, no reinado de D. João VI, transformada posteriormente na 

primeira escola de Agronomia do país. 

Foram dessa época as iniciativas que passaram para a história como pioneiras, 

pois buscavam encontrar um novo caminho para dar um incremento à educação pública, 

portanto, perseguindo o que seria para o Brasil a construção de um plano que desse um 

formato, uma cultura própria, já que outras nações latino-americanas, como México, 

Argentina, Uruguai e o Chile, já haviam realizado transformações em seus aparelhos 
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educacionais. Desta forma, restava para o Brasil também não apenas envolver-se, mas, 

avançar nesses assuntos. 

 
Os ‘pioneiros’ defendiam a ampla autonomia técnica, administrativa e econômica do 
sistema escolar para livrá-lo das pressões de interesses transitórios. Sustentando o 
princípio da unidade do ensino, distinguiam entre a unidade e o centrismo ‘estéril e 
odioso’, gerador da uniformidade. Lembravam que as condições geográficas do país 
e a necessidade de adaptação das escolas às características regionais impunham a 
realização de um plano educativo que não fosse uniforme para todo o país, embora a 
partir de um currículo mínimo comum. (FAUSTO, 2007, p. 340). 
 

Portanto, só a partir de 1930 veremos uma escola rural vinculada aos interesses e 

às necessidades do lugar a que foi implantada e, diga-se de passagem, uma escola que foi ao 

encontro do verdadeiro sentido ruralista, ao contrário das experiências onde a transplantação 

do modelo de escola urbana se põe na tentativa de ensinar conteúdos desarticulados não só 

dos territórios em que existiam, como das necessidades do homem do campo, prestando-se a 

discorrer sobre uma literatura que ao invés de fixar, desenraizava o homem do campo. 

Outro fato importante e que contribuiu significativamente para a reorganização e 

reafirmação dos trabalhos pedagógicos, foi a realização do Oitavo Congresso Brasileiro de 

Educação. Em linhas gerais, suas teses preconizavam a defesa de uma escola de formação 

cívica e trabalhista, que promovesse a valorização do trabalho rural, desconstruindo, assim, a 

ideia de desprestígio do trabalho manual, remanescente da época da escravidão e do percurso 

aristocrático no Brasil. Além disso, defendia-se a integração do educando na sociedade 

brasileira, a formação de um sentimento de solidariedade e de desenvolvimento da 

personalidade, além de um ajustamento ao ambiente regional em que se desenvolvia a vida do 

educando. 

Mesmo com toda essa onda de motivação que passava a educação no Brasil, 

inaugurada nos anos 30, nas décadas seguintes, de 40 e 50, a escola continuava, em muitos 

casos, indiferente aos reais interesses das populações que a ela recorriam. Ainda por cima, 

havia uma desarticulação entre as atividades pedagógicas e a realidade que almejavam os 

professores leigos. 

 
A escola continuava (ano 1949) desenvolvendo processos e técnicas impermeáveis 
às solicitações das populações que a ela tinham acesso. Os problemas sociais, as 
constantes transformações da sociedade não repercutiam na sala de aula. Tudo deixa 
de existir no vestíbulo da escola indiferente. A constatação integra a análise de 
‘Escola para o Brasil Rural’, promovido em 1949, no Rio de Janeiro. 
Nesse curso, o participante deveria submeter-se a um ‘processo de desenvolvimento 
que o habilitaria a regressar a seu estado natal com novas técnicas e melhor 
conhecimento das bases essenciais – políticas, sociais, econômicas e culturais – 
sobre as quais se deveria erguer a educação brasileira’. 
E para ‘erguer’ a educação foram tratados temas que falavam de: ‘Elaboração do 
programa da escola primária na comunidade rural’; ‘Professor da escola primária 
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rural e o processo de desenvolvimento econômico’; ‘O papel da escola rural na 
segurança nacional’, entre outros. 
É paradoxal confrontar o nível dos assuntos propostos, a multiplicidade de temas, a 
forma complicada de apresentação dos assuntos, sobretudo se se considerar que os 
participantes eram professores ‘leigos’ que lotavam as secretarias de educação dos 
estados, em média 50% nos diferentes estados, podendo em alguns atingir até 90%. 
Mais paradoxal ainda é a desvinculação de uma atividade, como era esta, da 
realidade, o que se pode constatar por indicação como a que se segue: ‘A maior 
parte do material não está traduzida em português; grande parte está em inglês, mas 
existe alguma coisa em francês e espanhol. O fato de a maior parte está em inglês, 
embora apresente uma dificuldade a vencer, não deve constituir obstáculo 
intransponível para aqueles que não sabem inglês. Cada grupo disporá de um 
professor de inglês que auxiliará os alunos, preparando resumos, em português, do 
material essencial’. (CALAZANS, 1993, p. 20-21). 
 

Vale ressaltar ainda que na década de 40 surgiram alguns programas que para nós 

merecem destaques, pois sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura e do Ministério 

da Educação e Saúde, em parceria com programas norte-americanos, a educação rural tomou 

certo impulso, especialmente a partir do funcionamento da Comissão Brasileiro-Americana de 

Educação das Populações Rurais (CBAR). 

Nas décadas de 40 e 50, percebe-se uma maior intenção em atingir as bases 

populares em diferentes Estados do Brasil, com programas educativos. No cenário mundial, 

vive-se o período da Guerra Fria e, no âmbito local, o período desenvolvimentista do Governo 

de Juscelino Kubitschek. Nessa época, destaca-se o trabalho da Campanha Nacional de 

Educação Rural (CNER) e do Serviço Social Rural (SSR). A primeira, fundada em 1952, 

incumbia-se de preparar pessoal técnico para atender às necessidades da educação, enquanto o 

SSR, fundado em 1955, procurava ampliar seu raio de ação através de um sistema de 

conselhos regionais em todo o território nacional, mantinha alguns programas já 

desenvolvidos pelo CNER e cuidava de políticas de cooperativismo, associativismo, 

economia doméstica, artesanato, entre outros. 

Na década de 40, ainda restavam as ideias do “ruralismo pedagógico”4, que na 

verdade já existia desde os anos 20. Este movimento procurava responder a algumas questões 

de ordem social provocadas pelo fenômeno da urbanização, como o aumento da população 

nos grandes centros e a incapacidade de absorção da mão de obra excedente. Portanto, como 

reorganizar uma educação rural que ajustasse o homem ao meio rural, estancando assim o 

êxodo rural? Como organizar a escola em função da produção e libertar o homem do campo 

dos “determinismos” do meio em que vive? 

                                                            
4 Movimento pedagógico em que Sud Mennucci, Carneiro Leão e Manoel Bergstron Lourenço Filho buscam 
retomar um ideal de formação do camponês. Defendiam que por meio da educação seria possível a fixação do 
homem no campo. 
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De acordo com os pioneiros do “ruralismo pedagógico”, a escola rural deveria 

representar o ambiente propício para fazer do homem do campo um indivíduo produtivo, 

capaz de se transformar num agente do progresso. A escola primária seria disseminadora de 

hábitos de trabalho e conhecimentos para valorizar o homem, tornando-o capaz de agir 

satisfatoriamente rumo ao progresso, contrário, portanto, ao modelo de escola que ainda 

existia em boa parte do nosso território, presa ao tradicionalismo e a ineficiência, 

características confirmadas pelo alto índice de analfabetos na roça. 

 
Temos milhares de escolas que de rurais só têm tabuleta na porta. Mas de resultados 
práticos, tangíveis, mesmo depois de doze anos de propaganda e campanha 
ruralistas, salvo raras e honrosas exceções, nada colhemos de significativo. É que 
ninguém inventa técnicos a golpes de decreto. (CALAZANS, 1993, p. 26). 
 

É bom lembrar que a inadaptabilidade da escola rural, entendida como instituição 

que poderia suplantar o tradicionalismo e o atraso social, tinha suas raízes tanto no interior da 

própria escola como nos programas implantados. Alienados à realidade brasileira, muitos 

pareciam pacotes hermeticamente fechados e distantes da realidade em que as escolas se 

encontravam. 

Aqui nos parece que as diretrizes homogeneizadoras a que muitos “pacotes” se 

prestavam, como a integração das diferentes regiões no Brasil, a tentativa de formação do 

homem rural em um farmer5 e a própria integração do espaço brasileiro ao contexto ocidental, 

sob a tutela dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, parece não ter surtido o efeito 

esperado. 

Nas décadas de 60 e 70, os Estados Unidos passaram a desenvolver maior 

interesse em áreas estratégicas da América Latina, o programa “Aliança para o Progresso”6 

começava a agir salvaguardando a imensa área de influência norte americana, 

impermeabilizando-a da influência ideológica opositora. A despeito de tudo isso, vale 

destacar algumas experiências educativas de grande relevância surgidas nos primeiros cinco 

anos da década de 60, como foi o caso o MEB7 e o método desenvolvido pelo educador Paulo 

                                                            
5 Refere-se ao agricultor norte americano, engajado em suas atividades produtivas, cultivando e obtendo 
resultados numa forte ligação com a terra. 
6 Programa norte americano posto em prática entre 1961 e 1970, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico através de incentivo financeiro para a América Latina, com o propósito de combater qualquer 
influencia do ideário comunista. Portanto, intencionava promover um alinhamento das nações latino-americanas 
com os Estados Unidos. 
7  O MEB – Movimento de Educação de Base – foi uma experiência de educação popular desenvolvida no 
âmbito da igreja católica. Esse movimento teve sua origem na experiência de alfabetização de adultos realizada 
através do rádio e no primeiro momento encampado pela arquidiocese de Natal depois Aracaju. Mais tarde, em 
virtude da preocupação da igreja com a educação de adultos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) propôs ao governo do presidente Janio Quadros a criação de um movimento educativo, para a 
população rural adulta, o que foi aceito e reconhecido o MEB, em 21 de março de 1961. 
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Freire8, que acabaram por desenvolver inovadoras concepções e importantes intervenções na 

educação de adultos, educação de base e educação popular. 

No Brasil, a implantação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) se ateve mais às questões ligadas à otimização dos recursos do setor agrícola. O 

planejamento do setor educacional ficou restrito às necessidades de cada região, e aqui vale 

ressaltar que nas décadas de 60 e 70 houve uma proliferação de programas para o meio rural, 

além da criação de organismos voltados para a colonização e reforma agrária. 

De um modo geral, tais programas empreenderam em suas pautas de trabalho o 

desenvolvimento de comunidades, educação popular de adultos e a melhoria socioeconômica 

das populações rurais. 

Em 1980, por ocasião do III PSECD (Plano de Educação, Cultura e Desporto), o 

Ministério da Educação e Cultura, através do PRONASEC, conduziu a educação a um 

importante papel na política social, especialmente no tocante ao combate à pobreza. A 

proposta educacional vincula-se a três linhas fundamentais: educação e trabalho produtivo, 

educação e vida comunitária, educação e cultura. É importante salientar que, a partir dessa 

época, a vinculação entre educação e desenvolvimento distendeu a oposição entre cidade-

campo. 

Reportando-nos ainda aos anos 60 e 70, podemos identificar que as propostas para 

a educação, discutidas nos encontros e seminários no país declaravam-se favoráveis ao 

desenvolvimentismo e à preparação para a intervenção participativa e produtiva das 

comunidades rurais. Pensava-se, portanto, em elaborar um modelo de educação que 

possibilitasse e levasse o homem a assumir o papel de agente capaz de promover o 

desenvolvimento, sem, no entanto, abandonar suas raízes culturais, sua identidade com o 

lócus em que vivia e construía sua vida cotidiana. 

Tais concepções encontram, contemporaneamente, uma série de questionamentos 

que não se enquadram nem numa recusa à sua proliferação em diferentes regiões do país, 

tampouco ao emprego das técnicas modernas, mas trata-se de se pensar as concepções e a 

forma de como essas metodologias foram levadas para o campo, o olhar e o intuito delas no 

meio rural. 

                                                            
8  Paulo Freire (1921-1997) foi educador e filósofo brasileiro, autor de vários livros e ensaios sobre educação. 
Criador de um método que leva o seu nome e que propõe uma prática didática fundamentada na crença de que o 
aluno assimila o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em oposição à 
denominada educação alienante ou bancária. Por esse método, o educando daria rumo ao seu próprio 
aprendizado. 
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Partindo, salvo raras exceções, de uma concepção do rural como ambiente de 

atraso, e a implantação sobre ele de um conjunto de valores, comportamentos que de alguma 

forma atrelam o conjunto cultural a uma nova concepção de produção e práticas vinculadas ao 

capital, nesse percurso há de se perguntar, por exemplo: a quem interessa a produção e a 

quem interessa o modelo produtivo? A que projeto de modernidade as comunidades são 

levadas a se envolverem? 

Tais observações ainda estão sendo levantadas e analisadas. Também têm sido 

pauta de vários congressos e seminários que, de alguma forma, servem de material para os 

pesquisadores dessa área. Assim, suas conclusões ainda não encontram consenso em função 

do relativo tempo em que tais medidas na educação no meio rural têm passado nos últimos 

anos. 

 

2.2 A evolução do ensino primário cearense 

 

Se aos jesuítas devemos a implantação da escola primária no Brasil nos 

primórdios da História colonial, a eles também devemos a implantação do ensino no Ceará. 

 
Pode-se constatar, como primeiras tentativas para a implantação de um sistema 
educacional no Ceará, os esforços dos padres da companhia de Jesus, iniciados em 
1721. Ainda que não se disponha de dados a respeito do número de escolas que 
fundaram, é certo que, ao lado das tarefas de aldeamento, esses padres procuraram 
ministrar, aos índios, os primeiros ensinamentos da leitura e da escrita. (SOUSA, 
1961, p. 311). 

 

Desta forma, precisamos reconhecer que, mesmo não tendo a travessia oceânica 

daqueles que participavam das fileiras de Santo Inácio uma intenção precipuamente 

educativa, já que o velho continente enfrentava a reforma, devemos atribuir-lhes o 

incontestável título de pioneiros e protagonistas dessa parte da História educacional em nosso 

país. 

Assim é que, em 1759, surgem no Ceará as duas primeiras escolas primárias. “[...] 

Uma na Caucaia, com 142 discípulos de ambos os sexos, alguns já casados. O mestre foi 

Manuel Félix de Azevedo. A segunda, na aldeia de Paiacus, com 29 meninos e 34 meninas” 

(MENEZES, 1966, p. 352). 

A partir do século XX, devemos levar em consideração algumas características 

em comum adotadas em grande parte do mundo como políticas de governo e que 

representaram um imperativo à condição de modernidade, ou seja, à implantação e busca pela 
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melhoria do ensino primário público, a universalidade, a gratuidade e a obrigatoriedade da 

educação. 

No Brasil, com o advento da República, no final do século XIX, a coisa não foi 

diferente. Estimava-se que, para lograr êxito, a nova forma de governo deveria preparar um 

homem mais afeiçoado às novas ideias que circulavam pelos países ditos civilizados, 

apropriando-se de novos valores que possibilitassem a formação cívica, que compreendessem 

os novos paradigmas da modernidade tomando conhecimento da ciência, das novas técnicas, 

das letras e das artes. Nesse período, também podemos perceber um tímido avanço quanto ao 

ideal de modernidade que toma conta da Europa e se transcontinentaliza.  

 
[...] Embalado que foi pelos ventos de ‘modernidade’ europeus, de cunho 
eminentemente positivista, o ideário republicano incorporou a defesa do ensino 
básico como responsabilidade do Estado. Certamente mais por ver no Estado o 
promotor necessário da ordem social que seria o único caminho para o progresso do 
que por julgar que fosse um direito básico do cidadão; republicanos liberais e 
esclarecidos, entretanto, como foi o caso de Caetano de Campos que exerceu 
importante ação na educação pública em São Paulo, defendia o caráter humanitário e 
cívico da educação pública, afilado com os debates que já um século antes animaram 
as assembleias durante a Revolução Francesa. Sobre os vínculos entre educação e 
Estado, ele escreveu: 
‘A democratização do poder restituiu ao povo uma tal soma de autonomia que em 
todos os ramos da administração é hoje indispensável consultar e satisfazer suas 
necessidades. 
Já que a revolução entregou ao povo a direção de si mesmo, nada é mais urgente do 
que cultivar-lhe o espírito, dar-lhe a elevação moral de que ele precisa, formar-lhe 
o caráter para que saiba querer [...] A instrução do povo é, portanto, sua maior 
necessidade. Para o governo, educar o povo é um dever e um interesse: dever 
porque a gerência dos dinheiros públicos acarreta a obrigação de fornecer escolas; 
interesse, porque só é independente quem tem o espírito culto, e a educação cria, 
avigora e mantém a posse da liberdade’. (GALLO, 2012, p. 09). 

 

Percebemos claramente a influência europeia no ideário liberal-positivista dos 

adeptos à república no Brasil, que viam no Estado um protagonista das ações que deveriam 

nortear o campo educacional. 

Esse período, denominado por Jorge Nagle como “entusiasmo pela educação”9, 

foi marcado também pelas reivindicações em discursos e publicações da embrionária classe 

operária brasileira, que via na educação a possibilidade de construção do caminho para a 

formação da cidadania e de consciência política. 

No Ceará, a exemplo de outros programas, a implantação do ensino primário 

sofreu muitas dificuldades em função dos períodos de estiagens, esses períodos infecundos 

não apenas tiravam do homem do campo o entusiasmo, como limitavam as ações 

                                                            
9 Assim caracterizou Jorge Nagle o período na primeira república, especialmente nos anos 20, que pretendia pôr 
em prática uma política voltada para atrair a população para a escola, fazer investimentos na formação de 
professores e no combate ao analfabetismo. 
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governamentais que já não eram tão intensas. Mesmo assim devemos registrar que “Ao findar 

o século XIX, o Estado contava com 336 escolas, nas quais estavam matriculados 11.305 

alunos, com uma frequência de 8.821. As despesas com o ensino elevavam-se a Cr$ 

417.560,30, soma vultosa para aqueles tempos dificultosos” (ALVES, 1966, p. 361). 

