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Introdução 

 O envolvimento de um pesquisador com seu tema, quase sempre está envolto no 

contexto no qual vive o pesquisador. O objeto aqui desenvolvido não é diferente, dialoga com 

os problemas contemporâneos e suscitam análises históricas que nos ajudem a compreender 

as mudanças ocorridas na segunda metade do século XX. Em nosso percurso acadêmico 

temos trabalhado com temas que estão ancorados sempre na História e, desta forma, como 

educadoras na História da Educação. Confessamos que embora o tema da História Cultural 

estar sempre próximo, o que nos levou a busca por esse objeto foi o olhar cotidiano do 

profissional em educação. Trabalharemos com a representação cultural do docente e as 

práticas ocorridas no sertão do Ceará. 

 Em vários momentos do trabalho pedagógico seja nas escolas de educação básica ou 

com os alunos da graduação estamos envoltos no ambiente escolar, seja no acompanhamento 

de estágio, ou projeto de outra disciplina, enquanto professores do curso de pedagogia temos 

buscado cada vez mais inserir os alunos nas escolas possibilitando um maior número de 

práticas do início ao final do curso, processo desencadeado pela necessidade observadas junto 

aos educandos e também pelas novas diretrizes que orientam os cursos de licenciatura. Essa 

aproximação constante com o ambiente escolar nos leva a inquietações sobre a profissão 

docente, enquanto professores do ensino superior e da educação básica temos acompanhado 

de perto as mudanças no reconhecimento do trabalho docente nas escolas. 

Nas muitas visitas às escolas presenciamos um quadro de desvalorização em relação 

aos professores expresso nas falas dos alunos, observado em todos os níveis da educação 

básica. Talvez pela recorrência do fato, ainda não tínhamos percebido a complexidade dele. 
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Este, só virou objeto de nossas interações e discussões quando começamos a observá-lo na 

educação infantil.  

O que de fato nos chamou a atenção foi a retórica de desvalorização docente 

desenvolvida pelas crianças do infantil V. A partir dessa observação, fomos provocados a 

pensar nesse fenômeno e a historicizá-lo, buscando na literatura teóricos que nos ajudassem a 

entendê-lo. Este texto, pretende acima de tudo recolher contribuições ao desenvolvimento da 

pesquisa que apresentaremos a seguir, pretende buscar interlocutores para a discussão das 

mudanças ocorridas na representação cultural doente na última metade do século XX. 

 

Inquietações, observações e o florescer da pesquisa 

Este trabalho busca apresentar os primeiros achados da pesquisa História Cultural e 

representação docente no Ceará, nessa pesquisa buscamos através da história cultural 

compreender as transformações na representatividade da profissão docente através da análise 

documental, bibliográfica e da história oral como núcleo de investigação. O recorte temporal 

compreende cinco décadas, iniciado nos anos de 1960 à 2010. O recorte espacial compreende  

quatro regiões do estado do Ceará, a região do Vale do Jaguaribe, do Sertão Central, do 

Cariri, dos Inhamus. A pesquisa em desenvolvimento conta com a participação de professores 

ligados  a área da Pedagogia e da Educação em diferentes unidades da Universidade Estadual 

do Ceará e da Secretaria de Educação do Estado, bem como professores da rede pública do 

Estado do Ceará. Esse esforço partiu inicialmente das unidades da CECITEC, Tauá e 

FECLESC, Quixadá, centrados nos grupos de estudos da professora Tânia Maria Rodrigues 

Lopes e Maria Lenúcia de Moura e das pesquisas desenvolvidas em escolas de educação 

básica pelo professor Ênio José Gondim Guimarães. 

Para este texto foi escolhida uma amostra dos resultados da região do Vale do 

Jaguaribe para ser apresentada, mais precisamente a microrregião do Baixo Jaguaribe. Esse 

feito dar-se pelo envolvimento dos pesquisadores com a região em outros processos de 

pesquisa que envolveram narrativas de docentes leigas e trabalhos em escolas. 

Como já anunciado acima a pesquisa bibliográfica buscou referências em autores 

regionais para dar conta do aspecto histórico do objeto, já que a pesquisa compreende cinco 

décadas. No aspecto mais amplo, a pesquisa se apoia nas contribuições de Peter Burke e 
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Roger Chartier para pensar a ideia de representação a ser trabalhada. Para Roger Chartier 

“uma nova história cultural interessa-se pelos sujeitos produtores e receptores da cultura” 

(CHARTIER: p. 129), essa premissa balizou os fundamentos desse objeto, haja vista 

interessar-nos tanto pelas práticas docentes como pelas representações destes pela 

comunidade. O objetivo da pesquisa foi estudar os meios sobre os quais se produz e se 

transmite a cultura que são as práticas culturais e os processos. 

