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1. Algumas palavras para introduzir o tema  

Retroceder no tempo representa intenção de rever percursos sob uma ótica 

qualitativa, objetivando compreender as muitas experiências desenvolvidas, o lugar e 

sentido das ausências e/ou inconsistências, que produziram repercussões sobre a 

trajetória do agora. Esse retorno produz indagações fundamentais, que coloca a 

necessidade de uma revisão / avaliação mais rigorosa do que foi produzido, seus 

impactos sobre a natureza e dinâmica organizativa da sociedade e o que é essencial 

fazer/desenvolver, para alcançar a qualidade dos discursos políticos que se almeja para 

todos as classes sociais.  

Revolver o tempo passado é, sobretudo, uma tentativa de produzir mudanças 

no presente e projetar o futuro. Afinal, nem tudo foi em vão, nem tudo foi negativo. As 

experiências contribuíram, para que a sociedade pudesse avançar em termos de 

organização, em todas as suas dimensões. Se ainda não atingiu os perfis almejados 

significa que há algo por fazer. A oferta qualificada de educação destaca-se como uma 

das principais agendas da pesquisa sobre experiências do século XX.  

O longo século XX, deixou como herança legados importantes para a história 

da educação7: reformismo e remodelação da educação, formação de professores, 

criação de grupos escolares, elaboração de marco regulatório aplicado à educação e a 

formação docente, feminização do magistério, introdução de métodos educativos, 

definição de políticas em educação, dentre outras ações concretas que promoveram a 

educação (Saviani, 2014). Este mesmo autor reconhece que houve avanços (2014, p. 8) 

mas:  

Somos herdeiros de um século que, ao findar, ainda não resolveu suas 
contradições, nas quais se inclui a educação como direito de todos. 
Mas também somos os legítimos herdeiros de perpetuar a aspiração de 
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uma escola que, enquanto forma e educação, seja também o 
sustentáculo da igualdade e da democracia.  

Com base na exploração de estudos sobre o tema, registraram-se várias e 

diversas tentativas de organização do sistema educacional no Brasil durante o século 

XX. O reformismo educacional, que marcou os anos 1920 anunciou os matizes, 

percursos e contornos de práticas que objetivaram, efetivamente, garantir educação 

pública, obrigatória, laica, gratuita, democrática e de qualidade para todos, com a 

perspectiva de corrigir as desigualdades sociais. 

No entanto, as definições sobre educação como processo, não se concretizaram 

sem desafios e tensões. Uma conjuntura envolvendo governos, clero e organizações 

sociais mobilizou-se, sob a crença no poder da escolarização e articulou esforços, para a 

implantação de modelos de educação, que transitaram e redefiniram, ora as práticas 

efetivadas em áreas urbanas, ora em áreas rurais.  

O que se propõe caracterizar e contextualizar, nesse texto, são experiências de 

formação de professores, para escolas de áreas urbanas e rurais no Ceará, considerando 

que, durante o século XX, foram criadas e fortalecidas, dois formatos institucionais 

destinados à profissionalização docente: escolas normais e escolas normais rurais, 

estabelecendo campos de atuação, formatos pedagógicos, metodologias específicas.  

Esse debate se tornou possível em função das contribuições de autores 

nacionais e internacionais, que abordam o tema da instrução de mulheres e formação de 

professoras, com destaque para Manoel (2011), Nóvoa (1992, 1995, 2008), Saviani 

(2008), Magalhães (2004), Nagle (2001), Monarcha (2009), Leonardi (2010), Sousa 

(1955), Castelo (1970), dentre outros estudos. 

O texto organiza-se com a introdução caracterizando o escopo da discussão, 

seguido de caracterização dos fins das escolas normais e normais rurais quanto a missão 

de formação de professores, na sequência o detalhamento da metodologia aplicada e a 

discussão enfatizando achados e resultados da pesquisa, finalizando com as 

considerações de fecho e referências bibliográficas.  