Nessa época, muitos projetos que deveriam orientar e ajudar na formação dos 

professores, tarefa incumbida ao professor José de Barcelos, da cátedra de psicologia da 

escola normal, encontraram dificuldades de implantação em virtude do custo das despesas. 

Também no mesmo período, apesar de algumas transformações e reformas na 

educação cearense, o ensino continuava preso aos mecanismos de memorização, ao lado dos 

desafios enfrentados pelos educandos na árdua tarefa, conforme Joaquim Alves, de dar conta 

da tabuada, decorada e cantada ao som da palmatória. 

Merece destaque, nesses primeiros anos do século XX, pelo devotado trabalho em 

instituições particulares, os professores Odorico Castelo Branco, do Instituto Miguel Borges, 

e Joaquim da Costa Nogueira, do Instituto de Humanidades. O trabalho que ambos realizaram 

fora do contexto da educação pública foi de grande valia para o ensino cearense, 

especialmente se levarmos em consideração o espírito inovador que empreenderam à frente 

das escolas mencionadas. 

Já o Estado, mantenedor do ensino primário, sofria muito em função da falta de 

verbas para manter as escolas em funcionamento. Além dessa escassez de arrecadação, a 

sequidão prejudicava em muito as ações do governo, a ponto de no final do século XIX, o 

Estado ter que suprimir 77 escolas primárias, pela Lei nº. 587 de 7 de julho de 1900, e mais 

13, por ato de 5 de junho de 1901. Das 336 escolas que funcionavam em 1900, restaram 246, 

de acordo com Alves (1966). 

 A História da educação no Ceará atravessou diferentes percursos no século 

XX: de 1901 a 1922 predominou o formato da antiga escola tradicional onde prevaleceu o 

empirismo pedagógico10. De 1922 até a revolução de 1930 vivenciamos a fase da reforma 

implementada por Lourenço Filho, que, se não a modificou profundamente com novos 

métodos para o ensino normal e primário, trouxe para o debate as novas ideias escolanovistas, 

fundamentada nas linhas de pensamento do americano Dewey e do suíço Claparède. Adepto 

                                                            
10  Por essa tendência, a educação deposita na escola o grande papel de ensinar, enquanto o aluno não é visto 
como protagonista, portanto precisa de alguém – professor – para que o conhecimento possa ser transmitido. 
Esses por sua vez não precisam ter relação com os alunos, pois ambos são vistos em instâncias diferentes, o que 
se aplica também para as condições sociais em que a aprendizagem está acontecendo, o conhecimento é 
depositado no aluno. Na escola, não há lugar para troca de informações, o ensino é centrado no professor e a 
avaliação dos resultados é objetiva, na medida em que os resultados são observáveis. Além disso, tal tendência 
dá ênfase na utilização de técnicas de ensino que possibilitem atingir altos níveis de desempenho. 
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da escola nova, defendia Lourenço Filho a ideia de que sem querer encaixar os alunos em 

“moldes” de aprendizagens, o interesse e as atividades dos alunos tinham papel fundamental 

na construção de uma “escola ativa”. Por fim, no período que vai de 1930 em diante, 

confirma-se a reforma do professor Joaquim Moreira de Sousa, no período da administração 

do interventor, capitão Carneiro de Mendonça. 

A rigor, apesar de todas as tentativas de intervenção pelas reformas, no intuito de 

conceder uma melhoria à instrução primária ao povo cearense, perpetuava-se ao longo dos 

primeiros anos do século XX, em diferentes regiões do nosso castigado Estado, a rotina 

enfadonha, em que o livro invariavelmente definia o que se devia aprender e a rotina 

descontextualizada da realidade social-comunitária era uma regra cumprida rigorosamente. 

Em relatos do professor Joaquim Alves, sabe-se do problema que naquela época 

afligia a educação primária: a enorme quantidade de alunos evadidos. As meninas eram 

chamadas para as atividades domésticas e os meninos do meio rural, para os serviços da 

agricultura e da criação. Os alunos da capital se ocupavam no trabalho de auxílio dos pais em 

oficinas ou pequenos empregos. Sabe-se também que nessa época o abandono à escola 

chegava a mais de 50% no curso primário. 

Outro dado que por nós merece destaque responde pela matrícula nos 

estabelecimentos de ensino primário. Muito sentiu o Estado com as disputas políticas 

envolvendo o grupo aciolino e seus adversários. Também prejudicaram muito a educação, os 

abalos sofridos na economia, com os períodos de flagelo em 1915 e 1919. Em 1916, Fortaleza 

apresentava uma matrícula de 4.381 alunos em escolas públicas e 3.973 em escolas 

particulares. No interior, as escolas públicas apresentavam matrícula de 7.844 e 1.136 nas 

escolas particulares. 

Ainda de acordo com o professor Joaquim Alves, nesse período a matrícula total 

nas escolas de educação primária do Estado elevava-se a 12.225 e nas particulares, 5.109. 

Existiam 17 estabelecimentos particulares de ensino primário que, num espaço de dez anos, 

apresentaram um aumento de 3.326 alunos, enquanto o Estado só aumentou 252 matrículas 

nas escolas primárias. Nota-se que enquanto o ensino particular se desenvolvia, o público 

restringia-se. Tal efeito encontra suas razões na conjugação de três fatores: falta de 

aparelhamento das escolas, inclusive de material didático, interferência política regida 

conforme interesses pessoais e péssima assistência aos professores que tinham remuneração 

inferior a Cr$ 150,00. 

A partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, percebe-se a introdução de 

um projeto de cunho nacionalista e implantado de forma autoritária e centralizadora. A 
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política do Estado Novo conclamava toda sociedade a explicitar a causa cívica demonstrando 

o culto à bandeira, o combate às ideias comunistas, o entusiasmo ao hino nacional e uma 

atenção especial a todas as datas que se vinculavam a História da pátria. 

Nesse período, nota-se um maior desenvolvimento educacional em nosso Estado, 

acompanhando a prosperidade econômica. Os sertões passam a ser percorridos por caixeiros 

viajantes, as firmas com sede na capital começam a aparecer na figura de seus representantes. 

Negociantes levam novidades para o interior do Ceará e as populações vizinhas de outros 

Estados passaram a fazer compras em Fortaleza e nas cidades mais desenvolvidas, como 

Sobral e Crato. 

As matrículas na rede pública retomam o crescimento e o próprio governo passou 

a compreender melhor as necessidades e as questões que interessavam ao povo; assim, 

procuraram dotar as populações dos meios para que tivessem acesso a cultura. Foram criadas 

mais escolas, o quadro de professores foi ampliado e o espírito de renovação tomou conta das 

ações educacionais. 

É dessa época também, 1934, que ocorreu o 1º. Congresso de Ensino Regional, na 

cidade de Salvador e, a partir desse evento, foi consolidado as bases para a criação das escolas 

normais rurais e de escolas primárias para o meio rural. Até 1935, o Ceará vivenciou certo 

otimismo no campo educacional, ocorreu uma série de atividades ruralistas, como as semanas 

ruralistas e os clubes agrícolas. Pena que não houve continuidade, em função da instabilidade 

econômica a que as populações do campo viviam, assim como pela falta de interesse de 

muitos pais, que não conseguiam enxergar na educação uma via para o crescimento dos 

filhos. Mesmo assim, as pesquisas apontam um considerável crescimento, entre 1931 e 1945, 

das atividades no ensino primário. 

Todavia, a escola em si parecia não encontrar seu rumo certo, padecia das suas 

reais finalidades, não se sabia ao certo aonde chegar com a educação. Muitas eram as críticas 

feitas à escola de simples alfabetização, suas finalidades não tinham paradeiro certo, 

especialmente se o assunto era a educação primária rural. “Dois terços de nossa população, 

habitando o imenso e semiabandonado interior rural, estavam a indicar, com a evidência da 

inutilidade de mais de cem anos de escola alfabetizante, que lhes não melhorara as condições 

de vida [...]” (LOPES, 1949, p. 37). 

A propósito desse quadro, no limiar dos anos 50, o Instituto de Organização 

Racional do Trabalho (I.D.O.R.T.) revelava, depois de recorrer a demoradas pesquisas e 

observações no meio social, conclusões nada animadoras e sobre isso sentenciava: “[...] é uma 

só a causa fundamental de todos os males que aí estão. Pode isso parecer força de expressão, 
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mas se não é a única – é pelo menos a principal das causas, a falta de educação ou de preparo 

do nosso povo para a vida” (LOPES, 1949, p. 34-35). 

 
No Império como na República, – escreveu Alberto Torres –, o povo brasileiro 
continuou a ser essa mistura incongruente e sem alma: um grupo numeroso de 
intelectuais, uma exorbitante massa de diplomados, pequena camada de industriais e 
comerciantes nas cidades; pelo extenso território, donos de fazenda explorando as 
terras... com o braço imperito do colono; e por toda a parte, multidões de indivíduos 
sem profissão, sem alimento, vivendo quase ao ar livre, em muitos lugares realmente 
nômades, analfabetos, sem notícia da vida e uma légua de distância, sem consciência 
do dia seguinte. (op. cit., p. 35). 
 

Desta feita, se por um lado podia-se notar surtos de progressos, revelados 

inclusive nas taxas de matrículas, avanços econômicos, também se notava recuos provocados 

por períodos intercalados de estiagens e retrocessos em função dos parcos investimentos. Mas 

o que nos parece incidir sobremaneira, na qualidade da educação primária durante o século 

XX no Ceará, como cenário da própria ineficiência da escola, é a descontextualização entre o 

que se tentava construir em sala e o que demandava os atores envolvidos com a escola. 

Assim, o quadro das escolas, aqui tomado in genere, era mais ou menos esse, 

resguardadas algumas breves diferenças entre uma ou outra, mas as escolas na segunda 

metade do século XX, via de regra, eram muito parecidas. “Muitas das quais funcionavam em 

prédios ou espaços destinados originariamente a outras atividades e pouco se prestavam para 

as atividades pedagógicas; outras ocupavam espaços de casas de professores que adaptadas 

com divisórias de compensados para separar turmas distintas no mesmo espaço, acabavam por 

criar salas pouco ventiladas e bastantes sombrias” (RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 300). 

Esse cenário encontra ancoragem nas observações feitas pelo professor Moreira 

de Sousa, quando se referia ao ambiente das escolas primárias cearenses, quando participou 

da pesquisa realizada no ano de 1958, sobre o Sistema Educacional Cearense (Projeto CRR – 

7 – DPE – 5/58): “[...] a terra do sol não possui a escola que lhe convém, a escola de que 

precisa o cearense, para viver o seu grande destino, a escola que o torne apto a pensar, capaz 

de resolver as suas dificuldades. [...]” (SOUSA, 1949, p. 98). 

Também foram lamentáveis as constatações a que chegou a equipe que executou a 

pesquisa citada anteriormente, sobre a inspeção da precária rede de ensino no Ceará: 

 
Os grupos escolares e as escolas reunidas da capital, quase todos em péssimo estado 
de conservação. Um deles, situado na Avenida Tristão Gonçalves, zona central 
funciona, referindo-se aos anos 50, em casa emprestada, mal construída, sem os 
menores requisitos pedagógicos. Não tem bebedouros; dispõe, apenas, de um 
gabinete sanitário, em condições lastimáveis, e de um lavatório. Carece de cozinha. 
Um pequeno compartimento, reservado ao preparo da merenda (leite do FISI), muito 
apertado, sem luz e sem ar, dá acesso para o W.C., o qual se ressente das mais 
elementares condições de higiene. Às vezes, não raro, falta-lhe água, totalmente, não 
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se preparando, por isso, a merenda, só possui, para as classes todas, que são em 
número de 5, em cada turno, 2 enormes salões. Em um deles trabalham 3 
professoras, com 3 classes, sem qualquer separação. Iluminação e ventilação 
deficientíssimas. Quadros negros, deteriorados e sujos. (op. cit., p. 102-103). 
 

Percorrendo essas memórias, constatamos que não se faziam prédios para escolas, 

mas adaptavam-se prédios para fazer funcionar escolas. Todo esse cenário se construía e se 

agigantava nutrido pela contradição social, pelos horrores das estiagens e a falta de políticas 

públicas mais eficientes por parte do Estado, que com dificuldades de enfrentamento aos 

problemas da educação, não orientava o sistema, tampouco fiscalizava a organização da 

educação pública de forma efetiva. 

Nos anos 50, e até o início da década de 60, incorporou-se à educação a ideia de 

que o indivíduo bem educado poderia ascender socialmente; tal ideia parece estar ligada ao 

modelo econômico desenvolvimentista que passa a ser praticado no Brasil. Esse contexto 

pode ser identificado também como um período em que se pretendia reestruturar socialmente 

o país, ainda abalado pelos grandes tensões sociais, como a segunda grande guerra, o perigo 

da ideologia fascista e o fortalecimento do bloco socialista. 

Nesse período, embora a educação brasileira tenha dado saltos quantitativos 

consideráveis no número de matrículas, mesmo assim, a verdade é que muito faltava para se 

conseguir chegar a uma escola primária de qualidade. O que se constata é que a mesma não 

cresceu onde deveria, nem alcançou a qualidade que se desejava naquela época. O que mais se 

questionava era a incapacidade do sistema de cumprir sua função mais elementar nas séries 

iniciais, o de formar leitores e escritores, ou seja, o de cumprir com eficiência o papel de 

alfabetizar. 

As últimas décadas do século XX podem ser consideradas, senão as mais 

profícuas, mas as que apresentaram melhorias significativas. Nesse período, nota-se uma 

queda substancial da taxa de analfabetismo e, ao mesmo tempo em que se percebe aumento da 

frequência escolar, falta ainda assim não apenas uma melhoria no conjunto das atividades 

educacionais, mas intervenções mais significativas para que fossem superadas as graves 

distorções sociais, drama vivido por grande parte das populações que de alguma forma 

ajudaram a construir a escola primária tão almejada. 

 

2.3 O surgimento da escola elementar rural no Ceará 

 

Ainda no século XVIII, temos notícias do advento escolar no sertão cearense. A 

educação passa a fazer parte desse cenário em nosso estado, como falamos anteriormente, 
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com a chegada dos padres da companhia de Jesus, em 1721. Em 1759, de acordo com Djacir 

Menezes (1966), surgem no Ceará as duas primeiras escolas primárias. 

Na continuidade do processo de expansão do povoamento, identificamos por todo 

o século XIX a proliferação de pequenos lugarejos no meio rural, que viviam desprovidos de 

uma infinidade de recursos básicos, especialmente de escolas que atendessem às famílias. 

Essa falta de investimento com a educação pública contribuiu muitíssimo para a organização 

simplória de escolas rurais. Reconhecemos que muitas surgiram como alternativa para a 

instrução das populações das localidades em que a falta de condições impossibilitava o 

deslocamento para outros centros onde se podia encontrar alguma escola reunida ou grupo 

escolar. 

Também contribuiu para o surgimento dessa modalidade de educação a atitude de 

algumas pessoas que, sentindo a necessidade de colaborar com a instrução primária de 

crianças e jovens das pequenas localidades, dividiam seus afazeres diários domésticos com a 

sala de aula. Assim, podemos notar que as escolas elementares rurais encontravam muitas 

vezes na atitude voluntária das professoras, ou no interesse de alguém mais sensível à 

importância da instrução elementar das crianças e jovens, as razões de existirem. 

Percorrer os caminhos que nos levaram às origens das escolas elementares rurais 

significou para nós não apenas apresentar uma antropologia tipicamente nordestina, mas, 

sobretudo, “radiografar” uma escola com múltiplas carências, fato que em muito dificultou o 

projeto republicano de expansão da escola graduada no final do século XIX. 

Sem ter como atender às populações que se espalhavam pelo interior cearense, 

escolas públicas e também iniciativas particulares se instalavam em diferentes lugares. Assim, 

de acordo com o professor Américo Barreira, em seu livro A Escola Primária no Ceará, 

(1949), existia em nosso estado cinco tipos de estabelecimentos de ensino: O grupo escolar; 

escolas reunidas; escolas isoladas; escolas elementares rurais e escolas municipais. 