 

Quadro teórico-metodológico 

A história cultura tal como a conhecemos hoje tem formulações bastante recentes. 

Segundo Burke, no final de 1970, a história cultural foi redescoberta colocando sob seu foco 

diferenças, debates e conflitos de tradições compartilhadas. Nessa nova fase, a denominação 

de Nova História Cultural é empregada, o foco das pesquisas ampliado. O encontro entre 

antropólogos e historiadores fomenta um novo período para a história cultural que, embora, 

segundo Burke tenha profundas marcas da antropologia “é bem mais eclética, tanto no plano 

coletivo, como no plano individual”. (p. 68) 

É justamente nessa ampliação de objetos e, como base nesse ecletismo, que 

desenvolvemos o objeto da pesquisa citada4, que culminou nesse texto, onde pretendemos 

apresentar seus primeiros resultados. Inebriadas ainda pelo volume de contribuições teóricas 

que formaram o bojo dos objetos da Nova História Cultural, tentamos nesse artigo articular 

nossas inquietações do campo da docência com este vasto campo teórico formado por Mikhail 

Bakhtin, Norbert Elias, Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Nossa pretensão não chega a 

trabalhar com as ideias desses teóricos, mas sim formar um lastro firme onde possamos 

encontrar a base sólida de análise do objeto aqui trabalhado: as práticas sociais docentes e sua 

repercussão na representação cultural docente no sertão do Ceará.  

Para dar conta desse objeto partimos das contribuições de Alessandro Portelli (1996) 

ao tratar dos “fatos” do historiador e das “representações” dos antropólogos, para o autor não 

podemos tomá-los separadamente pois as representações se utilizam dos fatos, que por sua 

vez são reconhecidos pelas representações. Desta forma, aqui trata-se de buscar saber como as 

representações se tornam coisas, ou seja, como as representações da profissão docente 

                                                           
4 São justamente as práticas discursivas dos grupos sociais que pretendemos captar para compreender as 
mudanças na representação docente na segunda metade do século XX. 
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mudaram ao longo da segunda metade do século XX e de que forma se construiu uma aversão 

a profissão docente, tanto no que se refere ao respeito ao profissional, quanto a ser uma das 

últimas opções dos jovens em início de carreira. 

Para tanto, nos utilizamos da história oral na busca da reconstrução desse fato, como 

diz Portelli (1996), sendo esta uma especificidade atribuída a ela, como “história dos fatos 

reconstruídos”, ela passou a “entender as representações”. Como núcleo de investigação a 

história oral5 nos proporcionou perceber a representação que cada personagem faz do passado 

no conjunto de seus acontecimentos, ligando a memória pessoal à memória do grupo e, com 

efeito, à memória social. Na busca da interpretação dessas relações, tentamos ainda a 

apreensão dos fatos que marcaram os personagens. Para tanto, a memória manifesta-se como 

elemento essencial na análise da história cultural. A memória, assim como a cultura, são 

lugares de elaboração da experiência histórica que se configuram como espelhos d’água na 

tentativa de reler os fatos ocorridos na contemporaneidade.  

Para Ecléa Bosi (1994), a memória de grupo busca criar esquemas de narração e 

interpretação lineares, que dão ao material de base uma forma histórica própria, uma versão 

consagrada dos acontecimentos. Segundo a autora, é construída uma imagem ideológica para 

                                                           
5 Em suas proposições sobre a história oral, Verena Alberti discorre sobre a ação e o resíduo da ação, o qual 
trabalharemos em nossa pesquisa, mas que aqui não foi desenvolvido pela quantidade pequena de ainda de 
resultados e por não haver indícios do resíduo da ação das docentes na década de 1960. Pontua o texto da autora 
para dar visão a esse aspecto importante do trabalho com a história oral. Essa especificidade dos documentos 

produzidos a posteriori também está presente no artigo de Jean-Jacques Becker, recentemente publicado na 

coletânea Usos & abusos da história oral organizada por Marieta de Moraes Ferreira e Janaína Amado. 