 

II. Escolas Normais – espaços potenciais de formação de professores 
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A história das instituições escolares destaca os determinantes estruturais do 

Estado, das famílias, das corporações, das universidades, produzindo certa evolução no 

tempo entre estas estruturas e respectivas formas como alteraram o contexto das práticas 

em que foram inseridas. Magalhães (2004, p. 62) afirma que à noção de instituição 

“corresponde uma memória, um historicismo, um processo histórico, uma tradição, em 

permanente atualização – totalidades em organização”.  

Por essa razão merecem ser estudadas com atenção no âmbito da história da 

educação, como lugares de modelagem das nações. Na concepção de Nóvoa (1995, p. 

16):  

As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não 
podem ser pensadas como qualquer fábrica ou oficina: a educação não 
tolera a simplificação do humano (das suas experiências, relações e 
valores), que a cultura da racionalidade empresarial sempre transporta. 

 

Como lugares de formação, por excelência, as escolas representavam 

importantes referenciais no cenário de desenvolvimento da Nação. Segundo Monarcha 

(2009, p. 33): “a instituição escolar torna-se central no conjunto das sociedades, a ela 

delegando-se a unificação da cultura no quadro de formação das cidadanias nacionais”. 

Para Nóvoa (1995, p. 23) a modernização do sistema educativo passa pela sua 

descentralização e por um investimento das escolas como lugares de desenvolvimento 

humano e, consequentemente, da sociedade. Este autor observa também a necessidade 

de 

  
Erigir as escolas (e os agrupamentos de escolas) como espaços de 
autonomia pedagógica, curricular e profissional, o que implica um 
esforço de compreensão do papel desses estabelecimentos como 
organizações, funcionando numa tensão dinâmica entre a produção e a 
reprodução, entre a liberdade e a responsabilidade (id ibid.). 

 

As instituições foram estruturas sociais criadas para cumprir determinações em 

um cenário marcado por controle sobre os sujeitos. Suas histórias não representam 

apenas um relato ou recitação de acontecimentos, mas uma narrativa com 

interpretações, releituras que se apresentam na dimensão de representação, de uma 

versão da história institucional, na forma como são percebidas pelos sujeitos que as 

descrevem, como observa Nóvoa (1995, p. 20): 

 
A escola é encarada como uma instituição dotada de uma autonomia 
relativa, como um território intermédio de decisão no domínio 
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educativo, que não se limita a reproduzir as normas e os valores do 
macro-sistema, mas que também não pode ser exclusivamente 
investida como um micro-universo dependente do jogo dos atores 
sociais em presença.  

 

Como destaca Magalhães (2004, p. 124), das várias instituições, a escola tem 

se destacado como um terreno fértil para a reconstituição de elementos essenciais nos 

processos de desenvolvimento, pois: 

  
São organismos vivos, cuja integração numa política normativa e 
numa estrutura educativa de dimensão nacional e internacional é fator 
de conflito entre os campos da liberdade, criatividade, sentido crítico e 
autonomização dos atores e o normativismo burocrático e político-
ideológico estruturante. 

 

Pesquisar as instituições escolares objetiva compreender os determinantes 

legais, teóricos, metodológicos e avaliativos, que nortearam a organização do trabalho e 

seus resultados. Estudar sobre experiências formativas de mulheres, que se ocuparam da 

instrução primária e produziram o fenômeno da feminização do magistério, no 

importante legado do século XX, tornou-se fundamental, sobretudo para compreender 

as tentativas de criação, financiamento e organização pedagógica dessas instituições.  

Os limitados investimentos do Estado apontam escassez dessas instituições, nas 

primeiras décadas do século XX, denuncia amplamente caracterizada na literatura sobre 

história da educação, ao tempo em que destaca a baixa oferta de instrução para toda 

população, colocando o País em posição vergonhosa, por sua condição de abrigar mais 

de 80% de analfabetos.  