Em função da riqueza de dados, achamos oportuno nesse instante fazer, mesmo 

que brevemente, uma rápida definição conceitual das modalidades de ensino mencionadas 

pelo professor Américo Barreira: 

 
O grupo Escolar é a escola pública da zona urbana, instalada quase sempre em 
prédio próprio, edificado para este fim. [...] A edificação obedece a uma arquitetura 
de importação, às vezes em cimento armado, levantada sem estudo prévio de 
engenharia escolar, desprezados os cuidados elementares de salubridade, aeração, 
iluminação. [...] 
As classes são absolutamente heterogêneas quanto à idade, ao desenvolvimento 
físico e às condições de educação, o que faz pouco rendoso o aprendizado. [...] 
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O material didático é lastimável deficiente: quadro negro, alguns mapas, às vezes 
um globo e uma coleção de sólidos geométricos. Alguns possuem cartas de ensino e 
uma paupérrima biblioteca. [...] 
A fiscalização é precária. O delegado de ensino não exerce grande influência e ele 
próprio já cansou de pedir providências. [...] 
O professorado se constitui de uma diretora, que não possui nenhum curso 
especializado para o mister e que é escolhida sem ao menos se ter em vista suas 
aptidões espontâneas, e de tantas professoras quantas são as classes, ou melhor, a 
recíproca é que é verdadeira. [...] 
As escolas reunidas variam para pior. Estas não possuem prédio próprio, senão em 
casos raros. E mesmo neste caso não satisfaz. Predomina o completo empirismo na 
construção. Estes estabelecimentos existem nas cidades que não têm grupo escolar e 
nas vilas mais populosas. Resulta da junção de três ou mais escolas isoladas, que 
passam a funcionar no mesmo prédio sob a direção de uma das professoras. Tais 
escolas não dispõem de espaço nem de material. São tristemente deficientes. [...] 
Agravam-nas a presença de professoras leigas aí adidas sempre que o interesse 
político-partidário o determine. 
A escola isolada já é um tipo mais numeroso de estabelecimento de ensino primário. 
Há quase quatro centenas delas espalhadas pelo Estado. 
O critério de sua localização é perfeitamente anticientífico. Não há inquéritos sobre 
a densidade de população e outros elementos necessários. Nem mesmo se tem em 
vista uma relativa equidistância com a população a que deve servir. 
É regida por professora diplomada e instalada, em geral, em uma simples sala de 
modestas residências, em aldeias. Às vezes, na escola moram a professora e sua 
família. O material consiste apenas em algumas carteiras, insuficientes para a 
frequência, mesa da professora e quadro-negro. Não é raro encontrar na sala de aula 
vistosos cartazes de anuncio de cerveja, de cartas de jogar, de automóveis, postos ali 
menos por má fé do que pela necessidade de tornar mais colorido e alegre o 
ambiente escolar. 
A professora ministra o ensino a diferentes classes ao mesmo tempo, pelo espaço de 
três horas e meia. [...] 
O rendimento intelectual é inferior. A escola serve apenas para ensinar a ler e a 
escrever, aprendizado logo esquecido, pois saídos da escola, os alunos nunca mais 
voltam a se exercitar na leitura e escrita. [...]. (BARREIRA, 1949, p. 37-42). 
 

A escola objeto da nossa pesquisa é a escola elementar rural, que se embrenhou 

por diferentes territórios do semiárido cearense durante o século XX e deu, mesmo que 

precariamente, educação às populações desassistidas, e assim pode ser descrita, com base no 

resumo fornecido pelos dados oficiais da Secretaria de Educação e Saúde, em 22 de julho de 

1949: 

 
A escola Elementar Rural é a cauda dessa escola estadual. Existem em algumas 
centenas pelos perdidos vilarejos do interior e margens de caminhos. São regidas por 
professoras absolutamente leigas que não chegam a ter mesmo curso primário. 
Percebem vencimentos irrisórios, pelo que o cargo só pode ser aceito por pessoa do 
lugar. Assim, não é a escola localizada em função da necessidade coletiva, tendo em 
vista a densidade demográfica, mas em função da conveniência da professora. [...] 
A escola elementar funciona em simples saleta de casas modestas, muitas vezes de 
taipa e chão batido. Não tem mobiliário, visto como apenas tem a mesa da 
professora, um quadro-negro já ruço e alguns caixões de sabão ou querosene. [...] 
Nenhuma autoridade a assiste [...]. (op. cit., p. 43-44). 
 

Percorrendo um pouco mais os caminhos que nos levam a encontrar a gênese das 

escolas elementares rurais em nosso Estado, percebemos que, em muitas localidades, aquelas 
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escolas foram surgindo atendendo a diferentes intenções. Em muitos casos, o critério de sua 

localização podia estar vinculado a alguma orientação político-partidária e, com algumas 

exceções, sua implantação podia encontrar raízes no ideário consentido da mulher rurícola 

com um pouco mais de formação. 

 
Mantida dentro de certos limites, a instrução feminina não ameaçaria os lares, a 
família e o homem. [...] Nesse contexto, o magistério de crianças configurou-se 
bastante adequado ao papel da mulher como regeneradora da sociedade e salvadora 
da pátria e tornou-se aceitável em termos sociais, familiares e pessoais, que ela 
trabalhasse como professora. (ALMEIDA, 1988, p. 33 apud MAGALHÃES, 2009, 
p. 03). 
 

Assim, podemos considerar que aquelas escolas não faziam parte de uma política 

de expansão da rede pública escolar, mas em boa parte aconteciam em função da atitude 

isolada de uma pessoa bem intencionada, de uma família, ou ainda como resultado da vontade 

de uma liderança política da região, fato que colabora muitíssimo para a compreensão da 

marca da tradição brasileira que carrega, já faz um bom tempo, a figura de um Estado “[...] 

apropriado pelos titulares do poder, destituído de representatividade e baseado na cooptação 

pessoal, na dependência, na reciprocidade, no favoritismo e no clientelismo” (RODRIGUES, 

2010, p. 61). 

Desta forma, chegamos mesmo a nos perguntar como aquelas escolas 

conseguiram sobreviver. De um lado, amargavam os mais diferentes tipos de abandono, de 

outro, a falta de uma política de educação que pudesse dar um suporte às professoras leigas, 

com programas voltados para atender às finalidades rurais, e não o inverso, escolas com 

identidades alheias às suas raízes. No meio rural, excetuando os movimentos de educação de 

base e de educação popular, o processo educativo sempre esteve atrelado à vontade dos 

grupos hegemônicos do poder, não conseguindo deslocar seus objetivos e a própria ação 

pedagógica para esferas de caráter sociocultural especificamente campesina (LEITE, 1999). 

Entendemos que aquelas escolas, sob diversos aspectos, podem ser reconhecidas 

não somente como centros isolados pelas próprias condições geográficas, pelas dificuldades 

de acessibilidade, portanto, ilhadas de instrumentos que pudessem colaborar com a orientação 

pedagógica e de organização administrativa, mas precisam também ser reconhecidas como 

unidades de resistência, de referência de escolarização no sertão cearense. Contra todo tipo de 

ausências, construíam-se a partir das suas próprias experiências, dos seus próprios erros. Na 

prática, as professoras iam tecendo um saber pedagógico a partir de sua experiência cotidiana. 

Construíam, lentamente, na convivência da sala de aula, sem saber que com isso estavam 

criando uma prática a partir das dificuldades e das alternativas encontradas. 
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A escola elementar rural representou, conforme dados oficiais de 1949, a ponta do 

precário sistema de ensino em nosso Estado e, apesar de ilhadas dos mais primários suportes 

didático-pedagógicos e de material de toda ordem, foram aquelas escolas, conforme 

comentamos anteriormente, que de alguma forma, acudiram às populações de grande parte do 

interior do Ceará. 
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3 AS ESCOLAS ELEMENTARES RURAIS NO CEARÁ: PELAS MEMÓRIAS E 

HISTÓRIAS DE UMA EDUCAÇÃO MARCADA POR AUSÊNCIAS 

 

A fisiografia do território cearense foi, sem dúvida, um dos inúmeros fatores 

responsáveis pelas dificuldades, não apenas de implantação, mas de manutenção das escolas 

de ensino primário em nosso Estado durante os séculos XIX e grande parte do século XX. 

Os vários períodos de estiagem, em muitos casos, obrigou o sertanejo a viver num 

cenário de miséria e de vida simplória, assim, entregue às incertezas e a outras preocupações, 

fazia com que muitas vezes não incluísse em sua rotina o exercício dificultoso e sistemático 

de aprender a ler e escrever. 

Na sua grande maioria, as escolas procuravam atender às crianças numa faixa 

etária que ia aproximadamente dos 7 aos 16 anos. Depois dos 16 anos, o jovem deveria iniciar 

efetivamente sua lida na agricultura, ou dependendo da sua perseverança e desempenho, 

buscar outras escolas em localidades mais desenvolvidas para dar continuidade aos estudos. 

Ao radiografarmos a escola primária cearense na segunda metade do século XX, 

veremos que o quadro era um tanto quanto desolador, pois além da convivência constante 

com os horrores das estiagens, aquelas eram desassistidas pelas autoridades da época e 

padeciam de falta de orientação pedagógica, de fiscalização e, sobretudo, de falta de 

condições materiais para o seu bom funcionamento. 

Além desse cenário de grande carência, a escola primária pouco colaborava com a 

formação e identificação do homem rurícola em seu território. Desde seus primórdios, 

funcionou, de um modo geral, com a intenção precípua de fazer letrados e introduzir, 

utilizando a memorização, as noções de adição, subtração, multiplicação e divisão, às vezes, 

aplicados com a resolução de simples problemas matemáticos. 

Além desses conteúdos fundamentais, em algumas escolas se podiam observar, 

dependendo da formação da professora e do acesso a algum material didático mais atualizado, 

a introdução de informações sobre as datas cívicas e algumas noções preliminares de estudos 

sociais e ciências da natureza. 

De resto, era a rotina enfadonha da memorização e de conteúdos inteiramente 

alheios à verdadeira função de integrar o homem do campo à sua comunidade, fazendo-o 

entender sua realidade e despertando-lhe as habilidades indispensáveis ao trato com a lavoura 

e a criação. Assim, acabamos por ter que reconhecer a escola elementar rural como uma 

entidade que não promoveu esse despertar na cabeça dos jovens rurícolas. “Jamais tomou 

conhecimento da realidade do meio, não tendo, por isso mesmo, concorrido para minorar a 
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miséria cíclica, quase permanente, a que está sujeito o povo, vítima de desequilíbrios 

econômicos, em virtude daqueles fatores climáticos para cuja debelação nunca foi preparado, 

não obstante os recursos da ciência e da técnica poderem ser ensinados, elementarmente, para 

efeito de minorá-los” (SOUSA, 1961, p. 111). 

Tal carência de assistência não se reduzia apenas às questões de ordem material, 

mas, principalmente, de se encontrar para a educação no meio rural uma identidade em que os 

alunos que a ela recorriam pudessem se sentir implicados em seu projeto pedagógico. 

Implicar-se corresponderia a uma ligação intrínseca, de pertencimento mesmo e, 

sobretudo, por um lado, oferecer aos estudantes os meios de desenvolverem habilidades, 

autonomia e um discurso mais crítico sobre si e sobre a realidade em que se encontravam, e 

de outro, a possibilidade de construírem-se enquanto grupos de estudantes, em comunidades 

participativas e profissionalmente preparadas. 

Esses desafios até hoje ainda são reclamados, pois a escola que se montou em 

substituição às escolas elementares rurais e demais modalidades rurais daquela época, na 

verdade, foram instituições estranhas ao contexto fisiográfico e antropológico que se tinha no 

sertão. Tratou-se não apenas de se promover um transplante do modelo de escola urbana para 

o meio rural, mas a verdadeira adoção de uma cultura urbana para as populações sertanejas. 

Portanto, queremos crer que, naquela época, houve não somente uma inadequação 

das professoras, resultante da sua própria autoconstrução pedagógica, mas também uma crise 

do saber que se pretendia construir em sala. Não se tratava apenas de se perguntar sobre o que 

as professoras conheciam, mas, fundamentalmente, qual era o conhecimento essencial para o 

ensino. Nesse sentido avalia Lopes (1949, p. 52): 

 
[...] a escola não tem a menor expressão no povoado. Começa por não ter prédio; 
não tem mobiliário escolar, nada que faça acreditar que existe ali uma célula viva do 
organismo educativo do Estado. 
Depois de 15, 20 anos de existência de uma escola elementar em determinado local, 
não se nota nenhum progresso, nenhuma modificação nos hábitos da população, 
sempre entregue à sua rotina e às suas superstições. 
 

A escola de que o homem sertanejo precisava não havia florescido até meados dos 

anos 60, em parte da região norte do Ceará. Sem uma diretriz curricular que lhe permitisse 

repensar seu território, não lhe restava alternativa senão a de se render a sedução urbanística. 

O convite das estradas, rodagens, também do rádio e suas melodiosas 

programações, se juntavam à falta de perspectiva do homem sertanejo, que pouco a pouco ia 

alimentando a possibilidade de tentar a vida na cidade grande. Acreditamos que a falta de uma 
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proposta curricular que promovesse a permanência do homem no campo poderia ter corrigido 

a escala migratória do êxodo rural. 

Colaborava, por outro lado, com esse estado de penúria, a estrutura arcaica 

fundiária e de relação de produção, que situava no mesmo patamar, trabalhadores rurais e 

patrões. As suas formas de trabalho são as que a sua intuição e as condições do meio 

autorizam. São primaciais, rudes, pouco produtivas. A vida sertaneja é um afanoso labor, um 

ingente esforço, que une, numa aproximação familial, o patrão e o trabalhador, ambos 

nivelados no seu proletarismo (GIRÃO apud LOPES, 1949). 

Nesse instante, cabe aqui lembrar que as escolas elementares rurais, resguardadas 

as boas intenções, em muito careceram de uma política orientadora, que de alguma forma 

pudesse favorecer as pessoas na busca de um lugar em que fosse possível escrever a história 

de seus alunos. 

 

3.1 Escola sertaneja: protagonismo escolar em meio aos “determinismos” da fisiografia 

cearense 

 

É inegável que os períodos infecundos, marcados pelas estiagens e pela própria 

dificuldade do sertanejo em lutar com a terra, vitimados não apenas pela estrutura fundiária, 

baseada no latifúndio, mas, sobretudo, pela falta de saber para lidar com a terra, somam-se a 

outros fatores decisivos para o atraso social em determinadas regiões do nordeste brasileiro e, 

especialmente, no Ceará. 

Os problemas fisiográficos ligados aos fatores climáticos no Ceará impuseram ao 

nosso Estado períodos intercalados de dificuldades agrícolas. Isso vem se arrastando desde a 

fundação do Ceará como capitania independente, durante o reinado de D. Maria I e por 

ocasião da Carta Régia de 17 de Janeiro de 1799, até praticamente os dias atuais. 

Evidentemente, agora, com menos impacto na vida do homem sertanejo, em razão de algumas 

intervenções promovidas sob a lógica de uma política mais racional dos recursos hídricos, 

portanto, diferente de outrora que, de forma mais agressiva, devastava multidões nos 

diferentes cantos do Estado. 

Repousa sobre aquela pintura sertaneja de início de século XX, a visão do 

abandono, um cenário por vezes visto com as pálpebras entreabertas, devido ao calor 

escaldante. O cenário apresentava-se mais ou menos assim: 

 
A vila e o distrito, que às vezes se confundem, são ainda mais abandonados. A 
administração os desconhece, menos para cobrar impostos. 
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O açude, feito de cooperação, serve apenas ao dono da terra, melhorando um 
mínimo a situação do agregado, visto como facilita a aquisição da água. 
Açudes públicos, muitos dos quais de grande capacidade, não preenchem sua 
finalidade nem quanto à irrigação nem quanto ao aproveitamento do pescado, razões 
principais ou talvez únicas a justificar o investimento dos dinheiros públicos na 
barragem de rios nas regiões secas do Nordeste, já que não se destinam ao 
fornecimento de energia hidráulica. 
Proliferam os bares, botecos, botequins e cabarés de última classe onde imperam as 
bebidas e as doenças que arrastam para a ociosidade, para o crime e para o túmulo o 
resto da mocidade masculina que escapou ao sorteio militar ou à miragem 
fascinadora das metrópoles litorâneas. (BARREIRA, 1949, p. 26). 
 

Foi nesse contexto de crise e de fisiografia inóspita que apareceram em diferentes 

pontos do sertão as escolas elementares rurais. Foram surgindo sem nenhum planejamento, 

sem nenhuma ação que as orientassem e antecedessem a sua implantação. Surgiram em casas 

que, muitas vezes, beiravam os caminhos, surradas, arrastavam-se no tempo, resistindo a cada 

verão. Dos cômodos comuns em toda casa simples de taipa, um servia de sala de entrada sem 

quase nenhuma mobília, normalmente era nessa sala de entrada que se fazia presente a escola. 

Um tipo bastante simples, era assim a sala de aula da professora, a mobília escolar quase não 

existia, bastava uma mesa de pau-branco ou imburana, feita a golpes de machado e alisadas 

com o uso contínuo do arrastado de pratos e panelas, pela manhã, e as atividades escolares, à 

tarde; o resto da casa se resumia aos quartos de dormir, a cozinha, um fogão à lenha de fogo 

quase sempre brando, que muitas vezes pouca mistura tinha pra se cozinhar. 

Aquelas escolas, sob diversos aspectos, podem ser reconhecidas como centros 

isolados, não só pelas condições geográficas e, por conseguinte, pelas dificuldades de 

acessibilidade, mas, sobretudo, por serem ilhadas de instrumentos que pudessem colaborar 

com a orientação pedagógica, metodológica e de organização administrativa. 

Portanto, conhecer de perto o funcionamento daquelas casas-escolas, com tantas 

deficiências e fatores que concorriam para a evasão de matrículas, é uma pequena amostra de 

como era tratada a educação em nosso estado, e isso nos permite reconhecer, que apesar de 

tudo, foi aquela modalidade de ensino que, bem ou mal, atendeu à demanda por educação da 

população sertaneja do Ceará por boa parte do século XX. 

É oportuno observar o resumo oficial fornecido pela Secretaria de Educação e 

Saúde do Ceará que, em 22 de julho de 1949, divulgou o quadro da rede de ensino pública 

envolvendo os vários municípios do Ceará, com exceção da capital e os municípios de 

Acopiara e Acaraú. De acordo com o resumo, havia um total de 1.152 unidades de ensino, 

assim distribuídas: 40 grupos escolares, 01 grupo rural modelo, 48 escolas reunidas, 314 

escolas isoladas, 749 escolas elementares rurais. O mesmo resumo aponta o número de 

professoras trabalhando nas referidas unidades: 355 professoras em grupos escolares, 10 em 
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grupos rurais, 212 em escolas reunidas, 314 em escolas isoladas e 799 professoras em escolas 

elementares rurais, sendo desse total, 841 diplomadas e 799 leigas (BARREIRA, 1949). 