Becker utiliza a noção de “arquivos provocados” para dar conta da especificidade das fontes produzidas depois 
do acontecido, que, por isso mesmo, pertencem à mesma categoria das recordações ou memórias (Becker, 

1987). Hüttenberger, contudo, dá um passo adiante, a meu ver, na medida em que considera que um relato de 

ação é também resíduo de uma ação: a carta mencionada acima, por exemplo, informa sobre uma ação 

passada, mas é também o resíduo de uma ação: a ação que seu autor quis desencadear ao escrevê-la e enviá-la 

pelo correio. De que forma podemos incorporar essa distinção à discussão sobre a especificidade da história 

oral?(...) E o que a entrevista documenta enquanto resíduo de ação? Em primeiro lugar, ela é um resíduo de 

uma ação interativa: a comunicação entre entrevistado e entrevistador. Tanto um como o outro tem 

determinadas idéias sobre seu interlocutor e tenta desencadear determinadas ações, seja fazer com que o outro 

fale sobre sua experiência (do lado do entrevistador), seja fazer com que o outro entenda o relato de tal forma 

que modifique suas próprias convicções enquanto historiador (do lado do entrevistado). Em segundo lugar, a 

entrevista de história oral é resíduo de uma ação específica, qual seja, a de interpretar o passado – uma ação 

que é desencadeada tanto pelo entrevistado quanto pelo entrevistador. Note-se que, se chamo a isso de ação é 

porque estou indo um pouco além da constatação inicial de que a entrevista é uma construção do passado. O 

que me interessa agora é chamar a atenção para as ações que tanto o entrevistado quanto o entrevistador 

pretendem estar desencadeando ao construir o passado de uma forma e não de outra. Ou seja, destaco como 

especificidade da história oral a possibilidade dela documentar as ações de constituição de memórias. Tomar a 

entrevista como resíduo de ação, e não apenas como relato de ações passadas, é chamar a atenção para aquilo 

que se quer guardar como concebido legítimo, como memória. (ALBERTI, 1996, p. 3) 
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ser repassada. Com isso, os fatos que ficaram na outra extremidade das lembranças seriam 

esquecidos, pois não estariam no centro das narrativas.  

Como partimos necessariamente do campo de atuação da Pedagogia, iniciamos pelo 

reconhecimento das instituições públicas que atuam no interior do Ceará e que formam 

pedagogos. A FECLESC no Sertão Central, a FAFIDAM na região do Vale do Jaguaribe, 

CECITEC na região dos Inhamus, são todas unidades da Universidade Estadual do Ceará com 

características semelhantes, formam licenciados em diversos cursos que desenvolvem sua 

prática docente em várias cidades de cada região supracitada, como também, por vezes, 

formam profissionais de regiões vizinhas, como é o caso da FAFIDAM que na década de 70 e 

80 formou pessoas que viam do Rio Grande do Norte, estado vizinho.  

Na busca pela delimitação do marco espacial iniciamos a pesquisa pelos cursos de 

pedagogia das referidas instituições, a saber: onde estão os alunos que faziam parte das 

primeiras turmas do curso de Pedagogia? 

A primeira parte da pesquisa compreende duas etapas, a identificação dos primeiros 

alunos das turmas de pedagogia, no intuito de através da escuta de suas práticas somar 

elementos que nos ajudasse a dar um norte a pesquisa e sistematizar a bibliografia de 

referência para o estudo, principalmente as oriundas de pesquisas que tenham como foco a 

educação escolar das três regiões que compõem o recorte espacial da pesquisa. E a segunda, 

através desses egressos da Pedagogia identificar o aspecto da representação docente, o que , 

nos daria um mapa de todo sertão do Ceará, uma vez que cada instituição de ensino superior 

citada acima cobrir de nove a doze cidades de suas respectivas regiões. 

Para efeito desse trabalho, sistematizaremos apenas a produção regional, da qual já 

apontam alguns resultados que embora muito embrionário, nos expõe a fecundidade da 

pesquisa, bem como a pesquisa documental desenvolvida na FAFIDAM e as narrativas de 

alunos, pais de alunos e educadoras da microrregião do baixo Jaguaribe. O centro das 

narrativas expostas nesse trabalho diz respeito as práticas culturais que, nas pequenas 

comunidades do sertão do Ceará, expressam o modo como as pessoas se solidarizavam as 

educadoras ou como as hostilizavam6. 