Na cruzada pela criação de oportunidades educacionais, no Brasil e no Ceará, o 

protagonismo do clero católico é destacado, especialmente quanto a criação e 

financiamento de instituições, para educar os educadores e ofertar formação qualificada, 

orientada por marco regulatório oficial. Estado e Igreja tiveram momentos importantes 

de intervenção nas concepções e práticas formativas de professores para a educação 

pública, gratuita, obrigatória e laica. A participação da Igreja nestes processos foi 

destacada por Leonardi (2010, p.74) “à medida que as congregações femininas cresciam 

cada vez mais a educação ficava a seu encargo, o que garantia sua retroalimentação”. 

Sobre o papel das congregações e sua afirmação como formadora de mulheres, a mesma 

autora vai nos dizer que:  
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As mulheres que ai ingressavam eram enfermeiras, mas atendiam 
doentes em domicílio, eram professoras de orfanatos, fundavam 
escolas privadas, pensionatos, mas também lecionavam em escolas 
públicas, cuidavam de idosos, marginais e crianças órfãos” (idem, p. 
75). 

A participação do clero na definição dos modelos e referenciais educacionais e 

na formação de professores foi marcado por algumas tensões, conflitos e disputas. 

Manoel (2010, p. 2010) destaca que: 

Ao controlar o sistema educacional, a Igreja poderia, na verdade, 
controlar o sistema de difusão de ideias. Se lhe era impossível 
controlar a produção do saber e circunscrever as ideias novas à sua 
doutrina, o controle do sistema educacional dava-lhe a oportunidade 
de, ao menos, depurar a matéria de ensino, evitando, o quanto 
possível, a divulgação de ideias contrárias às suas teses e dogmas. 

Assim, congregações católicas se firmaram no Ceará com o compromisso de 

instruir e formar mulheres. Essa prática foi iniciada pela Escola Normal do Ceará, 

criada pela Lei Nº. 1790 de 1878, primeira instituição formadora em solo alencarino. No 

Brasil, a criação da Escola Normal “integra um planejamento estruturado em um 

potencial organizativo e civilizatório, uma das principais alavancas para a consolidação 

do projeto de desenvolvimento econômico e social do País” (Vilella, 2008, p. 34). 

A história das Escolas Normais, no Brasil, envolve continuidades e rupturas, 

registros de criação, fechamentos de portas e recriação, entre a segunda metade do 

século XIX, sob o Império, e o século XX republicano. Esse quadro reflete que enquanto 

política de Estado, tais instituições passaram por períodos de ajuste e espera no contexto 

de formação da sociedade nacional. 

A história das primeiras escolas normais nos ajuda a compreender que, o 

principal objetivo da institucionalização da formação era assegurar o seu controle pelo 

Estado, evitando o improviso no exercício profissional, para estabelecer uma atuação 

referendada no domínio de conteúdos, métodos e materiais pedagógicos capazes de 

viabilizarem bons indicadores educacionais.  

Em meio as disputas políticas, influências oriundas das nações europeias e 

americana, o sofrimento produzido pela instabilidade climática, as disputas e tensões 

envolvendo o latifúndio, as disputas ideológicas em torno de referenciais pedagógicos, 

deu-se o deslocamento da formação de professores da capital cearense, Fortaleza, para o 

cariri cearense, localizado há 528 km.  
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Modelos e referenciais inspiraram instituições e respectivas práticas. Em 1923, 

concretizou-se a criação do Colégio Santa Teresa de Jesus – CSTJ, pelo bispo diocesano 

Dom Quintino de Oliveira Rodrigues. O CSTJ foi pioneiro na formação do magistério 

caririense e de estados circunvizinhos: Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte. 

Também no Cariri cearense, no ano de 1934, foi criada a Escola Normal Rural de 

Juazeiro do Norte – ENRJN.  