Percebemos, a partir dessa descrição, que havia a preponderância das escolas 

elementares rurais sobre os demais estabelecimentos naquela época. Nesse sentido, há 

indícios de que foram aquelas escolas as protagonistas da educação primária no Ceará a partir 

da segunda metade do século XX e, aqui, não nos reportamos ao quesito qualidade 

educacional a que deveriam com o apoio do Estado fazer jus aquelas salas de aulas, até 

porque não se constitui em objetivo precípuo da nossa pesquisa analisar tal quesito. Trata-se, 

aqui, de se constatar que, a despeito de todo abandono a que estava submetido o sertão 

cearense, as escolas elementares rurais protagonizaram a educação elementar, no sentido de se 

apresentar como a única alternativa capaz de dotar os jovens daquela época de algumas 

habilidades em que fosse possível ler, escrever e contar, mesmo que minimamente. 

Queremos crer que as escolas elementares rurais, no fundo, foram ambivalentes, 

pois ao mesmo tempo em que foram escolas desejadas pelos pais para seus filhos, já que por 

um lado representavam a esperança do letramento, de uma aproximação com a cultura urbana, 

menos braçal e mais “civilizadora”, por outro lado representavam também o pomo da ruptura 

com a herança cultural sertaneja, portanto, afastava o homem de uma cultura ancestral já que 

a educação rural naquela época não procurava vincular o homem a um saber que o enraizasse 

no campo, a um saber compatível com sua vida no meio rural. 

Independente de uma discussão no campo das finalidades, aqui vale nosso 

reconhecimento pela disposição daquelas professoras, que foram capazes de estender as mãos 

a tantos quanto se interessaram por uma cultura que lhes permitissem o aprendizado do ler-

escrever-e-contar. 

O que dizer, por exemplo, das muitas crianças que andavam cerca de dois e até 

três quilômetros para chegarem à escola, faziam isso já tendo cumprido o expediente matinal 

nos trabalhos de corte da lenha, na água, nos cuidados dos animais miúdos e nos afazeres 

domésticos? O que dizer de uma escola que, se utilizando de forma simplória, introduziu pela 

primeira vez na vida de muitos dos nossos jovens sertanejos hábitos de higiene e asseio e os 

orientou sobre os prováveis problemas adquiridos por quem não respeitasse as lições de 

cuidados pessoais? E, ainda, as datas cívicas, o conhecimento dos símbolos nacionais e o 

conhecimento da genealogia de cada um, como as datas de nascimento, a contagem dos dias, 

meses, anos, como marcas de uma cidadania tardia? 
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É bem verdade que se poderia ter avançado bem mais, pois o homem do sertão 

precisava de uma escola que lhe ensinasse a amar o campo, ressaltando suas enormes 

vantagens e formas de superação das dificuldades, e não a educação que apenas “desasnasse”. 

Mas o que fazer do professorado leigo que se propôs a modificar, quase 

voluntariamente, dentro de um cenário de pobreza, a face ingênua do homem rude, como agir 

sem recursos no povoado, alguns contando com a obsoleta estrada de ferro ou um açude 

construído em sinal de progresso, como modificar o baixo nível de cultura geral? O que mais 

se podia produzir, diante de baixíssimos níveis de alfabetização, de alarmantes índices de 

mortalidade infantil e de tantas outras formas de dependência econômica e da famigerada 

apropriação e manipulação políticas das oligarquias locais? 

Na verdade muito, pouco se podia fazer. A rigor, queremos crer que o problema 

não residia na casa da professora, tampouco na sua sala de aula, antes tarde do que nunca, 

reconheçamos que a grave crise que se implantara nos sertões do Ceará estava mais fora dele 

do que propriamente no seu interior, rondavam os gabinetes governamentais e se travestiam 

de esperança a cada pleito eleitoral. 

 

3.2 Saberes e práticas nas escolas elementares rurais 

 

As escolas elementares rurais nasceram em função da própria necessidade de se 

promover nos sertões distantes um mínimo de atenção educacional às populações que nada 

sabiam, que de escolaridade nada possuíam. Por um lado, nasceram aquelas escolas devido à 

iniciativa individual das próprias professoras, com formação singela, ofertada por um simples 

ensino primário, muitas vezes incompleto, dessa escolaridade traduzia-se sua formação. Por 

outro lado, instruía-se uma gama de jovens que muito pouco sabia dos conhecimentos que 

circulavam mundo afora, conhecia apenas a pacata vida que se arrastava nos sertões, 

prósperos nos períodos chuvosos e marcados pelas necessidades nos períodos de longas secas. 

Recorriam àquelas escolas jovens de diferentes idades. Todos, sem nenhuma 

exceção, eram pessoas muito simples, já haviam provado anos de sofrimentos, carregavam as 

marcas da necessidade, praticamente desde o nascimento e encontravam-se presos a muitos 

determinismos que se “petrificavam” por gerações e, assim, competia-lhes sem qualquer 

questionamento, perpetuar da mesma maneira, conforme lhes fora repassado, as “verdades” 

com as quais conviviam diariamente. 

Quase nenhum compreendia a agricultura racional, resistiam a qualquer 

movimento que incidisse numa mudança de técnica ou de procedimentos que envolvesse a 
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produção simplória de alimentos e a criação. Não compreendiam as técnicas modernas de 

agricultura, a criação de raças selecionadas, os processos modernos e manuseio do solo 

visando um aumento da produtividade. Muitos resistiam e desdenhavam de um simples arado, 

de uma semente selecionada, de um cultivador. Para muitos, naquela época, as técnicas e 

manejo racional do solo eram coisa de quem não conhecia o sertão. 

Assim, se consolidava o cabedal de uma população, com saberes e experiências 

que iam se perpetuando ao longo de décadas. Assim também, esses conhecimentos eram 

construídos para os mais novos, de tal sorte que o que se fazia, nos espíritos práticos e 

imediatistas dos sertanejos, se promovia um conhecimento que se “fossilizava” por anos a fio 

e que, bem ou mal, contribuía com a sobrevivência de todos. 

Desta forma, apesar das suas plantações apresentarem resultados insatisfatórios, 

eram aquelas práticas que os sustentavam e ajudavam a justificar as razões e as convicções de 

que estavam certos sobre a realidade que levavam. 

Quando a escola elementar chega ao sertão, pouco impacto consegue produzir no 

cotidiano e no modus operandi do sertanejo, não apenas no modo de entender sua condição de 

explorado e de refém dos “determinismos” intrínsecos ao destino em que acreditavam estar 

umbilicalmente implicados, mas nas mudanças de se praticar novas formas de produzir, já que 

a escola de que estamos falando não atendeu às necessidades rurais. 

As escolas elementares rurais, via de regra, estabeleciam práticas muito parecidas, 

a rigor, pleiteavam que os alunos aprendessem apenas para “desasnar”. Eram incumbência 

daquela escola as tarefas do ensinar a ler, escrever e contar. Essa tríade pedagógica era, por 

assim dizer, o grande desafio que se destinavam a perseguir de forma sofrível, professoras e 

alunos das escolas elementares rurais no Ceará, em grande parte do século XX. 

Para percorrer o caminho que levaria ao aprendizado das letras e da tabuada, os 

alunos levariam, se não desistissem, um período de quatro anos, assim, extraoficialmente, 

teriam concluído o primário completo. Falamos extra oficialmente porque, de um modo geral, 

as escolas, salvo raras exceções, não tinham como conferir aos seus alunos concludentes um 

certificado, ou algo que comprovasse tal mérito, já que não dispunham de um amparo por 

parte dos organismos de Estado. Era raro algum tipo de fiscalização, por isso, na maioria das 

vezes, tudo acontecia sob os cuidados da própria professora, que tudo organizava conforme 

suas convicções. 

A sala era formada por alunos de diferentes idades e com diferentes níveis de 

aprendizagem, meninos e meninas acomodavam-se em bancos de tábuas corridas e 

procuravam sentar juntos aqueles que já soubessem ler, portanto, eram os adiantados. Noutra 
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parte do banco, os que já reconhecessem as letras, sabendo diferenciar as maiúsculas das 

minúsculas, e finalmente, o grupo dos alunos reconhecidos tanto pelas professoras, quantos 

pelos colegas como atrasados, pois quase nada sabiam. Para esse grupo, uma simples 

atividade de cobrir letras ou transcrevê-las para outra pauta era motivo de muito esforço. 

As estratégias de alfabetização não fugiam à regra. O primeiro passo era 

reconhecer as letras do alfabeto, seguido da cópia, o que se fazia num primeiro momento 

cobrindo a letra, para posteriormente repeti-la na pauta. O passo seguinte seria reconhecer o 

encontro das vogais com as consoantes, formando, por conseguinte, as sílabas. Depois de 

muita repetição, muitas das quais cantaroladas, passava-se a produzir palavras e, depois 

destas, partia-se para a formação de frases. 

O livro era a cartilha do ABC, que, depois de concluída, boa parte da turma 

encontrava-se alfabetizada. Era, portanto, momento oportuno para que os alunos mais 

adiantados pudessem realizar os ditados de frases, ou que aprendessem a descrever objetos, 

figuras, fotos ou recortes de revistas e até aprendessem a fazer pequenos bilhetes, cartas ou 

telegramas. 

Em todas as escolas que tomamos conhecimento, a memorização e a repetição dos 

exercícios exaustivamente foi o principal recurso metodológico para que os alunos 

aprendessem a leitura, a escrita e o cálculo. Em algumas escolas, para quebrar a rotinização 

enfadonha, algumas professoras adotavam a repetição cantarolada. De acordo com uma 

professora, tal recurso facilitava a aprendizagem. 

A sabatina acontecia frequentemente, especialmente nas tradicionais leituras por 

cima e soletrando, e na tabuada previamente anunciada. Funcionava como uma espécie de 

prestação de contas. A professora se reservava na tarefa de conduzi-la, apontando quem 

deveria arguir quem, deixando a cargo do sabatinador a tarefa de castigar o respondente em 

caso de erro, com alguns bolos cantados pela pesada palmatória. 

Por fim, vale ressaltar que aquelas escolas, ou por intuição das professoras, ou por 

algum rastro de orientação advindo dos domínios públicos, ou mesmo pela própria memória 

de quando eram estudantes das escolas primárias que as formaram, colaboraram muitas vezes 

com o propósito de organicidade do ensino no âmbito nacional. Conforme Dermeval Saviani, 

os rumores de modernidade, de formação do novo homem materializavam-se mesmo que 

timidamente de conformidade com A Lei Geral do Ensino de 15 de outubro de 1827, que 

pretendia projetar o Brasil no espírito da época, ou seja, 

 
[...] Tratava ela de difundir as luzes garantindo, em todos os povoados, o acesso aos 
rudimentos do saber que a modernidade considerava indispensáveis para afastar a 
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ignorância. O modesto documento legal aprovado pelo parlamento brasileiro 
contemplava os elementos que vieram a ser consagrados como o conteúdo curricular 
fundamental da escola primária: leitura, escrita, gramática da língua nacional, as 
quatro operações de aritmética, noções de geometria, ainda que tenham ficado de 
fora as noções elementares de ciências naturais e da sociedade (História e 
Geografia). [...] (SAVIANI, 2007, p. 126). 
 

Desta forma, muitas escolas também abriam em suas atividades espaços para que 

os alunos tivessem minimamente conhecimentos sobre os símbolos nacionais, sobre noções 

simplórias de geografia e os seres vivos. No fundo, os sertões representavam um laboratório 

vivo, uma imensa sala de aula para os estudos das ciências, porém, pouco ou quase nada foi 

explorado, em função da falta de prática das próprias professoras e de uma obediência à 

tradição curricular e aos poucos recursos didáticos que eram disponibilizados. 

 

3.3 Currículo escolar: entre a intuição da professora e os tradicionais objetivos de uma 

escola de ler, escrever e contar 

 

De um modo geral, as escolas elementares rurais não contavam com a organização 

de um currículo previamente orientado e normatizado pelo poder público, o que se tinha na 

capital e que chegava ao conhecimento dos grupos escolares, escolas reunidas e escolas 

isoladas eram normas e disposições de dois estatutos legais. São eles: a) Decreto-Lei nº 2008 

de 7 de fevereiro de 1947, que adapta ao estado o Decreto-Lei nº 8529, de 2 de janeiro de 

1946; b) Regulamento da Instrução Pública, expedido por força do Decreto nº 474, de 2 de 

janeiro de 1923. 

De acordo com Sousa (1961, p. 125), o Regulamento da Instrução Pública de 

1923, de autoria do Professor Lourenço Filho, então Diretor Geral da Instrução Pública do 

Estado, no governo Justiniano de Serpa, “[...] estabelecia a seguinte estrutura do ensino 

público de nível elementar: a) o Preliminar, de 3 anos, ministrado nas escolas isoladas e 

reunidas; b) o Primário, de 4 anos, nos grupos escolares; e c) o Complementar, de 2 anos na 

escola complementar”. 

Ainda conforme dados de 1961, embora parcialmente revogado pelas normas e 

dispositivos do Decreto-Lei nº 2008, de 7/2/47, o Regulamento da instrução Pública de 1923 

constitui um dos documentos legais de substancial importância para a compreensão da 

estrutura jurídica e real do ensino primário do Ceará. 

Assim, mesmo com algumas alterações, a organização do ensino primário em 

nosso Estado, em boa parte do século XX, guardava muita inspiração do estatuto legal de 

1923. 
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Em 1947, a estrutura do ensino primário dividia-se em duas categorias, a saber: o 

Ensino Primário Fundamental, destinado a crianças de 7 a 12 anos, e o Ensino Supletivo, para 

adolescentes e adultos. O ensino primário fundamental, por sua vez, encontrava-se 

subdividido em dois cursos; a) o curso primário elementar, com duração de 4 anos, 

ministrados em qualquer tipo de unidade escolar no Estado, e b) o curso primário 

complementar, com duração de um ano, ministrado nos grupos escolares, tendo como 

finalidade o preparo dos alunos para o exame de admissão ao curso ginasial, conforme Artigo 

9 do Decreto nº 2008, de 7/2/47. 

É fato que existia naquela época um arcabouço legal que circunscrevia 

teoricamente os diversos níveis do ensino primário em nosso Estado, porém, o que se via na 

prática era outra realidade. Carecia aquela rede de escolas de uma melhor organização, de 

ações que na prática pudessem conferir, a partir de uma rede de compromissos e 

uniformidade, a constituição de um autêntico sistema de educação. 

 
De fato, segundo os dados inferidos do levantamento do INEP, (Projeto CRR – 7 – 
DPE – 5/58), a rede escolar primária é um conglomerado amorfo, incolor, sem 
linhas claras e definidas, que a possam caracterizar, como um sistema de educação. 
Só uma coisa, aliás, as milhares de escolinhas do nosso ensino primário, 
fundamental e supletivo, guardam como características, que as possa negativamente 
defini-las: 
Uniformidade de erros, na confusão de sua organização curricular e programática, e 
na falta de ajustamento às condições específicas do meio geográfico e econômico do 
Nordeste Brasileiro. (SOUSA, 1961, p. 127). 
 

Recordemos, portanto, as nossas escolas elementares rurais, tão distantes, tão 

isoladas quanto esquecidas, nos simplórios povoados do Ceará no século XX, então veremos 

que se a cidade grande amargava diferentes problemas com a educação pública primária, 

imaginemos então a educação primária do sertão... 

O caso particular da escola elementar da fazenda Almas merece aqui um destaque, 

não apenas em razão da boa vontade da professora Dagmar Sales Ribeiro, mas vale aqui 

ressaltar sua formação. Contava apenas com o ensino primário completo, e muito do que 

conseguia produzir em sala devia-se à sua boa formação. Primeiro, quando se alfabetizou na 

única escola existente em Tururú, Ceará, depois, na escola isolada de D. Francisca Nogueira 

Ramos, fundada em 1914 nas Cajazeiras, em Fortaleza. 

Relatava a professora Dagmar Sales Ribeiro, do esmero e dedicação de D. 

Francisca Nogueira, em sua casa-escola, onde conseguiu aprender o que não aprenderia em 

sua terra, já que a única escola naquela época em Tururú não tinha série que pudesse cursar. 

Orgulhava-se da sua impecável caligrafia, da leitura afinada e de um vocabulário invejável, 
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fruto das constantes pesquisas nos dicionários. As consultas não se restringiam às lições do 

livro, mas as pesquisas das inúmeras palavras encontradas em revistas e jornais da época. 

Na escola das Cajazeiras estudou: português – leitura da lição, vocabulário, 

cópias, ditados e questionário da lição; matemática – tabuada, numeração, leitura e escrita dos 

números, soma, subtração, multiplicação e divisão, problemas envolvendo as quatro 

operações, algarismos romanos e contagem do tempo. Além desse conjunto de atividades, 

também estudou história e geografia, onde aprendeu as datas cívicas, os símbolos nacionais, 

os principais fatos históricos, noções de relevo e acidentes geográficos, vegetação e clima. 

Também estudou o corpo humano e noções de higiene, além da formação religiosa cristã. 

Relatava a professora Dagmar que suas aulas eram parecidas com as aulas que 

tivera com a professora da escola das Cajazeiras. O que aprendeu lá procurava repetir para 

seus alunos, só mudava o caminho quando alguns alunos sentiam dificuldades, aí tinha de 

mudar a lição, as perguntas, mas não abria mão da leitura, cópias e das sabatinas da tabuada. 

Dizia sempre que seus alunos só saiam da sua escola sabendo ler, escrever e 

sabendo resolver as quatro operações. Assim, pensamos que muito de sua prática na escola 

das Almas era o resultado das suas reminiscências quando aluna, visto que a professora não 

participou de nenhuma formação para o magistério, a prefeitura de Cariré em nenhum 

momento promoveu algo nesse sentido, portanto, sua prática coincidia com sua experiência 

enquanto aluna da escola primária. Assim, queremos crer que a dona de casa, esposa, mãe e a 

professora, eram a mesma pessoa. Era aquela que exprimia e compartilhava seu saber sem se 

dar conta de que com aquelas aulas estava construindo não apenas um novo saber sobre suas 

próprias experiências, mas (re)criando uma pedagogia própria. 