                                                           
6 Barros (2011) cita em seu texto um exemplo bem significativo, o qual o reproduziremos, a título de melhor 
compreensão da proposta de análise desenvolvida nesse texto. Será possível compreender isso a partir de um 
exemplo concreto. Para este fim, acompanharemos as “práticas culturais” – e neste caso as “práticas sociais” –, 
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Em se tratando de práticas, segundo Barros, 

A contribuição decisiva de Roger Chartier para a história cultural está na 
elaboração das noções complementares de “práticas” e “representações”. De 
acordo com esse horizonte teórico, a cultura, (ou as diversas formações culturais) 
poderia ser examinada no âmbito produzido pela relação interativa entre estes dois 
polos. Tanto os objetos culturais seriam produzidos entre “práticas e 
representações”, como os sujeitos receptores e produtores da cultura circulariam 
entre esses dois polos, que de certo modo corresponderiam “aos modos de fazer e 
aos modos de ver”. (BARROS, p. 131) 

 É justamente essa interação que pretendemos analisar ao longo da pesquisa e também 

nesse texto, as práticas culturais das docentes – enquanto sujeitos produtores da cultura – e 

“os modos de ver” dos pais e alunos (da comunidade) – como sujeitos receptores da cultura.  

Podemos lembrar aqui a contribuição mais específica de Michel de Certeau, em 
especial o seu interesse pelos “sujeitos” produtores e receptores de cultura – o que 
abarca tanto a função social dos “intelectuais” de todos os tipos, até o público 
receptor, o leitor comum, ou as massas capturadas modernamente pela chamada 
“indústria cultural” (que, aliás, também pode ser relacionada como uma agência 
produtora e difusora de cultura). Agências de produção e difusão cultural também 
se encontram no âmbito institucional: os sistemas educativos, a imprensa, os meios 
de comunicação, as organizações socioculturais e religiosas. (BARROS, 2011, p. 
42) 

                                                                                                                                                                                     

que se entreteceram no Ocidente Europeu durante um período situado entre a Idade Média e o período Moderno 
com relação à aceitação ou rejeição da figura do “mendigo”. (...) O mendigo, de fato, em que pese a sua singular 
independência na dependência – uma vez que, de habito, é singularmente livre dentro dos limites que lhe são 
impostos pela dependência da caridade alheia e pela vigilância dos poderes constituídos – é um ator social que 
precisa ser administrado econômica, política, religiosa (em determinadas sociedades) e também coletivamente. 
(...) Eis, portanto, uma figura limite, objeto para muitas histórias. Tomemo-lo como pretexto para uma reflexão 
acerca do par conceitual das “práticas” e “representações”. Entre o fim do século XI e o início do século XIII, o 
pobre, e entre os vários tipos de pobres, o mendigo, desempenhava um papel vital e orgânico nas sociedades 
cristãs do Ocidente Europeu. A sua existência social era justificada como sendo primordial para a “salvação do 
rico” (MOLLAT, 1989). Consequentemente, o mendigo – pelo menos o mendigo conhecido – costumava ser 
bem acolhido na sociedade medieval, ao menos na maior parte dos países europeus. Toda comunidade, cidade ou 
mosteiro queria ter os seus mendigos, pois eles eram vistos como laços entre o céu e a terra – instrumentos 
através dos quais os ricos poderiam exercer a caridade para expiar os seus pecados. (...) No século XVI, o 
mendigo forasteiro será recebido com extrema desconfiança. Ele passa a ser visto de maneira cada vez mais 
excludente. (...) Assim mesmo, quando um mendigo forasteiro aparecia em uma cidade, no século XVI ele ainda 
era tratado e alimentado antes de ser expulso. Já no século XVII, ele teria a sua cabeça raspada, como um sinal 
representativo de exclusão, passando algumas décadas depois a ser açoitado, e já no fim desse século a 
mendicidade implicaria na condenação. O mendigo, que na Idade Média beneficiara-se de uma representação 
que o redefinia “instrumento necessário para a salvação do rico”, era agora penalizado por se mostrar como uma 
ameaça, aos poderes dominantes, contra o sistema de trabalho assalariado do Capitalismo, que não podia 
desprezar braços humanos de custo barato para pôr em movimento suas máquinas e teares, e nem permitir que se 
difundissem exemplos e modelos inspiradores de vadiagem. O mendigo passava a ser representado então como 
um desocupado, um estorvo que ameaçava a sociedade e não mais como um ser merecedor de caridade. Ele 
passa a ser então assimilado aos marginais, aos criminosos – sua representação mais comum é a do vagabundo.  
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 Outro aspecto da análise da pesquisa, está centrada em Michel de Certeau ao atribuir a 