As escolas normais rurais diferenciavam-se por seu modelo pedagógico e 

objetivos, por meio de ações coordenadas tentar conter a população rural, que migrava 

desordenadamente para áreas urbanas, ameaçando, sobretudo, a produção de alimentos 

e insumos imprescindíveis ao desenvolvimento da economia Nacional. Nesse contexto, 

o ruralismo ganhou espaço na sociedade brasileira de então, caracterizando-se por ser 

uma ideologia que se colocava avessa ao industrialismo e ao urbanismo (ARAUJO, 

2011).  

A migração alterou o cenário socioeconômico das grandes cidades, sobretudo 

pela falta de infraestrutura urbana adequada para os grandes contingentes populacionais. 

Um aspecto que determinou a diferenciação da população migrante era sua condição de 

instrução, quase sempre inexistente ou insuficiente, isto porque o Nordeste brasileiro 

sempre foi isolado e excluído de ações políticas, escassez de recursos, quadro climático 

desfavorável, dentre outras limitações. A migração era uma forma de fugir dos flagelos 

comuns, que afetavam a imensa maioria da população. 

Nesse contexto, as escolas normais rurais surgiram como estratégia 

salvacionista, pois tinham como objetivo o desenvolvimento de ações formativas 

específicas para as necessidades e demandas do campo integradas à preparação para o 

magistério do ensino primário.  

 

 

3. Lugares plurais... percursos e dimensões da pesquisa   

Nesta reconstituição, partimos do pressuposto que o conhecimento histórico é 

elaborado com base em vestígios, pistas, sinais e marcas evidentes de um passado, de 

fatos vivenciados em determinado período. Retornar no tempo é uma operação 

complexa, pois o “passado é sempre conflituoso, nem sempre é um momento libertador 

da lembrança, mas um advento, uma captura do presente” (SARLO, 2007, p. 09).  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



7 

 

Pesquisar um fenômeno ou fato, seja na dimensão histórica ou outra dimensão, 

possibilita, segundo Chizzotti (1995, p.11), “investigar o mundo, a relação do homem 

com o mundo e com os outros homens, o próprio homem”, o trabalho de pesquisa 

materializa o conhecimento do mundo, do homem, das instituições que ele cria, para 

melhor conviver em grupo, procurando atender interesses específicos. Com base nestas 

balizas, buscou-se, nesta pesquisa de natureza qualitativa, aliar estudo bibliográfico, 

exploração de documentos (oficiais, institucionais e pessoais), relatos de um grupo de 

professoras sobre as histórias da formação que vivenciaram.  

Dentre os lugares de referência, para reconstituir processos históricos da 

educação e da formação de professores, os arquivos3 acumulam e, sobretudo, preservam 

os registros da memória em fontes escritas: livros de matrículas, atas de reuniões de 

professores; registro do desempenho acadêmico dos estudantes; livros de visitas e/ou 

ocorrências; diários de classe; relatórios parciais e finais, dentre outros. Os arquivos da 

Hemeroteca da Biblioteca Menezes Pimentel, o Arquivo Público do Ceará, o Centro de 

Documentação da Secretaria de Educação – SEDUC/Ceará, o Centro de Documentação 

da Cúria Diocesana, o Centro de Documentação do CSTJ e o Centro de Memórias da 

ENRJN foram os lugares de referência para a realização desse estudo, bem como dos 

estudos mencionados. 

  

3.1 Alguns achados, resultados e discussão  

 Resultados de pesquisas contribuíram para a tessitura desse diálogo sobre as 

instituições escolares, que formaram professores no Ceará, seja para áreas urbanas ou 

rurais. Sobre a Escola Normal do Ceará, o estudo de Maria Goretti Lopes Pereira e Silva 

intitulado A Escola Normal do Ceará nos anos de 1930-1950: palco de debates 

políticos e pedagógicos no calor das Reformas (2009); o estudo de tese de Fátima 

Maria Leitão Araújo (2006) intitulado Mulheres letradas e missionárias da luz - 

formação da professora nas escolas normais rurais do Ceará: 1930-1960 e, Tania 

Maria Rodrigues Lopes - Uma História de Instituições Escolares e Formação de 

                                                           
3 Os arquivos são constituídos pelo conjunto dos documentos que resultam da atividade de uma 

instituição ou de uma pessoa física ou moral. Arquivos é um conjunto, um corpo organização de 
documentos, de registros; A arquivação tem como objetivo conservar, preservar os documentos 