Depreende-se disso a importância de se levar em conta que, enquanto adultos, os 

professores acabam encontrando em suas próprias experiências os grandes desafios a serem 

ultrapassados diante das dificuldades e o grande incentivo alicerçados nas virtudes 

pedagógicas. Urge por isso (re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e 

profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-

lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida (NÓVOA, 1992, p. 25). 

De acordo com relatos de alguns alunos da escola elementar, a professora Dagmar 

aproveitava os tempos livres para promover entre os próprios alunos jograis dos pontos de 

História e Geografia e ensaios para os festejos de época e para as datas cívicas, especialmente 

o 7 de setembro, onde promovia entre seus alunos um pequeno desfile pela estrada que 

cortava a fazenda, percorria-se aproximadamente uns duzentos metros para depois voltar para 

frente da escola, onde se encerrava com o hino nacional. 
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Tudo era muito incipiente, as próprias experiências vividas pelos protagonistas da 

escola muitas vezes determinavam o andamento das atividades, além do eixo das disciplinas 

tradicionais que pudesse colimar os alunos à leitura, à escrita e às quatro operações, 

percorriam as aulas por caminhos que em muito ajudava a difundir a escola como lugar de 

referência para o conhecimento e de socialização, na medida em que, bem ou mal, nas simples 

aulas da professora criavam-se, vez por outra, espaços para se ensinar maneiras de se viver, 

verdadeiros códigos de vida, regras e valores que, de alguma forma, todos deveriam se 

submeter, comportamentos sem os quais ninguém poderia ser considerado educado, digno de 

viver em grupo. 

Portanto, mesmo que de forma não intencional, aquela singela escola também 

ajudou a construir o significado da educação e de escola como um campo da construção de 

regras e de assimilação de conhecimentos. Tornou-se espaço que seria capaz de promover um 

homem diferente, próximo àqueles que também aprenderam na cidade as mesmas coisas. 

Assim, constatamos que além da educação voltada para o aprendizado das quatro operações 

matemáticas, para o domínio da escrita e da leitura, aquela simples escola passou a ser mais 

vivenciada, do que propriamente pensada, numa perspectiva pedagógica, passou assim a fazer 

parte do conjunto disseminador com outras instituições espalhadas por diferentes regiões, dos 

ideais de progresso, ajudando a distinguir a maneira de ser do homem educado, livre da 

ignorância, do modo natural de existir dos outros seres vivos. Diferente também daqueles que 

não tiveram acesso às lições da D. Dagmar, que permaneciam na rudeza com que tratava os 

bichos no campo e utilizava suas ferramentas no roçado e na lida diária. 
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4 A ESCOLA ELEMENTAR DA FAZENDA ALMAS: PERCURSOS E ITINERÁRIOS 
PEDAGÓGICOS 

 

O lugar da escola elementar da antiga fazenda Almas em muito contribuiu com a 

escrita da história de todos aqueles que se encontravam implicados no seu cotidiano. Percorrer 

os caminhos que nos levam a construir a história da escola elementar das Almas é, 

concomitantemente, percorrer também as veredas e as estradas do lugar, é entrar nas casas de 

taipa, pular cercas, cuidar dos bichos, ouvir aboios e conviver com a realidade alegre e triste 

do sertão cearense em épocas de inverno ou de estiagem. 

Na tentativa de abrir clareiras na região da mata branca11 caducifoliada12, 

encontramos um número expressivo de pessoas vivendo num território único no mundo, numa 

semiaridez não verificada em outro local, e esse conjunto de fatores acaba por explicitar um 

panorama humano-geográfico extremamente rico, revelado não apenas na fisiografia cearense 

com seus períodos infecundos, mas no modo em que o homem nordestino encontra e tudo faz 

para se adaptar às condições socioambientais. 

Com isso, acaba por criar uma “antropologia local”, que, por assim dizer, pode ser 

capturada pela pesquisa, já que a operação histórica, conforme Certeau (2011) se refere à 

combinação de um lugar social, de práticas científicas e de uma escrita. 

Referimo-nos aqui ao lugar como pano de fundo da nossa trajetória, porque ele 

em alguns momentos definirá, sobremaneira, a história da escola elementar da fazenda Almas. 

Certamente, não apenas como um apêndice, mas como um coprotagonista dessa e de muitas 

outras histórias do sertão, afinal, se reconstruirmos o desenho físico da casa-escola, ou o lugar 

da produção socioeconômica, política e cultural, veremos a íntima relação entre o lugar, a 

escola e os sujeitos dessa pesquisa. 

O lugar recorda dentre várias cenas, algumas que demonstram uma resistência à 

dura paisagem dos períodos difíceis de estiagem, pois 

 
[...] a triste realidade duramente ainda recordava a seca. Passo a passo, na babugem 
macia, carcaças sujas maculavam a verdura. 
Reses famintas, esquálidas, magoavam o focinho no chão áspero, que o mato ainda 
tão curto ainda não cobria, procurando em vão apanhar nos dentes os brotos 
pequeninos. 

                                                            
11  Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro. Acredita-se que a palavra caatinga tem origem no tupi; caa 
(mata, vegetação) e tinga (branca, clara), mata branca. 
12  Plantas que numa certa época do ano perdem suas folhas. Pode ser em períodos de grande frio, ou em 
períodos de seca. 
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E à porta das taperas, as criancinhas que brincavam e acorriam em grupos curiosos, 
à vista da cadeirinha, ainda tinham a marca da fome tristemente gravada nos 
pequeninos rostos ossudos, dum amarelo de enxofre. 
Carecia esperar que o feijão grelasse, enramasse, florasse, que o milho abrisse as 
palmas, estendesse o pendão, bonecasse, e lentamente endurecesse o caroço; e que 
ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as raízes negras... 
Tudo isso era vagaroso, e ainda tinha que sofrer vários meses de fome. (QUEIROZ, 
1974. p. 133-134). 
 

É esse itinerário que vamos aqui percorrer antes de entrar na sala da casa da 

professora Dagmar. Entender o percurso pedagógico empreendido por ela na escola das 

Almas é, antes de tudo, entender também sua história de vida e a de seus alunos. 

A república brasileira, nos seus primeiros momentos, não apresentou para o 

interior das províncias do norte nada de tão significativo, a ponto de interferir na trajetória 

qualitativa da instrução primária. Aquela escola continuou a ser puramente alfabetizante, 

nunca tomou conhecimento da realidade que castigava duramente os habitantes do Nordeste. 

Não se instituiu, nesse período, nenhum novo projeto no interior da escola que de alguma 

forma pudesse contribuir com as críticas ao abandono pelo poder público ao sertão, sempre 

entregue à própria sorte. Também a escola não construiu um itinerário que pudesse levar o 

povo a um entendimento dos reais motivos dos desequilíbrios econômicos e sociais 

periódicos. 

Assim, permanece inalterada a estrutura curricular e a organização da educação 

primária, pois “A instrução, pouco disseminada, consiste de simples alfabetização, apenas 

serve para agravar as circunstâncias ou, antes, para o preparo de eleitores inconscientes, 

subordinados aos caprichos do coronelato” (CASTELO, 1970, p. 223). 

Há em todo esse percurso escolar algumas particularidades que não podemos 

comparar com nenhum outro conceito de educação, de escola e, porque não dizer, de 

aprendizagem. No interior das escolas elementares nem sempre caminhava num mesmo 

compasso o que era ensinado e o que de fato era compreendido, o que a professora ensinava e 

o que ficava de concreto entre os alunos. Portanto, o processo de aprendizagem nem sempre 

se apoiava no binômio “a professora ensina e o aluno aprende”, o que de tudo não pode ser 

considerado uma disfunção daquele microssistema. 

Em algumas conversas, foi possível perceber que interferiam nessa lógica as 

condições a que estavam submetidos a grande maioria dos alunos, pois alguns deles, além dos 

problemas sociais a que se encontravam submetidos, não tinham as habilidades prévias para 

desenvolverem atividades que demandassem ao mesmo tempo destreza cognitiva e 

habilidades para o exercício de coordenação visomotora. Faltava-lhes discriminação visual e 
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auditiva, ao mesmo tempo em que muitos careciam de estímulos vindos do meio familiar, 

além de acentuada dificuldades linguística e cultural. 

As mãozinhas que procuravam a melhor maneira de domar o lápis, até bater o 

suor, eram as mesmas já bem tarimbadas e ensaiadas no cabo da enxada e da foice, no laço de 

um pequeno animal, na lavagem de pratos e alguidares, na apanha do feijão, ou no corte da 

lenha. A pauta do caderno perdia-se inúmeras vezes do controle dos olhos, era uma luta bem 

maior do que um dia de limpa num roçado. 

Portanto, tudo se tornava mais dificultoso, pois todo esse percurso não era 

precedido de nenhum método ou teoria que ao mesmo tempo em que compreendesse as 

dificuldades dos educandos, pudesse também provê-los de habilidades prévias, assim 

 
O fato de o produto final da aprendizagem nem sempre coincidir com aquele que 
seria esperado a partir da maneira como foi, em sala de aula, transmitido, não 
expressa necessariamente uma deficiência do processo de aprendizagem. Antes de 
atribuir esse desencontro a problemas mentais, culturais, nutricionais etc., é preciso 
ter em mente que o processo de aprendizagem se estrutura no aluno a partir de uma 
lógica toda própria, que nem sempre coincide com aquela do educador. 
Por outro lado, há equivalências também de que existe uma enorme diversidade nas 
práticas que são utilizadas para se veicular os conteúdos escolares, variedade esta 
que é tanto histórica quanto social e pessoal. Desta forma, não se pode conceber tais 
práticas de maneira abstrata, na medida em que cada uma delas apresenta uma 
estrutura que, em virtude do contexto em que se encontra, adquire uma configuração 
específica. Consequentemente, ignorar esses dados pode redundar em uma visão 
parcial do impacto da escola, atribuindo-se peso excessivo à estrutura cognitiva do 
aluno e desprezando-se diferenças linguísticas, culturais e situacionais que 
imprimem sua marca na forma como os conteúdos escolares são apresentados e 
apreendidos pelos alunos. (DAVIS & GATTI, 1993, p. 76). 
 

Além disso, julgamos oportuno colocar a guisa de reflexão, que a educação 

deveria cumprir o papel de seduzir, de despertar um desejo, mínimo que fosse para colocar os 

alunos numa situação em que a aprendizagem tivesse para cada um deles um significado 

especial. A questão pode ser colocada na perspectiva da relação entre a sedução em conhecer 

e o conteúdo a ser conhecido. Onde se encontrava a área mínima de interseção entre esses 

dois lados? Como e em que instante podemos minimamente encontrar compatibilidade entre o 

desconhecido e o desejo de conhecer, entre a matéria e o sujeito desejante? 

A rigor, a aprendizagem, em grande parte dessas escolas, se processou em 

constante estado de tensão, pois o lugar do lúdico, do despertar, do aguçamento da 

curiosidade, enfim, do encontro entre a formação e a satisfação era, em geral, ocupado pela 

obrigação. Tudo isso conduziu a um processo de aprendizagem cristalizado, pois sua forma 

impermeável não facilitou sua apropriação, tampouco, encorajou os alunos a prosseguirem 

naquele itinerário. 
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Vale aqui ressaltar que não ficava claro para aqueles alunos a aplicação dos 

conteúdos, no fundo, não se achavam capazes de se apropriarem dos conhecimentos e deles 

fazerem uso no cotidiano de cada um, porém, paradoxalmente, tinham a clara certeza de que 

tudo aquilo era muitíssimo importante para ser gente. 

A rotina, entregue à memorização e às reiteradas formas de se ensinar 

mecanicamente, por muito tempo tomou conta das escolas primárias cearenses, e aqui vale 

lembrar que não foram apenas em ambientes rurais, mas preponderou também em escolas do 

meio urbano, já que tais práticas ao mesmo tempo em que se apoiavam numa maneira de ser e 

de agir das professoras conforme foram ensinadas, encontravam guarida também nos métodos 

e na cultura da época. 

Assim, ao reconstruir o cotidiano da escola elementar da fazenda Almas, 

precisamos entender também o percurso “ancestral” feito pela professora, no fundo, a 

professora também foi “vítima” desse processo de formação, de uma educação que, a rigor, 

privilegiou a submissão ao invés da autonomia, e de um saber historicamente 

descontextualizado. Portanto, como poderia a professora avançar ou repensar uma proposta 

educacional para aquela escola? De um lado, precisava cotidianamente superar os problemas 

surgidos pela ausência do poder público e, por outro lado, que tempo teria para reconstruir 

uma nova pedagogia, se buscava a todo instante reconstruir suas reminiscências de aluna e 

transformá-las em metodologia? 

De fato, o que se processou na sala de estar da casa da professora foi, antes de 

tudo, a revelação de uma geração para outra, em que, de alguma forma, algo ficou registrado 

na memória dos alunos, a lição não se restringiu à cartilha ou à tabuada, mais transcendeu ao 

formalismo da aula e correu em busca de algo mais. Foi algo que suplantou a formalidade e a 

educação acabou por percorrer outros caminhos e se impregnou no discurso da professora, 

nos seus exemplos de vida, transpôs suas limitações e se concretizou no seu olhar de 

professora, de mulher e mãe. 

 

4.1 Fazenda Almas: paisagens, cotidiano e cultura local 

 

A região em que se situava a fazenda Almas percorria as águas do médio Acaraú, 

num estirão de vargens dentro do município de Cariré, correspondendo à mesorregião 

noroeste cearense e a microrregião de Sobral. 

Com a expansão em 1893 da estrada de ferro de Sobral a Camocim, Cariré, na 

época distrito de Sobral, foi contemplado com uma estação de trem. Tal equipamento 
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estimulou e consolidou o núcleo urbano do distrito. Assim, Cariré surgiu num primeiro 

momento como um arraial no último quartel do século XIX na zona norte, estimulado pela 

expansão da malha ferroviária que na época se convertia em sinônimo de desenvolvimento 

para os sertões perdidos na caatinga cearense. 

A fazenda ficava ao norte do município de Cariré. O povoado situava-se na 

cabeça de um alto, de onde se avistava a vasta região de várzea do rio Acaraú. Por sua grande 

frente, enxergava-se o verde da mata ciliar e, olhando para os fundos, a mata da caatinga e o 

carrascal enfeixado e seco que ia adentrando até encontrar o descampado da linha férrea 

Fortaleza-Camocim. 

Eram 1.200 braças de terras, limitando-se ao norte por lugar conhecido como 

Escondido, ao sul confinando com terras de outras fazendas, separadas pela estrada que 

levava a sede do município. A leste, as terras encontravam as margens do rio Acaraú e a 

oeste, a linha férrea. Eram léguas de terras que açambarcavam desde as matas de frondosas 

oiticicas, carnaubais, ingazeiras e mofumbos nas vargens e ribeiras dos aluviões férteis, 

passando pelas plantas de roças nas terras de cultivo, até encontrar a caatinga e suas 

variedades caducifólias, ora arbóreas, ora arbustivas, ora herbáceas. 

De resto, era a imagem do semiárido nordestino, misturado de pau-branco, angico, 

jucá, pau-d’arco, imburana, sabiá, aroeira, jatobá e tantas outras, mesclados em meio ao 

pardacento cenário, aqui e ali se podia avistar um dos poucos verdes do juazeiro perenifólio. 

Também ajudava a quebrar a monotonia acinzentada dos altiplanos a presença mais esparsa 

de lindos Ipês amarelos e roxos. 

No alto, ficavam as construções. Não existia um adensamento, pouco mais de 

vinte casas formavam esparsamente o que se chamava Almas. Era formada por casas simples, 

todas de taipas, com exceção da casa grande do Moquém, local de morada do casal 

proprietário das terras, Domingos Ribeiro de Paiva e Ana Domingues Paiva, apelidada 

carinhosamente de Nanoca, herdeira das terras do cel. Domingues. As demais construções 

eram de parentes dos proprietários da fazenda e de outros moradores, que possuíam permissão 

para construírem e usarem as terras para a agricultura e criação de gado. 

Os solos rasos que formavam a cabeça do alto encontravam-se em determinadas 

partes sempre expostos, varridos pelos ventos e pelos anos de atividades antrópicas deixavam-

se facilmente à mostra, onde também se podia perceber o resultado do intemperismo. Era 

nesse assoalho que os vários moradores rasgavam as rochas que se mostravam em situação de 

afloramento e erguiam suas choupanas, para fazer as paredes encravavam grossas estacas de 
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aroeira, sabiá ou pau-branco e, num entrançado de marmeleiros, faziam com embiras as 

armações, para, em seguida, serem cheias com argamassa de barro cru. 

Os mais caprichosos erguiam suas casas com acabamentos impecáveis, paredes 

reforçadas, bem desempenadas, telhado bem puxado e alpendrada com bancos de carnaúba 

encostados na parede da frente. Porém, não era raro também encontrar casas com cômodos 

por terminar, sem enchimento, paredes tortuosas e pendentes, outras com telhados selados, ao 

invés do alpendre, uma puxada ou latada encostada da casa servindo para se tratar um peixe, 

encabar um ferro, ou mesmo tirar um cochilo. 

Era nesse cenário que a vida se desenvolvia na fazenda. Formava a comunidade 

um punhado de outras famílias: Paiva, Maciel, Oliveira, Sales, Rufino, Godofredo, Clemente, 

Firme, Pacífico, Souza e, aqui e ali, uma ou outra prole que ia tomando chegada para aos 

poucos se misturar em casamentos ou mesmo amasiamentos com as famílias que ali já 

estavam. 