indústria cultural o papel de produtor de cultura. A pesquisa pretende em seu 

desenvolvimento analisar o papel da indústria cultural na representação docente, no entanto, 

essa análise não faz parte desse texto, haja vista, tratarmos aqui da década de 1960, onde no 

perfil da pesquisa não entrariam os meios de comunicação, haja vista a quase inexistência de 

televisões no interior do Ceará nesse período. A indústria cultural entra no bojo da pesquisa 

somente a partir da década de 1980 quando a televisão ganha um espaço importante na vida 

do brasileira e consequentemente no Ceará. 

Resultados e discussões: as “doutoras” do saber. 

Embora limitada, o primeiro meio de escolarização a que muitos cearenses tiveram 

acesso foi a escola particular em casa. A imensa dificuldade, ou mesmo o descaso, dos 

governantes cearenses em desenvolver a educação nessas terras áridas se traduzia numa escola 

carente de professores formados. A necessidade de alfabetização do sertanejo, a demanda 

lenta, porém crescente, obrigou os pais – com vida econômica abastada - a contratar os serviços 

de uma professora para seus filhos, que no geral se estendia a outras pessoas da comunidade. 

(MOURA,2004) 

Aos poucos essas salas de aula foram assistidas pelo poder público, o gestor 

público pagava a professora, porém as aulas continuaram a acontecer em espaços privados 

das residências, fossem nos alpendres ou em galpões para armazenamento de grão no 

período da safra. Tratando da educação cearense na década de 1960, destacamos o estado 

precário desse desenvolvimento, sem prédios próprios, sem recursos.  

O ensino primário, ainda que para poucos, apresentava um aspecto livresco, 

rotineiro, desintegrado da realidade sócio-comunitária, com professores miseravelmente 

pagos e desassistidos materialmente. No que diz respeito à infraestrutura, as escolas 

geralmente não tinham instalações próprias, e quando tinham, não ofereciam nenhum 

conforto, com precárias instalações desde as salas de aula às instalações sanitárias, quando 

as tinham. 

As dificuldades apontadas acima não se restringiam à educação básica, no que diz 

respeito ao ensino superior, a primeira faculdade da região do Vale do Jaguaribe foi criada 
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apenas em 1968, com forte aparato politico-ideológico da ditadura civil-militar7. A 

FAFIDAM com o já frisado acima recebia e ainda recebe pessoas de toda a região, via esta 

que pretendemos buscar para analisar as mudanças na representação docente dessa região. 

Através dos documentos constantes do arquivo estático dessa institição 

siatematizamos o percurso dos egressos do curso de Pedagogia. Estes, ao concluírem o 

curso, voltavam as suas cidades ou mesmo passavam a residir em outras cidadea da região, 

haja vista a fosmação em nível superior lhes proporcionar uma ascensão e visibilidade 

social. Alguns egressos eram convidados a trabalharem nas prefeituras de outras cidades. 

A partir dessa documentação traçamos um mapa da região do Vale do Jaguaribe. 

Os egressos, desenvolveram sua prática docente desde a cidade de Aracati, Itaiçaba na 

região litorânea até Jaguaretama, Jaguaribe, Alto Santo, São João do Jaguaribe, Iracema, 

Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Ibicuitinga, Pereiro, Russas, Quixeré, Palhano, 

Morada Nova. Desta forma, os documentos nos possibilitaram não apenas traçar um marco 

exploratório, mas também entrar em contato com 40% dos egressos pelos endereços, os 

demais foram localizados pela ferramenta da internet e pelos colegas de turma. Assim, 

escolhemos as cidades e consequentemente os egressos para fazerem parte da amostra, 

aqueles que exercem a profissão docente mais distantes dentro da região do Vale do 

Jaguaribe. A amostra foi escolhida  com base na distância, na tentativa de perceber as 

mudanças na representação cultural docente em toda a região, no intuito de, no caminhar da 

pesquisa, possamos fazer um mapa de todo o Estado do Ceará. 