produzidos pela instituição em questão (ou seu equivalente jurídico); os arquivos, ao contrário das 
bibliotecas, constituídas por documentos reunidos, são apenas documentos conservados. [...] o caráter 
institucional dos arquivos é, portanto, afirmado três vezes: os arquivos constituem o fundo documental 
de uma instituição; produzi-los, recebê-los ou conservá-los é uma atividade específica dessa instituição 
(RICOEUR, 1997, p. 196-197, grifos do autor). 
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Professoras no Cariri (1923 A 1960): O Colégio Santa Teresa de Jesus e a Escola 

Normal Rural de Juazeiro do Norte em perspectiva histórico-comparada (2015). 

Exploramos dissertações produzidas por Delane Lima Nogueira, Amália Xavier 

e a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte: registros sobre a constituição de uma 

cultura docente para a educação no campo (2008), Mirelle Araújo da Silva, A função 

do Jornal O LAVRADOR como meio difusor da formação do professor ruralista de 

Juazeiro do Norte (2009), Maria Lenúcia de Moura,  Memórias de quem tem muito a 

contar: os protagonistas e a história da educação do Tabuleiro do Norte (2006) e Sarah 

Luna Varela, Mitos e ritos da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte (2012).   

 Metodologia de natureza qualitativa foram aplicadas pelas pesquisadoras nos 

fundamentos e práticas da pesquisa: estudo bibliográfico, documental (documentos 

oficiais, institucionais e pessoais), narrativas estruturadas de história oral e exploração 

de imprensa periódica escolar.  

Ao que tudo indica as primeiras décadas do século XX foram marcadas por 

reformas, que desencadearam reformulação do sistema de educação, por meio de 

normas, regulamentos e projetos, programa direcionado para a formação de professores 

nas Escolas Normais, estruturado em dois anos de estudos, focalizando a “Psicologia, 

moral e educação familiar, sociologia, direito da família, economia e contabilidade 

doméstica, adaptado a vida do campo ou das áreas urbanas” (SCHWARTZAMAN et 

al., 2000 p. 124).  

A criação das ENR’s, a partir da experiência de Juazeiro do Norte foi inspirada 

em tentativas de organização do País, inspiradas nos ideais modernistas atender as 

demandas e necessidades da população nacional, sobretudo aquelas situadas em regiões 

rurais (ARAÚJO, 2006; NOGUEIRA, 2008).  

As ações valorizando o ruralismo e a formação docente para a respectiva área 

visavam corresponder ao ideário de progresso e desenvolvimento, assim como conter os 

intensos fluxos migratórios do campo para às grandes cidades, sobretudo para as regiões 

Sudeste e Sul, em busca dos milagres proporcionados pela industrialização e 

urbanização, conforme acentua Nagle (2001, p. 26):  

 

O urbanismo e suas concomitantes mudanças socioculturais 
forneceram novas perspectivas para pensar o 'Novo Brasil'. O 
deslumbramento com os novos engenhos humanos produzidos pela 
ciência e tecnologia, que constituem os novos valores introduzidos 
pelo ambiente citadino, dá origem, tanto ao otimismo com que se 
antecipa a futura civilização brasileira, como vai apurar os quadros do 
pensamento social. 
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O debate sobre a essencialidade da formação docente para escolas rurais foi 

protagonizado, em nível estadual, por Moreira de Sousa, Diretor da Instrução Pública no 

Ceará, defendendo que “o ensino nas Escolas Normais deveria compreender, entre 

outras disciplinas, princípios de lavoura e horticultura”, de forma que preparasse 

adequadamente o professor, para orientar as famílias a lidarem com as possibilidades e 

adversidades do campo (SOUSA, 1950, p. 35).  