A vida acontecia entre o roçado, a lagoa grande, as portas e alpendres das casas e 

a bodega do Gonçalo Ribeiro. O Moquém servia de palco para os rituais religiosos, festas, 

dramas de rádio, cantorias, teatro de marionetes vindo de Sobral, mesa de baralho e os 

adjutórios. Dessas festas, duas delas eram muito aguardadas, o novenário de Maria, no mês de 

maio, encerrado com a presença do Pe. Domingos, que vinha de Sobral a cavalo, e a festa de 

N. S. do Rosário, no Riacho dos Guimarães, hoje Groaíras. 

Para essas festas, guardava-se a melhor roupa, o melhor calçado e utilizava-se o 

que de melhor podia se dispor, afinal, os passeios, o leilão no pátio da igreja e a festa no salão 

paroquial eram a grande oportunidade de moças e rapazes se mostrarem uns aos outros, num 

contexto diferente ao cotidiano da roça e da vida simples da cidade pequena, onde 

rotineiramente usava-se a chita, muitas vezes já tão surrada, e calças grossas e camisas já tão 

remendadas para a labuta com o gado e no roçado. 

Assim, a limpeza de um bom banho era realçada com uma roupa de linho ou 

tergal para os homens e vestidos e saias de tafetá, crepe, seda, organdi e até veludo para as 

moças. Além do fino tecido, havia também alguns ornamentos para o pescoço e braços, um 

bom penteado, brilhantina e, no final, pó de arroz, batom e rouge da atkinsons, uma boa 

alfazema ou Royal Briar. Na verdade, as economias valiam a pena, afinal, era o grande 

momento de selar grandes paixões ou mesmo amargar também desilusões. 

Socialmente, o povo das Almas tinha maior ligação com o Riacho dos Guimarães 

do que com a própria sede do município, Cariré. Havia entre os habitantes, como até hoje 

perdura, um maior vínculo com aquela cidade do que com a jurisdição à qual a fazenda estava 
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oficialmente ligada. Essa aproximação em muito facilitou a ida de alguns alunos da fazenda 

para continuarem seus estudos na escola paroquial. A adesão às festas religiosas e ao chitão 

foi decisiva para a criação de um vínculo com aquele povoado, que acabou por receber 

dezenas de imigrantes da fazenda que ali buscavam um pouco mais de vida próspera, de 

oportunidades de trabalho e melhores estudos para os filhos. 

Na fazenda, era comum naquela época o silêncio da vida simples ser quebrado 

pela algazarra de uma boa peleja de embolada ou cantoria, pela passagem de um magote de 

ciganos, pelo barulho renitente dos chocalhos de dezenas de jumentos em comboio vindo da 

Serra Grande trazendo rapadura, melaço, às vezes carne seca e alguma bebida. Nas tardes dos 

sábados e domingos, a alegria tomava conta de todos com os dramas de rádio, com uma 

partida de futebol, a chegada de alguém vindo da cidade trazendo novidades ou com as 

disputas no prado da fazenda, tudo isso produzia naquele povo, a despeito das inúmeras 

precisões e carências, uma felicidade contagiante a ponto de serem reconhecidos por 

moradores de outras localidades como a canalha das Almas, dado o espírito moleque e afeito 

a pilhérias, comum da juventude moradora daquela época. 

Depois dos anos 30, passou a ser comum a passagem de caixeiros, trazendo 

novidades das cidades, cortes de tecidos, espelhos, joias e apetrechos, perfumes, talco e 

maquiagem. Compradores de peles e joias, retratistas registrando a imagem do casal, 

vendendo a imagens dos santos de devoção, retocando, ampliando ou reproduzindo a pincel 

retratos mofados, ciganos que tudo faziam: trocavam cavalo cego, roubavam jumentos, 

previam o futuro e, não muito raro, promoviam arruaças. 

A vida flutuava sem grandes transformações no cotidiano daqueles que ali 

habitavam, afora aqui e ali a partida de alguém para o sudeste do país. Essas migrações 

aconteceram não somente com a juventude da fazenda, mas, contagiou também alguns 

povoados vizinhos, Aroeira, Boa Esperança, Vargem Comprida, Bonfim e Vargem Redonda. 

Muitas dessas localidades perdidas no Sertão mandaram seus filhos para o Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília, era comum os pioneiros, depois de algum tempo na cidade grande, levarem 

outros destemidos. Essas partidas na região de Cariré e nas regiões próximas aconteceram até 

meados dos anos 70 e início dos anos 80, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro, onde 

as empresas Contijo e Itapemirim saiam catando aos montes sertão adentro: Cariré, Groaíras, 

Reriutaba, Ipú, Mocambo, Araras, Forquilha e outras localidades próximas. 

Aos que permaneciam no torrão, o jeito era trabalhar na diária, na pesca, no 

roçado, na luta com o gado e casar com uma moça da própria localidade. Era muito comum 

entre os moradores da antiga fazenda Almas o casamento precoce. A partir dos vinte anos, um 
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homem já podia fazer sustento de sua prole, tirando do roçado, da criação de pequenos bichos, 

provendo o tempero da mistura com o pescado, com um dia de serviço, com derruba da palha 

da carnaúba, na apanha de oiticica ou na luta num adjunto. Assim sustentava a casa, ao que 

fazia às vezes da menina, mãe aos 16 anos de idade. 

Tanto o casório planejado, portanto oficializado, como em situação de 

amancebamento, era sempre comum o homem ganhar sem nenhuma grande complicação a 

permissão para a construção da moradia. O que após a morte do casal Domingos e Nanoca, só 

poderia ser consentida à custa da autorização da Igreja, representada pela liderança política 

local, já que parte das terras havia sido doada para o santo. Terras do santo, assim ficaram 

denominadas as terras no entorno da igreja, destinadas às futuras construções, o que foi 

acontecendo lentamente com o aparecimento de novas famílias e acabou dando origem ao 

atual distrito de Almas. 

 

4.2 Formação e gênese da escola elementar rural na fazenda Almas, Cariré – Ceará: 

entre memórias e esquecimentos, a voz quebra o silêncio dos sujeitos escolares 

 

A iniciativa de fazer funcionar a escola elementar na Fazenda Almas partiu do 

então prefeito de Cariré, José Roscy Frota Aguiar. O pedido foi feito a Heráclito Ribeiro de 

Paiva, que nutrindo grande amizade ao líder político na época, encaminhou o pedido à sua 

esposa, a professora Dagmar Sales Ribeiro. Dizia ela em relato que um pedido do seu esposo 

Heráclito não podia ser negado e, assim não teve como recusar tal desafio, afinal, a região em 

muito carecia de uma atitude orientadora, que promovesse o acesso à leitura para as dezenas 

de jovens que moravam nos domínios da antiga fazenda. 

Heráclito Ribeiro era mestre em serviços de manutenção e construção de estradas 

e rodagens, trabalhou um período para R.V.C. Rede Viação Cearense, em serviços de estradas 

de ferro. Foi nesse período, nos idos de 1931, que convivendo com os irmãos da professora 

Dagmar nas frentes de serviços, entre Umarí e Tururú, que conhece sua futura esposa. Três 

anos depois, casa-se com Dagmar, que passa a acompanhá-lo pelos trechos em obras, 

primeiro em Forquilha, depois em Itapipoca, até mais ou menos 1936. Entre 1937 até quase o 

final de 1938, permaneceram em Fortaleza. Em seguida, retornaram para Tururú em 1939 e 

no final deste ano resolvem voltar para fazenda Almas. 

Muito tinha o que se fazer nas estradas e rodagens desse Nordeste carente de 

infraestrutura. Eram pontes, passagens molhadas, frentes de serviços em estradas, construção 

de linhas férreas e outras tantas intervenções merecedoras da mão firme e caprichosa do 
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mestre Heráclito. Acontece que era preciso dar um paradeiro nas andanças e encontrar um 

lugar onde pudessem se fixar. Passava também pela cabeça de Heráclito a possibilidade de 

trabalhar nas terras que pertenciam à sua família, o desejo de administrar aquelas terras, fazê-

las produtivas por suas mãos destemidas e pôr ordem na fazenda, era algo que ele alimentava. 

Assim, no final de 1939 transferiram-se para fazenda Almas. A fazenda foi o local 

de nascimento de Heráclito Ribeiro, as terras pertenciam a Nanoca que era casada com o tio 

de Heráclito, Domingos Ribeiro Paiva. Seu pai Raimundo Ribeiro Paiva, irmão de Domingos 

e  casado com Francisca Oliveira Ribeiro, era também morador das terras. 

Nesse período, Heráclito passa a viver mais uma vez suas experiências no 

trabalho rural, organizando roçados, na luta com o gado, organizando adjuntos e todo tipo de 

serviços de que uma grande fazenda necessita. Só que, em 1942, uma grande frente de serviço 

foi organizada para o Maranhão e era necessário um grande número de pessoas, 

especialmente aqueles com grande experiência. Mais uma vez, o casal parte para essa nova 

empreitada e por lá permanecem até 1945, quando o serviço termina e retornam para fazenda. 

O curto período de funcionamento da escola elementar, de 1940 a 1942, é 

retomado em 1945, ocasião em que sua dedicação foi plena e ela passa também a receber um 

pequeno salário da prefeitura municipal de Cariré. 

Funcionava a escola apenas no período da tarde, iniciava às 13 h indo até às 15 h. 

O período da manhã era dedicado aos afazeres domésticos e ao pronto atendimento das 

necessidades da casa. O horário do almoço naquela casa era, por assim dizer, um horário 

sagrado, em que nada podia interferir tampouco ser dividido com outra atividade, era o 

momento em que a família encontrava-se reunida e os trabalhadores retornavam de suas 

atividades e precisavam se alimentar. Era comum acontecer atividades aos sábados, 

especialmente dedicados às sabatinas de português e matemática. Em português, eram comuns 

arguições dos três tempos verbais, era também oportunidade de cobrar o vocabulário, às 

vezes, de palavras encontradas no próprio texto da lição. Em matemática era cobrado a 

tabuada e a sabatina de contas com a prova dos nove. 

Dagmar tinha uma profunda identificação com as atividades domésticas e, para 

ela, ser esposa e mãe eram tarefas que nem todas as mulheres tinham vocação, não se podia 

negar o matrimônio nem fugir das responsabilidades da casa. Dizia ela que sua inclinação 

para o magistério tinha algo a ver com as funções maternais, já que muitos pais confiavam 

nela e assim deixavam seus filhos, especialmente as filhas, aos seus cuidados. Não foi à toa 

que apadrinhou com Heráclito muitos rebentos naquela época. 
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Todos os alunos tinham o seu material de acordo com a sua série. Muitos 

chegaram a ser alfabetizados na casa da D. Virgínia Bonfim de Oliveira, que, a rigor, foi a 

primeira professora da localidade, só depois, com a chegada da D. Dagmar e a abertura da 

escola é que foi dado continuidade com a implantação de outras séries. Utilizava a professora 

Dagmar também para alfabetizar a Cartilha do Ensino Rápido e também tivemos relatos de 

ex-alunos que se alfabetizaram com a Cartilha do Povo de M. B. Lourenço Filho. Com o 

passar do tempo, os alunos passavam para os livros da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, período em que 

concluíam o ensino primário, para isso foram utilizados os livros Nosso Brasil. 

Conforme relatou a ex-aluna M.G.R, em entrevista realizada no dia 13 de 

fevereiro de 2013: 

 
Na sala de aula ela fazia a leitura da lição do dia e o aluno devia repetir, 
continuava com esse estudo em casa para dar no dia seguinte. O mesmo ela fazia 
com a tabuada. Só passava para a lição seguinte quando aprendia a que estava 
estudando. 
 

De acordo com alguns depoimentos levantados, o material didático era adquirido 

pelas famílias dos alunos, que acabavam também tendo que comprar cadernos, cartilhas do 

ABC e lápis em Sobral. 

A rotina da escola era quebrada quando a mesma aderia aos festejos cívicos e por 

ocasião da visita do inspetor de ensino. De acordo com M.C., também ex-aluna, durante toda 

a existência da escola tal inspetoria só aconteceu por duas vezes, ao que se pedia para que 

todos os alunos viessem devidamente fardados e recebessem o inspetor com aplausos. Relata 

a mesma ex-aluna, M.C., que em uma dessas ocasiões da visita do inspetor, a turma não o 

aplaudiu, boicote acontecido em função de umas palmadas levadas por não saber na ponta da 

língua a tabuada numa rodada de sabatina no dia anterior. 

Apesar das muitas deficiências da escola, é comum ouvir de alguns ex-alunos que 

o pouco que estudaram continua sendo útil para a vida deles, quer por saberem assinar o 

recibo da aposentadoria nos postos do INSS, quer por terem uma conversa mais aprumada, 

saber entender o que os repórteres dizem na televisão, saber contar dinheiro e resolver 

cálculos mentais de forma extraordinária, como muitos meninos de hoje não sabem como 

eles. Enfim, há na fala de muitos ex-alunos uma mistura de saudosismo e de reconhecimento 

dos benefícios que a escola elementar da antiga Fazenda Almas pôde proporcionar para 

aqueles que lá estudaram. Relata o ex-aluno M.D.B.R: 

 
O pouco que eu aprendi foi lá na escola dela (referindo-se à professora Dagmar). 
Se hoje eu assino um cheque, leio, tomo um remédio na hora certa, entendo o que 
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vocês dizem é porque eu estudei lá. Ela era dura, mais agente tinha confiança nela, 
com ela tinha que aprender. (Entrevista realizada em 24 de fevereiro de 2013). 
 

Nota-se nas falas de alguns alunos o lado afetuoso, quando se referem à 

professora, mas há também uma combinação de respeito, medo... Em todos, houve a 

confirmação da capacidade da professora, da sua organização e atenção. Sobre algumas 

características da professora e momentos marcantes em sala, narra M.G.R.: 

 
Ela era rígida com doçura, pois era muito educada, queria que seus alunos 
aprendessem o que ela ensinava fazendo uso de sua inteligência. Sempre deixava na 
mesa a palmatória, onde os próprios alunos faziam uso quando tinha as sabatinas, 
era nos sábados. A sabatina era de português, onde os alunos deviam soletrar as 
palavras indicadas pela professora. Na de matemática, a cobrança era da tabuada 
de adição até aprender todas as casas com a prova dos nove. Caso o aluno errasse, 
ia passando adiante até um acertar, aí esse fazia uso da palmatória pesada. 
(Entrevista realizada em 13 de fevereiro de 2013). 
 

Mais de meio século separa a história daquela escola e os dias atuais, período em 

que ainda é possível contar com muitas reminiscências da antiga fazenda e da escola primária. 

Percorrendo os caminhos que nos levam às memórias da fazenda e da escola, é possível 

perceber o quanto os protagonistas daquele cenário procuram nas suas narrativas um 

envolvimento com os outros, é possível perceber claramente o esforço que fazem para compor 

seu discurso tomando emprestado muitas vezes a voz alheia, às vezes jocosa, às vezes 

saudosista... Depreende-se dessa constatação o que afirma Veyne: 

 
A história não diz respeito ao homem no seu ser íntimo e não transtorna o 
sentimento que ele tem de si próprio. Por que se interessa ele então pelo seu 
passado? Não é por ser em si próprio histórico, pois não se interessa menos pela 
natureza; esse interesse tem duas razões. Em primeiro lugar, a nossa pertença a um 
grupo nacional, social, familiar... pode fazer com que o passado desse grupo tenha 
para nós um atractivo particular; a segunda razão é a curiosidade, quer seja 
anedótica quer se acompanhe de uma exigência de inteligibilidade. (VEYNE, 1971, 
p. 95). 
 

Percebe-se que muitas das conversas com os que daquela história são 

protagonistas nutrem-se de recordações gostosas de serem ouvidas, num indício claro de que 

no espaço amplo da fazenda e no cotidiano da sala de aula aconteceu muito entrelaçamento 

entre aqueles que foram personagens, muitos hábitos e comportamentos foram socializados, 

numa prova de que a escola não é somente espaço de aprendizagem, mas de sociabilidade. 

 
[...] Como é bem sabido, o papel da escola vai além da transmissão exclusiva de 
conhecimentos arbitrariamente selecionados. Por intermédio de práticas particulares 
de ensino, valores, hábitos, atitudes e comportamentos são também socializados. 
Este conjunto de ensinamentos pode ser reproduzido ou superado dependendo dos 
processos sociais e dos padrões de interação que o definem e lhe dão sentido. 
Analisar a relação entre os processos individuais e os processos sociais que têm 
lugar no cotidiano da escola não é tarefa simples. Da mesma forma que não é 
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possível supor a equivalência entre a normatividade oficial e a prática pedagógica 
em sala de aula, não é possível também partir do pressuposto de que existe 
equivalência entre aquilo que é transmitido e aquilo que é, de fato, aprendido. [...] 
(DAVIS & GATTI, 1993, p. 75) 
 

Portanto, julgamos que aqui vale muito ressaltar a importância daquela escola, 

mesmo que tenha ficado presa à tradição de um currículo mínimo, mesmo com tantas 

deficiências materiais, mesmo que o próprio sistema de seriação não tenha ficado muito claro 

para a comunidade e até para alguns alunos, mesmo sem um consenso sobre o que se devia 

estudar pelas escolas rurais naquela época, o fato é que elas existiram e demarcaram seus 

territórios, quer pela figura da pessoa acolhedora e ao mesmo tempo austera da professora, 

quer por outras razões que habitam no imaginário dos alunos e os fazem saudosistas. 

Pode ser da lembrança da bandeira do Brasil sempre hasteada em frente à casa-

escola, do fardamento, blusa branca e saia quadriculada, dos intervalos entre as aulas onde 

depois de se comer alguns pedaços de rapadura todos corriam em algazarra para o pote a fim 

de matar a sede. Pode ser também pelos pedaços de pão-doce, bolacha fogosa ou até mesmo 

farinha, que catavam em casa para trazer como merenda e isso não lhes alterava o humor. Ou 

como lembra Montenegro (2001, p. 160), citando Antônio Bezerra, “no meio das dificuldades 

que lhe tornam pesada a vida, tem no lábio o riso galhofeiro com que mofa de tudo, até 

mesmo de sua própria infelicidade”. 