No intuito de iniciarmos a análise das mudanças ocorridas na representação 

docente, partimos da década de 1960. Para esse análise as contribuições dos autores 

regionais foi de extrema importância. Assim, com a elevada taxa de analfabetismo, em 

especial nas pequenas comunidades do sertão onde a leitura e escrita não faziam parte do 

cotidiano, as professoras viam de outras cidades, o que de partida já causava um impacto 

nas relações sociais, as professoras sabiam ler e escrever, coisa que nas pequenas 

comunidade era raro. 

De acordo com Moura (2004),  

A relação da professora com a comunidade se fazia através do respeito 
pelo “saber”. A convivência da professora primária com a comunidade 
com que convivia, na maioria das vezes, era de ajuda mútua, haja vista sua 

                                                           
7 A esse respeito ler FAFIDAM: o conservadorismo da Igreja nas práticas educativas no contexto do Estado 

ditador.Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-graduação em História, da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais em 2016 por Maria Lenúcia de Moura. 
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ajuda na leitura das receitas passadas pelo médico, na leitura e escrita de 
cartas dos entes queridos que viviam distantes ou mesmo nas novenas e 
terços que faziam parte dos ritos católicos das comunidades.  

 

A baixa escolaridade da população, principalmente aquelas que viviam nos sertões do 

Ceará, faziam dos educadores personalidades muito respeitadas. O conhecimento era visto 

como apropriação de poucos, e tornava a professora uma figura admirada por todos. As 

pessoas projetavam na pessoa da professora visão de um ente familiar. O respeito com o qual 

eram tratadas era o mesmo que os alunos tinham para com seus pais e familiares mais 

velhos. Nos relatos de algumas entrevistadas, foram mencionadas comunidades em que os 

alunos tomavam à benção as professoras. 

Considerações Finais 

Segundo Moura (2004) era evidente a valorização do saber pelas comunidade a 

qual a professor estava vinculada, a autora relata que as primeiras professoras ficavam 

hospedadas na casa de pessoas da comunidade, o que gerava um certo desconforto por 

hospedar uma pessoa instruída. A autora reforça que “o simples fato de conversar com uma 

professora ou de recebê-la em casa era tarefa que poucos estavam dispostos a fazer.” 

(MOURA, 2004, p. 72) 

Concluímos que no início da segunda metade do século XX, as professoras eram 

vistas como “doutoras” por saberem ler e escrever, percebemos que essa valorização da 

cultura letrada se dava pelo analfabetismo que assolava o interior cearense nesse período, 

bem como, a valorização do profissional se dava também pelas relações que se 

desenvolviam entre ele e a comunidade que rodeava a escola. 

As práticas desenvolvidas pelas educadoras na comunidade como: organização de 

confraternizações entre as escolas das comunidades, festas religiosas, terços lhes davam 

visibilidade social diante da comunidade, o que pode ser observado pelas falas dos pais de 

alunos e ex-alunos. A leitura e escrita de cartas além de estreitar os laços com a 

comunidade, as colocavam num patamar de confiabilidade. 

A representação cultural desenvolvida pela comunidade em relação a profissão 

docente era de extrema valorização da profissão e do saber. O empenho da comunidade em 

participar de todos os momentos da escola, inclusive dos eventos cívicos, como o desfile 

comemorativo ao Dia da Independência – registrados em vários documentos fotográficos 

que infelizmente não trabalharemos aqui pela delimitação do artigo – sinalizava o quanto a 
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escola era importante para a comunidade e estava inserida nos espaços e momentos de 

lazer.  

As práticas das educadoras desenvolvidas junto as pessoas e as representações 

construídas pela comunidade em torno da profissão docente possibilitaram que na década 

seguinte milhares de jovens viessem a ingressar no magistério, possibilitando que a escola 

fosse uma realidade. Possibilitaremos essa discussão em um outro momento de discussão da 

pesquisa.  

É necessário frisar que tratamos aqui da escola primária e não do colegial, ou 

mesmo do ginásio como denominados o ensino fundamental II e o ensino médio nessa 

década.  Estes níveis de ensino continuaram a serem privados, poucos cearenses tinham 

acesso devido não apenas ao custeio da escola que além do pagamento exigia fardamento 

completo e material escolar, mas também a distância, nem todas as cidades do Ceará, 

tinham o colegial e o ginasial  que eram desenvolvidos em sua ampla maioria pelas escolas 

confessionais. 
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