A vasta produção de Moreira de Sousa em conjunto com outros defensores do 

ruralismo, como saída para o progresso da nação brasileira, recomendava assegurar 

educação em lócus próprio a sua realidade, como forma de promover a integração 

social, sobretudo do homem do campo, por meio de uma escola, “ajustada à sua 

natureza, à sua psicologia, às suas necessidades e às suas aspirações” (SOUSA, 1950, p. 

10).  

Por sua vez, Nagle (2001, p. 37; 104) enfatiza que “o conceito de que o Brasil 

é um País essencialmente agrícola, por isso mesmo, devem ser prestigiadas todas as 

iniciativas de interesse para a zona rural”. Este autor destaca ainda que “a escolarização 

assumiu um papel quase que formal, entre os educadores e as organizações educacionais 

vai ela assumindo o relevante papel de recurso mais eficaz para encaminhar o País na 

senda do progresso”. 

Para Nogueira (2008, p. 82), a ENRJN tinha como uma de suas finalidades, 

disseminar crenças no sentido de “reconhecer o valor da terra e a sua possibilidade 

como um instrumento passível para o desenvolvimento comercial do País” constituindo 

a educação e a formação de professores “espaço privilegiado da difusão de ideias e 

conhecimentos, importante instrumento na proclamação das orientações nacionalistas da 

época”.  

O ruralismo pedagógico pode ser caracterizado como uma tendência de 

pensamento articulada por alguns intelectuais que, no período em questão, formularam 

ideias que já vinham sendo discutidas e amadurecidas desde os primeiros anos do século 

XX, objetivando a defesa de uma escola adaptada e sempre referida aos interesses e 

necessidades hegemônicas.  

 

Considerações finais 
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A criação das Escolas Normais como espaços de profissionalização feminina 

foi um marco relevante da transição Império – República e se fortaleceu durante as 

primeiras décadas do século XX. 

As reformas desenvolvidas em vários Estados, particularmente no Ceará, 

defenderam a criação de escolas normais para a cidade e o campo, como estratégia de 

qualificação do ensino ofertado no sistema público. Paralelo foi sendo definido marco 

regulatório, para fortalecer e legitimar as práticas, bem como, intensificou-se a 

circulação de ideias e concepções entre regiões, para que o campo específico da 

educação avançasse, na perspectiva das necessidades e demandas apresentadas.  

Tanto as escolas normais como as ENRs inovaram seus métodos, 

diversificando e qualificando a formação de professores, elevando a qualidade de sua 

organização pedagógica, a fundamentação teórica, as práticas em escolas modelos e 

grupos rurais modelos. Dentre as inovações destaca-se a imprensa escolar implantada 

pela ENRJN, que permanece nas práticas docentes até a atualidade, tendo em vista que 

os professores diplomados nestas instituições ocuparam não apenas as salas de aulas das 

escolas, também se tornaram gestores e, reproduziram ou contribuíram para reproduzir 

aspectos considerados significativos da sua formação naquela instituição, repassando de 

geração para geração estes saberes. 

As pesquisas indicam que os modelos incorporados de cenários internacionais 

foram, gradativamente alterados e adaptados às necessidades e realidade brasileira. A 

ENRJN, como primeira instituição do gênero foi imitada em várias cidades do Ceará, do 

Nordeste e pelo Brasil. A sua plataforma pedagógica articulava-se ao modelo de 

desenvolvimento econômico e social em vigor, sendo portanto, importante a sua 

difusão, de forma a favorecer esse modelo. 

Com relação a estrutura formativa de natureza geral, pouco se diferenciavam 

quanto ao currículo. A ENRJN desenvolvia a sua formação complementar direcionada 

as lides campesinas, tentando preparar o homem e a mulher do campo para lidar com as 

dificuldades e possibilidades econômicas que ali fossem gestadas, mesmo convivendo 

com o doloroso flagelo da seca.  
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