Talvez porque tudo isso tenha valido a pena, tudo era alegria, a despeito de toda a 

vigilância severa da professora, aquilo era bom de ser vivido, brincar, pilheriar uns com os 

outros, continuam sendo para os muitos alunos momentos inesquecíveis. Lembra Montenegro 

(2001) que nessa atitude zombeteira através do tempo, há todo um comportamento social. 

Dizer chufas é uma maneira de iludir o estômago, de derivar as preocupações constantes com 

a precária situação material de classe condicionada pela semiaridez do solo. 

Desta forma, mesmo que o lápis não tenha corrido com grande desenvoltura no 

caderno já tão surrado, mesmo que o material todo parecesse indomável e, assim, de forma 

tão trêmula, os alunos não tenham conseguido expressar tudo que sabiam, mesmo que todas 

as dificuldades tenham pesado contra os verdadeiros objetivos de uma escola de simples 

alfabetizar, percebemos que pela voz daqueles que assumiram o protagonismo daquela escola, 

soam risos, bate emoções, às vezes boas lembranças e a conclusão de que tudo aquilo foi 

positivo. Relatam que valeu a pena a vivência numa sociedade onde literalmente todos se 

encontravam numa mesma posição, num mesmo patamar. 
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4.3 Os protagonistas da escola da fazenda Almas e o cotidiano da sala de aula 

 

Não se pode compreender o homem sertanejo desvinculado do seu território, no 

sentido mais amplo do termo, ou por outro olhar, desenraizado dos diferentes espaços que 

ocupa no interior do sertão, dos seus lugares, das suas veredas que com ele dormem e 

acordam com o calor dos dias que a vida dá. Da labuta que a terra reclama e o concede o 

sustento e, com isso, acaba por criar um vinculo indissolúvel, já que o rurícola, no fundo, se 

mistura com a terra. Assim, constrói seu cotidiano projetando-se na terra e sabendo que dela é 

parte integrante, situa-se nos diferentes espaços que para ele são guias de referência e 

identidade. 

Assim, identificamos homens e mulheres, crianças de todos os tamanhos, idosos e 

moços vivendo suas experiências num ambiente herdado por seus antepassados, vivendo e 

perpetuando-se em suas relações, dando continuidade a um conjunto de valores e práticas 

seculares. 

São pessoas vivendo nas suas atividades reais, construindo-se a partir das suas 

condições materiais. Não apenas sobrevivendo, mas construindo a existência com aquilo que 

produzem, portanto, isso significa que os grupos a que nos referimos, nos diferentes rincões 

do sertão cearense, dão sentido às suas vidas a partir das condições em que produzem seus 

meios de existência. “A maneira como os indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente 

o que eles são. O que eles são coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com o que eles 

produzem quanto com a maneira como produzem. O que os indivíduos são depende, portanto, 

das condições materiais da sua produção” (MARX e ENGELS, 1998, p. 11). 

Outro enfoque que julgamos interessante comentar é a situação do pequeno 

proprietário que em muitos casos se assemelha à do trabalhador agregado, ambos 

encontravam-se submetidos aos mais diversos vexames, pois viviam presos aos grandes 

proprietários e aos grandes comerciantes por inúmeros compromissos e favores, inclusive os 

de ordem financeira. 

De um modo geral, se encontrava em diferentes rincões do sertão cearense, nos 

idos da primeira metade e início da segunda metade do século XX, um homem rude, 

analfabeto, sem uma legislação que o protegesse. Trabalhavam dias e meses por uma parcela 

da produção, iniciavam na broca do roçado, encoivaravam, às vezes destocavam, para, enfim, 

esperar os primeiros sinais de inverno e iniciarem o plantio. A alimentação era precária, 

tomavam café singelo, às vezes acompanhado de bolachas fogosas ou de farinha, disso 

arrastavam a fome até o almoço, que também era resolvido de maneira insuficiente. As 
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crianças e os velhos tinham a mesma dieta e comida mais substanciosa só raramente, em dias 

excepcionais. 

A casa era feita de taipa, coberta de telha ou palha e chão batido, normalmente 

dispondo apenas de sala, corredor, uma camarinha e cozinha. Às vezes, se encontrava aqui e 

ali uma casa dispondo de fogão de barro à lenha, mas em situações de maior pobreza, o fogão 

era mesmo a trempe apoiado em três pedras no chão. 

Tudo isso provocou enormes impactos na trajetória econômica e social do 

cearense, que levando uma vida distante do progresso e esquecido próximo às vazantes de rios 

secos, vargens e capoeiras estorricadas, comungavam com outros um percurso simplório e 

desprovido não apenas de vaidade, mas de perspectiva futura que pudessem levá-los a um 

outro compasso de progresso. 

As instalações sanitárias era o mato a céu aberto, a higiene pessoal bastante 

precária, até mesmo em função da carência de água. As vestimentas eram poucas e muitas 

necessitavam de uma melhor lavagem, as crianças, em grande número, muitas vezes ficavam 

despidas até os dez anos. 

Em geral, se socorriam nos fornecimentos e bodegas da região, muitas das quais 

eram de propriedade do próprio patrão, o que aumentava cada vez mais o grau de dependência 

e de obediência ao mesmo, visto que muitas vezes a dívida na caderneta de crédito só 

aumentava. 

Dormiam em redes, todas muito surradas e muitas das quais já com o meio 

costurado com saco de armazém. Dormiam espalhados pela casa, já que a camarinha era do 

casal e do rebento mais novo. Dito isso, é bom lembrar que não era raro encontrar na mesma 

camarinha o homem, a mulher, o recém-nascido e um novo rebento por chegar, já que, em 

muitos casos, outra gravidez acabava encontrando o resguardo. 

A lida diária não variava muito, se não era com a terra na agricultura sazonal, era 

nos serviços de cercas, no gado pra angariar algum leite, com a criação miúda, na pesca, na 

ocupação de algum serviço da casa, num concerto, ou num adjutório. 

 
Este povo, apesar de tudo, é profundamente apegado à terra. Sofre, deixa nas faces o 
sulco profundo das lágrimas, morre de fome preso ao chão onde mora. Não 
compreende as causas de seus infortúnios. No seu embotado raciocínio, que vai 
pouco a pouco despertando, acredita na fatalidade de seu destino e na desigualdade 
por predestinação. A religião, que a rigor não pratica e, mesmo, não conhece, age 
sobre ele como certo medo subconsciente. Inculca-lhe este conceito de vida e de 
propriedade, que o patrão e o padre alimentam. (BARREIRA, 1949, p. 33). 
 

De um modo geral, é essa relação entre o homem e o seu lugar que se apresenta 

ainda hoje, em quase todo sertão cearense, como uma marca registrada da identidade 
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interiorana. É bem verdade que, no passado, essas marcas foram bem mais profundas, hoje 

elas se encontram mais diluídas por força da avalanche globalizante a que as diferentes 

sociedades se encontram. Mas assim mesmo, encontramos grandes levas de rurícolas numa 

labuta interminável, onde a força braçal se mistura e encontra justificativa no prazer da terra 

lavrada. 

 
Todos os dias/A mesma cena se repetia,/Corriam-se caminhos intermináveis/ Em 
busca do lugar onde se saciava a fome inclemente./Ouvia-se sempre o golpe da 
enxada e da foice/Abrindo os sulcos por onde a semente devia germinar,/Chamava-
se terra de esperança, era irrigada com cada gota de suor,/Com cada lágrima de 
precisão./Era quase um louvor,/Era uma profissão de fé/Prosseguir sempre rumo à 
lida./Lavrar era uma verdadeira devoção/Não havia o que esperar,/Lavrar era um 
tributo à vida. (RIBEIRO JÚNIOR, 201313). 
 

Foram esses trabalhadores infanto-juvenis que se tornaram alunos da escola 

elementar da antiga fazenda Almas. Foi aquela escola que, de 1940 a 1950, colaborou com o 

letramento de muitos jovens que só contavam com a habilidade do trabalho na roça. Foram 

eles, com as mãos calejadas, que tiveram que domar e pôr rédeas no lápis para que o traço 

grosseiro feito pelos dedos fortes e sem treino pudesse correr pelas folhas pautadas de forma 

compreensível. Foram aqueles com corpos de homens e espíritos singelos que iniciaram a 

vida escolar na casa da professora Dagmar Sales Ribeiro. 

A sala de aula compreendia a sala grande da casa de Heráclito. Juntavam-se numa 

mesma sala e horário uma média de 20 alunos, entre meninos e meninas de diferentes idades e 

aprendizagem distinta. Aqueles mais aproximados em conhecimentos ficavam juntos, para 

que pudessem compartilhar das mesmas fontes didáticas, cartilha de ensino rápido, tabuada, 

imagens recortadas de revistas ou livros avulsos. 

Tratava-se de uma sala multisseriada, apesar de não haver por parte da professora 

Dagmar a preocupação em classificar seus alunos em séries distintas e também porque não se 

expedia nenhum documento oficial reconhecendo a alfabetização ou uma série específica para 

os alunos, seu objetivo maior era fazê-los aprender a ler, escrever e dominar a tabuada. 

A sala não tinha mobília escolar. Era um ambiente muito simples. Constava de 

uma grande mesa de tábua corrida, feita caprichosamente de imburana e alisada devido ao uso 

diário. Era ladeada por dois bancos longos, feitos como bancos de igreja, onde se 

acomodavam os alunos. Tudo era um só improviso, visto que a prefeitura não assistia à 

escola. Só a professora tinha vínculo com a prefeitura e pelo seu trabalho, em 1950, recebia 

                                                            
13 Poesia plural e outras letras, no prelo. 
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uma remuneração de Cr$ 160,00 (cento e sessenta cruzeiros), razão pela qual muitas vezes 

deixava em caixa vários meses de ordenados. 

Em períodos de colheita ou arrendamento de carnaubal ou apanha das oiticicas, 

notava-se uma significativa evasão, pois nesses períodos e na apanha do feijão, na quebra do 

milho ou na descasca da mandioca nos períodos de farinhada, a mão de obra infantil era 

indispensável, o que fazia sobrar espaços na mesa da escola. 

Ao contrário, nos períodos entre safras, sem apanhas previstas, sem chuva para 

animar, sem roçado para limpar, a sala escolar ficava mais concorrida e o jeito era acomodar 

alunos em tamboretes, caixotes e mesas improvisadas. Quando tudo parecia impossível de ter 

solução, o chão batido providenciava a alternativa. Às vezes até mais convidativo, já que 

alguns se aproveitavam para tirar um descanso, escornados no chão frio das tardes quentes. 

A ilustração da sala era simplória, alguns quadros de entes queridos juntos ao do 

casal, os santos de devoção, uma estátua de padre Cícero no canto esquerdo resvalando com a 

porta de entrada. De resto, era um cartaz ali outro acolá de propaganda, de preferência 

colorida, para quebrar a singeleza das paredes de taipa. Um pote com água potável no canto, 

armadores aproveitados dos troncos em forma de forquilhas, uma sela, algumas cangalhas, 

canecos de água e um espelho. 

Assim tinha sua rotina diária a escola elementar da fazenda Almas. Iniciava 

sempre pela tarde, a partir das 13 h, indo até as 15 h. Às vezes acabava ficando alguém 

pendurado na sabatina, ou por uma cópia que fosse mais longa, mas o comum era que todos 

tomassem seus caminhos pouco mais das 15 h. 

Pela manhã, era comum ver os alunos na ajuda dos pais, quer no roçado, na pesca, 

quer no serviço doméstico. É bem verdade que os pais não depositavam o devido valor que a 

escola merecia naquela comunidade, porquanto não hesitavam em roubar-lhes os filhos da 

escola para uma tarefa que exigisse mão de obra mais numerosa. Por outro lado, é 

incontestável o bem que aquela escola promoveu aos seus alunos, visto que na sua grande 

maioria o objetivo da professora Dagmar fora alcançado em número pra lá de significativo. 

Durante quase uma década de existência da escola elementar de Almas, podemos 

notar uma contabilidade profícua entre a maioria de seus alunos. Contando apenas com os 

estudos realizados na escola da professora Dagmar, podemos confirmar alguns comerciantes 

bem sucedidos e outros: funcionários públicos, artesãos, profissionais liberais, motoristas 

profissionais, costureiras, além dos filhos e filhas de Heráclito e Dagmar, em número de nove, 

tendo alcançado em sua maioria o ensino superior. 
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Acreditamos ainda que uma enorme contribuição foi dada pela escola e pelo 

ideário da professora Dagmar, pois a semente plantada construiu um reconhecimento e crença 

na educação por parte de seus alunos. Isso acabou por gerar um sentimento entre os alunos de 

que a educação poderia promover uma transformação social na vida de quem estudasse. 

Creditou-se, mesmo que de forma não intencional, um enorme valor nas possibilidades que a 

escola poderia fazer pelos filhos dos ex-alunos. Nota-se tal efeito no valor que estes 

atribuíram à educação dos filhos quando acabaram migrando para cidade. Mesmo entre 

aqueles que não sofreram o desenraizamento, notou-se uma melhoria significativa na 

aprendizagem dos filhos. 

Portanto, aquela experiência educacional criou entre os rurícolas um desejo de ver 

para os filhos uma aprendizagem mais sistemática da leitura, da escrita e do cálculo. Não 

mostraram o menor interesse em ver os filhos aprendendo na escola o ofício que queriam se 

livrar. “Consideram a escola como uma agência a mais de um mundo hostil, que não 

dominam e de onde emanam as ordens que destrói o seu modo de vida, mas uma agência 

civilizadora que, afinal, deve negar no filho educado a identidade do pai roceiro. Por isso, 

esperam da escola que, estando no lugar rural, ajude a destruir a condições de vida rural, 

reproduzindo o saber, o valor e a motivação para o mundo urbano que é o horizonte do filho” 

(BRANDÃO, 1984, p. 243-244). 

Embora tudo isso se processasse de forma meio que inconsciente, havia realmente 

entre os ex-alunos uma enorme interesse em ver os filhos libertos da mesma vida que 

levavam, assim, passaram a considerar a escola uma instituição capaz de melhorar a condição 

de vida de cada um que dela fizesse parte, tendo inevitavelmente o mundo urbano como 

destino. 

 

4.4 A professora, a casa escolar e seu mundo envolto na sua prática docente 

 

A história da professora Dagmar se mistura com a história de milhares de outras 

professoras leigas pelo Brasil afora. Portanto, sem formação para o magistério, mas com um 

grande domínio de tudo que tradicionalmente era exigido para a formação do primário, a 

professora já com a experiência de ter lecionado em São Joaquim, em Itapajé, inicia sua lida 

em 1940. 

Em conversas, em 2010, em sua residência, a própria professora admitiu que a 

escola elementar da fazenda Almas em muito foi possível graças ao pedido do marido, que 

assim pôde vê-la professora em sua própria casa. 
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Dagmar Sales Ribeiro teve sua formação inicial ainda na cidade de Tururú, 

microrregião de Uruburetama, distante cerca de 107 Km de Fortaleza. Frequentou uma escola 

na própria sede do município, onde se alfabetizou e teve seus estudos completos na cartilha. 

Contava com apenas seis anos quando se transferiu para Fortaleza. Morava com um tio, que 

assim que pôde a matriculou em uma escola no bairro Cajazeiras, já que em Tururú não tinha 

mais séries que pudesse cursar. 

A escola que passou a frequentar funcionava na casa da professora. Foi fundada 

em 1914 por Francisca Nogueira Ramos. No início, era uma escola isolada, depois passou a 

ser escola reunida e, por último, escola Walter de Sá Cavalcante, nome atual. 

Nesta escola, a professora Dagmar concluiu o curso primário e acabou saindo com 

uma sólida formação em leitura e escrita, caligrafia com letra cursiva em cadernos de pauta, 

bom domínio das quatro operações aritméticas, cálculo envolvendo as quatro operações e um 

invejável vocabulário, além de uma formação cívica e religiosa. 

Tais atributos credenciaram a professora a promover em outras escolas o que 

aprendera na capital. Isso não demorou muito a se concretizar. Quando do seu retorno para 

Tururú, logo que chegou ganhou uma cadeira em São Joaquim, hoje distrito pertencente a 

Itapajé. Lá permaneceu um bom tempo, fato que lhe proporcionou as primeiras experiências 

no magistério e de alguma forma lhe ajudou a definir sua prática diante das primeiras 

dificuldades, não apenas com a escassez de material pedagógico, mas no cotidiano das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Até o seu casamento, em 1933, sua vida cercava-se das atividades voltadas para o 

ensino, os afazeres domésticos na casa de seus pais e uma vida social muito pacata na cidade 

natal. Quando se casou com Heráclito Ribeiro, passou a percorrer diferentes regiões do Ceará, 

e até do Maranhão, tudo isso em função das atividades da construção civil, atividade laboral 

em que seu marido era mestre. 

Em 1940, passou a residir na Fazenda Almas, quando abre as portas da sua casa 

para os alunos da fazenda. Nascia a escola Elementar da fazenda Almas, a primeira da região 

e uma das sete escolas elementares do município de Cariré, de acordo com informações 

oficiais da Secretaria de Educação e Saúde, de 22 de julho de 1949 (BARREIRA, 1949). 

A casa que abrigava a escola era uma casa grande de taipa, toda alpendrada, com 

sala ampla na frente e um grande corredor que dava para os quartos e cozinha. O telhado tinha 

uma cumeeira no centro e dividia-se em quatro quedas d’águas. Era encravada na cabeça de 

um pequeno alto, de onde se avistava as vazantes do Acaraú. Tinha tardes de sombra na 

lateral e no grande terreiro da frente, o que proporcionava um bom descanso e um bom pátio 
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ao natural para os alunos. Pouco tinha de mobília, contava com o essencial e o que estava ao 

alcance para compra, mas havia algo que chamava a atenção naquela arquitetura de zona 

rural, o fino acabamento do barro batido, tanto no piso, quanto no alisamento das paredes 

retilíneas. Era uma casa que se sobressaia diante das outras. Era a casa do mestre Heráclito. 

A escola tinha a marca da professora. Dagmar carregava sua singular seriedade e 

não permitia que arredassem um centímetro das obrigações que deviam ter seus alunos. No 

fundo, a escola se confundia com a professora. Sua maneira de agir e de ser era de certa forma 

transplantada para dentro da escola, as atividades, a dinâmica na sala era semelhante à 

professora mãe. De acordo com sua filha mais velha e também professora, E. R. de O., ela era 

assim mesma, decidida, e que ninguém duvidasse da sua autoridade e capacidade. 

Percebemos que, no fundo, sua vida de professora tinha a marca da mãe que era, 

sempre cuidadosa e segura de tudo que era estabelecido como regra entre seus filhos, a 

relação de poder e de obediência era sempre adotada com base na figura do mais velho e na 

capacidade que este tinha de ensinar algo aos mais jovens. 

Como professora de um distrito extremamente simples, sujeito a todo tipo de 

carência, ela passava a elaborar e a adotar suas práticas com base nas suas próprias 

experiências de vida e sua visão de educação. Na verdade, a professora foi ao encontro de 

tudo aquilo que havia vivido no passado. Sem se falar das relações de poder no interior da 

família, onde o pai estava sempre pronto para suprir às necessidades da família e que, por 

isso, era ele quem definia tudo em casa. 

Reconhecemos que a professora Dagmar teve sua formação não apenas no interior 

da escola da Professora Francisca Nogueira Ramos, mas, sobretudo, nas relações familiares e 

nos conceitos em voga naquela época. Portanto, a estrutura em que a professora da escola 

elementar da Fazenda Almas se apoiava coincidia com a estrutura social do seu contexto de 

vida. De uma maneira geral, o que aconteceu no interior da casa-escola foi uma marca muito 

pessoal da professora, desde as sílabas cantadas da cartilha, pois, de acordo com professora: 

“na forma cantada fixava melhor na cabeça do aluno”, até a maneira severa de educar e fazer 

cumprir comportamentos condizentes com a sala de aula e com os princípios da boa conduta. 

Assim, acreditamos que eram comuns entre a grande maioria das professoras 

leigas as experiências escolares de infância ser transportadas para o interior das suas salas de 

aula, pois as narrativas de algumas delas e, em especial da professora Dagmar, dão conta de 

que as impressões e marcas deixadas pelos métodos e até da própria personalidade dos 

mestres passaram a acompanhá-las por toda a vida de magistério. 
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Nesse sentido, as salas de aulas acabaram se transformando em espaços contíguos 

às escolas em que as mestras foram formadas, e se assim acontecia, era também comum a 

reprodução das relações pouco democráticas no interior das salas de aula. Aconteceu, 

portanto, a perpetuação de uma cultura que foi aos poucos tomando conta da maneira de ser 

dos jovens. Tanto no interior da escola quanto no espaço público, prevaleceram as 

construções que encarceravam os diálogos, que criavam a cultura da obediência e do respeito 

inquestionável, aspectos incongruentes a qualquer expressão de transgressão e mudança na 

educação daquela época. 

As referências de família, de sociedade e de propriedade são compreendidas na 

perspectiva da tradição patriarcal e de uma plutocracia14 local. Desta forma, se era assim que 

compreendiam a vida, nada mais coerente do que expressar tais concepções no dia-a-dia, 

portanto, o disciplinamento apresenta-se como regra incontestável ao andamento das 

atividades escolares. 

Se essas relações por muito tempo permearam a vida escolar nas cidades, o que 

dizer das escolas elementares rurais, embebidas de um tradicionalismo típico e de uma rudeza 

sem igual. Assim, as escolas que capilarizaram o imenso sertão carregavam estas marcas, que 

se não as conferem o título de únicas no mundo, pode recair sobre as mesmas a marca de 

terem existido em uma região no mínimo curiosa, pois 

 
Constitui um mundo esquisito e curioso esta terra de contrastes, onde se guarda 
manteiga na garrafa e se soca carne no pilão para fazer a gostosa paçoca. Onde após 
longos meses de seca, na semana seguinte à primeira chuva, já se pode ver, no terreiro 
da casa, quase ontem totalmente desnudo, os róseos lírios do campo da cebola brava, 
uma delicada amarilidácea que desponta, cresce e flora em uma semana. Onde os 
animais conhecem os segredos da caatinga, pois prevendo a chuva, carregam os 
filhotes dos leitos secos dos rios. E o tejuaçu, nos açoites à cobra venenosa, quando 
picado, corre a morder o tronco do pinhão bravo, para só então voltar à luta. 
(GUERRA, 1981, p. 134). 
 

Finalmente, o que faltou aos sertanejos não foram apenas as escolas, mas as 

condições de vida mais favoráveis ao seu desenvolvimento. É bem verdade que as escolas de 

simples alfabetização não puderam modificar o sertão na direção de um desenvolvimento 

econômico e social, mais incontestavelmente foram as únicas a acudir os lugarejos esquecidos 

em diferentes partes do Ceará. 

A educação que trazia em sua tradição milenar seus rituais, objetivos, compêndios 

enciclopédicos, e, sobretudo, o poder, não encontrou ali talvez o lugar mais apropriado para 

que se desenvolvesse uma educação prodigiosa. Ancorou-se ali um espírito educativo e 

                                                            
14 Sistema em que a organização do poder político é exercida por um grupo economicamente mais rico e 
influente. 
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passou a dividir espaços com uma mobília em que predominava a madeira nativa, alguns 

artefatos herdeiros da civilização do couro do século XVIII e uma prataria de barro de louça. 

Energia, só a do sol inclemente, quando tomava chegada à noite, só alguns bicos de lamparina 

em pontos de paredes já bem chamuscadas pela tirna da queima do querosene. 

Assim, a escola que ali chegou tem seus méritos, seu pioneirismo. É certo que 

aquelas instituições não foram bastante para redimir o sertão do flagelo inevitável de cada 

seca, não foram suficientemente capazes de transformar a mentalidade “rude” e “resistente” 

do homem do sertão. Mas aqui carregamos a convicção de que aquelas escolas foram a 

medida certa da sua capacidade de resistir aos percalços de toda ordem, desta forma podem 

ser consideradas como centros de educação rural. 

Podemos nos valer da história daquele povo que, por assim dizer, pode propalar 

pelos quatro cantos que, se não teve uma escola de referência rural, teve uma que, bem ou 

mal, puderam ser “desasnados”. Aprenderam a ler, mesmo que não tenha sido uma leitura 

desinibida, mesmo que não tenham conseguido escrever muitas linhas, e as poucas 

conseguidas foram de forma trêmula e vacilante. Mas tiveram uma escola que propôs, mesmo 

sem saber que estava praticando, uma pedagogia do exemplo, de atividades que muitas vezes 

se propagavam pelas experiências, que não se aprendia tudo de ciência, matemática, ou 

mesmo de português, mas se convivia e, de alguma forma, se trocava experiências. 

Não era assim que a professora Dagmar Sales Ribeiro intencionalmente se 

propunha a encaminhar seus ensinamentos, mas era assim que os resultados chegavam e se 

propagavam ao longo dos dias em que a escola existiu para aqueles alunos, uma educação que 

serviu de lição para aqueles que frequentavam a sala da casa grande e, mais ainda, serviu de 

referência para os futuros pais e mães educarem seus futuros filhos. 

Enfim, a escola elementar da antiga fazenda Almas, da professora Dagmar e de 

seus alunos, conseguiu um feito incontestavelmente importante, o de escrever seu registro na 

história da cultura do nosso estado. Afinal, como afirma Luzuriaga (1990), por educação 

podemos entender também a ação genérica, ampla, de uma sociedade sobre as gerações 

jovens, com o fim de conservar e transmitir a existência coletiva. 

Outro ponto que nos parece importante mais uma vez revelar é a questão dos 

métodos e das técnicas, que de acordo com Freire (1975), se fazem e se refazem na práxis. 

Portanto, o percurso das aulas da professora Dagmar foi sendo revelado no cotidiano das 

atividades diárias, inventado e reinventado na medida de uma organização que não constava 

em regimentos, planejamentos ou algo que para isso contemplasse uma estratégia simplória 
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sequer de como deveria proceder em sala. Na verdade, recai sobre a professora Dagmar a 

responsabilidade e o desafio de caminhar solitária e silenciosamente. 

Assim, longe de referências didáticas, valendo-se apenas do auxilio da irmã 

Nenzinha, sem poder dividir suas dúvidas, sem contar com alguém que pudesse propor 

reflexões pedagógicas, foi passo a passo construindo sua maneira de ser em sala, foi vencendo 

o inusitado e acabou por construir uma identidade que não encontrou numa escola normal, 

mas nas reminiscências do passado enquanto aluna e, sobretudo, numa pedagogia do bom 

senso, fundada na prática do cotidiano escolar. Foi dessa maneira que se fez referência na 

educação e, de alguma forma, contagiou muitos com os quais conviveu durante os seus 103 

anos de idade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em que pesem as alterações pelas quais as escolas de ensino rural têm passado no 

Ceará ao longo das últimas décadas, mas ainda assim muitas instituições hoje padecem em 

muitos casos de falta de assistência. Se tais problemas ainda permeiam essa modalidade de 

ensino hoje em dia, o que dizer das escolas elementares rurais no final da primeira metade do 

século XX? 

Percebemos que as carências não se reduziam apenas aos itens materiais, mas 

rondavam, sobretudo, aos de ordem organizacional e de formação para o magistério, fato que 

em muito dificultou a formação de uma identidade educacional rural. Tais carências e falta de 

assistência que por muito tempo dominou a organização escolar em nosso Estado 

contribuíram, sobremaneira, para o distanciamento dos nossos alunos as práticas pedagógicas 

nessas unidades do interior do Ceará. 

Implicar-se corresponderia a uma ligação intrínseca, de apropriação mesmo de um 

projeto em que todos, professores, alunos e comunidades pudessem se enxergar no binômio 

ensino-aprendizagem. Onde aos estudantes fossem oferecidos as condições e os meios para 

desenvolverem suas habilidades, autonomia e um discurso mais crítico sobre si e sobre a 

realidade em que se encontravam e, por outro lado, que também fossem capazes de interferir 

proativamente na vida da comunidade. 

As escolas elementares rurais, na verdade, permaneceram por muito tempo 

estranhas ao contexto – fisiográfico e antropológico – do sertão cearense. A nós nos parece 

que, do ponto de vista curricular, tratou-se apenas de se promover um transplante do modelo 

de escola urbana para o meio rural, adaptando-as e fazendo-as cumprir um verdadeiro rol de 

atividades que mais reiterava a tradição do ensino descontextualizado, pautado, por sua vez, 

no estudo de uma cultura cristalizada e generalista, ao invés de promover reflexões 

pertinentes aos problemas ambientais e humanos relativos aos domínios morfoclimáticos do 

sertão cearense. 

Portanto, queremos crer que naquela época não houve apenas uma inadequação 

das professoras, resultante da própria formação em escolas primárias e da forma como se 

autoconstruíram no cotidiano da própria sala em que se fizeram professoras, mas houve 

principalmente uma crise do saber que se pretendia construir em sala de aula. Não se tratou 

apenas de se perguntar sobre o que as professoras conheciam, mas, fundamentalmente, qual 

era o conhecimento essencial para o ensino rural no sertão do Ceará. 
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A escola de que o sertanejo precisava não havia se apresentado até meados dos 

anos 60 na região norte do Estado do Ceará e, dentre outras carências, a falta de uma 

instituição que ajudasse o homem do campo a repensar suas condições de existência no 

semiárido, fez com que muitos aderissem ao apelo da migração para outras regiões capazes de 

oferecer-lhes maiores condições de sobrevivência. Na própria região da antiga fazenda Almas, 

temos notícias de jovens que de lá saíram na década de 70 e nunca mais retornaram. 

Deste modo, tal desenraizamento é também fruto, por um lado, da escassez de 

recursos para a prática de uma agricultura que pelo menos garantisse com certa regularidade, 

uma produção monocultural satisfatória à manutenção das necessidades alimentares básicas. 

Por outro lado, não encontravam perspectiva que os acudissem e os livrassem de tamanho 

abandono. De acordo com as informações obtidas em Visão, Nordeste especial, 1975, a 

população economicamente ativa do Nordeste, em 1970, somava 13,79 milhões, dos quais 

5,89 encontravam-se no sertão, e dentro desse universo, 2,16 milhões encontrava-se 

desocupada. 

Todo esse quadro de crise que por muitos anos tomou conta do Nordeste 

brasileiro foi, ao mesmo tempo, fruto das equivocadas políticas públicas e dos escassos 

recursos financeiros destinados a essa região. Para se ter uma ideia, consta em relatórios do 

Instituto das secas, IFOCS, que durante o governo do presidente Bernardes, houve setores de 

trabalho que receberam ordens de parar as máquinas onde estivessem. Ainda de acordo com 

Guerra (1981), o fato é que as obras foram totalmente suspensas. O IFOCS mergulhou em 

marasmo. Praticamente, só permaneceram como empregados, no interior, os armazenistas, 

zeladores dos grandes depósitos de materiais existentes em determinados pontos do Ceará, 

Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Assim, padecia a população, padeciam as escolas elementares rurais cearenses, 

que em meio a tantas dificuldades faziam do homem sertanejo um refém da escassez, 

transformavam todo Entusiasmo pela Educação e o Otimismo Pedagógico, ventanias das 

primeiras décadas do século XX, em meros sopros sem a menor força para sequer refrescar o 

calor do sertão. 

Não é sem tempo aqui nos juntarmos a outros que também conseguem enxergar 

dois problemas fundamentais que marcaram as escolas elementares rurais durante o século 

XX no interior do Ceará. Primeiro, o abandono organizacional, especialmente quando se 

tratava da formação de nossas professoras, segundo, o equivocado programa curricular que 

em nenhum momento pôde oferecer aos jovens do interior cearense mais do que uma simples 

alfabetização e um “desasnar” para a leitura meramente funcional. 
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Américo Barreira, em seu livro A escola primária no Ceará, ensaio 

sociopedagógico de 1949, colabora muitíssimo com tais reflexões e, no afã de ver surgir uma 

nova escola rural para os cearenses, propõe no final de sua dissertação alguns pontos que aqui 

julgamos oportuno citar, quando o pesquisador resolve explicitar algumas medidas que em 

muito podiam colaborar com essa nova educação: 

I – Instituição de um curso de revisão do professorado, em turmas de 50 professoras, com 

duração de 90 dias, de três aulas diárias; 

II – Adoção de um livro didático apropriado às condições especiais de nosso meio; 

III – Reexame da localização das escolas de maneira a atender à densidade demográfica, à 

equidistância da população escolar e ao espaço necessário a recreio e experimento; 

IV – Reexame dos períodos adotados para as férias e dos horários escolares de modo a 

atender à conveniência e condições especiais de cada região; 

V – Subdivisão dos turnos de aula em períodos de 60 minutos para cada grupo até 2 alunos de 

conhecimento mais ou menos equivalente; 

VI – Melhoria imediata do mobiliário e do material escolar, inclusive através de campanhas 

de donativos. E em convênio com o Governo Federal: 

VII – Loteamento das terras das bacias dos açudes públicos (e de terras devolutas ou 

abandonadas e sua entrega a camponeses sem propriedade). 

Percebemos nitidamente que a perspectiva de melhoria das escolas rurais, 

tomadas aqui na forma mais ampliada, passava naquela época por intervenções que deveriam 

ocorrer mais fora da sala da casa da professora do que propriamente dentro dela. A rigor, 

chegamos à conclusão que não se melhorava a escola se não se promovesse a vida do homem, 

se não se modificasse aquela estrutura fundiária e, sobretudo, se não houvesse uma mudança 

nos modos de produzir. 

Posterior ou concomitantemente, fazia-se necessário promover uma reforma na 

escola elementar rural, iniciando pela formação das professoras, passando por uma 

intervenção mínima que fosse, na estrutura física e, finalmente, uma melhor rearticulação dos 

objetivos de uma escola que pudesse promover uma transformação no homem do campo, 

fazendo-o compreender suas condições e seu protagonismo no semiárido cearense. 

Finalmente, em que pesem aqui os grandes problemas enfrentados por essas 

escolas desde o Império e em grande parte do período republicano, não podemos nos furtar de 

engrandecer o trabalho e a grande contribuição dessas unidades de ensino, especialmente na 

maneira jesuítica de enfrentar as adversidades das nossas professoras, que mesmo sem amparo 
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financeiro e meios para dirigir e ensinar, abriam as portas das suas casas e passaram a 

escrever um capítulo incontestavelmente importante da história da educação cearense. 

O percurso e itinerário voltado para o passado possibilita a cada um de nós não 

apenas uma visita às velhas práticas educacionais, mas nos inspira e nos ensina a melhor 

compreender o presente. Nesse caminho, nos confrontamos com várias histórias de vida, 

vários depoimentos e construções carecendo de linearidade. E aqui queremos crer que são 

justamente essas rupturas que acabam por reclamar as intervenções indispensáveis ao correr 

dos olhos do historiador. São, portanto, a medida exata da importância singular da história, 

afinal, a construção da história é um exercício permanente de mediação, em que o passado se 

reporta ao presente e o presente invoca o passado, nesse movimento instigante rumo ao 

desconhecido, nada mais importante do que a memória, nada mais autêntico do que o tempo.  
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