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RESUMO 
A história da humanidade está repleta de narrativas míticas formuladas para justificar ou dar 
sentido a vida e a necessidade de explicação e verdades. O objetivo da investigação é 
compreender a constituição do mito e dos ritos pedagógicos ruralistas na Escola Normal Rural 
de Juazeiro do Norte (ENRJN), instalada em 13 de março de 1934. A demarcação temporal 
representa os anos de formação das três primeiras turmas da ENRJN, sendo 1939 o marco de 
formatura da terceira turma. As fontes utilizadas foram: o Jornal O Lavrador, publicado de 
maneira irregular, entre as décadas de 1930 e 1970 e entrevistas a estudantes das três 
primeiras turmas da escola. O referencial teórico-metodológico se fundamenta na relação 
entre mito e realidade, em especial nos escritos de Mircea Eliade. Compreendemos a 
utilização dos ritos escolares na constituição do mito do ruralismo pedagógico. 
Palavras-chave: Mito; Ritos; Escola Normal Rural. 
 
ABSTRACT 
The humanity’s history is replete of mythical narratives formulated to justify or to give sense 
to life and to the need of explanation and truths. The objective of the investigation is 
understands the constitution of the myth and of the pedagogic rites in the Normal Rural 
School of Juazeiro do Norte (NRSJN), installed in 13 of March of 1934. The time 
demarcation represents the years of formation of the first three groups of the NRSJN, being 
1939 the landmark of formation of the third group. The sources used were: the Newspaper O 
Lavrador, published in irregular way, between the decades of 1930 and 1970 and interviews 
to students of the first three groups of the school. The referential system theoretician and of 
method is based on the relation between myth and reality, in special written of Mircea Eliade. 
We understand the use of the school rites in the constitution of the myth of the pedagogic 
ruralism. 
Key words: Myth; Rites; Normal Rural School. 
 

 

 

 

A palavra Mito muitas vezes é associada a algo que não se constitui como 

realidade, mas a narrativa do mito é uma expressão da existência do mesmo associado à vida 

dos que narram e dos que escutam. A história da humanidade está repleta de narrativas 

míticas formuladas para explicar ou dar sentido à vida e à necessidade de verdades. As 

instituições escolares não ficam de fora dentre os espaços da constituição e propagação de 

mitos. Mircea Eliade (2002) afirma que existe uma relação do mito com o sobrenatural e com 

a reconstituição de uma origem. O mito está associado à narrativa de um começo que passa a 

dar sentido ao que é ritualizado. 
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A palavra Mito muitas vezes é associada a algo que não se constitui como realidade, 

mas a narrativa do mito é uma expressão da existência do mesmo associado à vida dos que 

narram e dos que escutam. A história da humanidade está repleta de narrativas míticas 

formuladas para explicar ou dar sentido à vida e à necessidade de verdades. As instituições 

escolares não ficam de fora dentre os espaços da constituição e propagação de mitos. Mircea 

Eliade (2002) afirma que existe uma relação do mito com o sobrenatural e com a 

reconstituição de uma origem. O mito está associado à narrativa de um começo que passa a 

dar sentido ao que é ritualizado. 

Algumas instituições escolares ficaram conhecidas na história como fundadoras 

de alguns movimentos educacionais, representando através de processos ritualísticos a 

materialização do que acreditavam como verdade e reproduziam dando sentido a sua 

existência. A presente escritura relata a existência de uma escola de formação de professores, 

reconhecida no Brasil, como pioneira de um movimento nomeado de Ruralismo Pedagógico. 

A referida instituição foi a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte (ENRJN), instalada em 

13 de março de 1934. O objeto da investigação é a constituição do mito e dos ritos 

pedagógicos ruralistas. A criação da primeira instituição educacional de formação de 

professores para o meio rural antecede dois marcos da política ruralista do governo Vargas, a 

Macha para o Oeste (1938) e o Oitavo Congresso Brasileiro de Educação (1942). A 

demarcação temporal estabelecida nesta pesquisa representa os anos de formação das três 

primeiras turmas da referida escola, que teve seu ato inaugural em 1934, sendo o ano 1939 o 

marco das festividades de formatura da terceira turma. Acredita-se que as três primeiras 

turmas representaram a constituição do modelo de formação ruralista exercitado nas turmas 

que posteriormente ingressaram na escola, respeitando as particularidades que cada 

temporalidade constitui nas tramas cotidianas. O objetivo deste estudo é compreender a 

constituição do mito do Ruralismo Pedagógico e dos ritos vivenciados na Escola Normal 

Rural de Juazeiro do Norte, cidade interiorana do Estado do Ceará, ritos escolares que se 

diferenciavam de outros presentes em instituições formadoras de professores do meio urbano. 

As fontes de pesquisa utilizadas foram: o Jornal O Lavrador, tendo sido localizados 112 

exemplares do periódico, publicado de maneira irregular, entre as décadas de 1930 e 1970 e 

entrevistas a alunos (as) das três primeiras turmas da escola. O referencial teórico-

metodológico se fundamenta na relação entre mito e realidade, em especial nos escritos de 

Mircea Eliade. 

A escritura está dividida em duas partes que demonstram a constituição do mito 

do Ruralismo Pedagógico e dos ritos vivenciados na ENRJN através das fontes pesquisadas. 
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O mito da educação para o homem do campo 

 

A história do período colonial e imperial do Brasil foi marcada pela vida no meio 

rural, representada pelas riquezas e pelos conflitos que os produtos agrícolas proporcionaram 

em uma sociedade marcada pela divisão de grupos sociais com distinção econômica e racial. 

O mito de que o Brasil é um país que tem o seu progresso e destino associado aos afazeres do 

campo geraram a constituição de políticas de manutenção e “desenvolvimento” dos seres 

humanos no meio rural. 

Uma das políticas de manutenção e educação do homem do campo se constituiu 

através da criação de escolas que deveriam formar professores para educarem aqueles que 

habitavam a zona rural.  

A necessidade de encontrar na documentação pesquisada a constituição das 

instituições ruralistas relacionadas com a ENRJN e seu funcionamento se justifica pelo fato da 

necessidade de compreendermos como os ideais do Movimento Ruralista foram 

materializados em forma de instituições e como estas passaram a exercer seu papel de 

divulgadoras e fabricadoras do mito do ruralismo pedagógico. Sabemos que as instituições 

educacionais constituem processos de identidade e estes são modelados e praticados em 

relação com as necessidades e os valores de uma sociedade, mas não podemos deixar de 

creditar a importância das características específicas da comunidade em que a instituição 

educacional está inserida, na operacionalização dos ideais propalados por ela. Como afirmou 

Certeau: “É necessário analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só 

então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança entre a produção da imagem e a 

produção secundária que se esconde nos processos de sua utilização” (1994: p.40). Segundo 

Magalhães (1999: p. 68-69), 

a instituição educativa constitui, no plano histórico, uma totalidade em construção e 
organização, investindo-se duma identidade. Totalidade em organização, a 
instituição educativa apresenta uma cultura pedagógica que compreende um 
ideário e práticas de diversa natureza, dados os fins, os atores, os conteúdos, 
inserida num contexto histórico e desenvolvendo uma relação educacional 
adequada aos públicos, aos fins, aos condicionalismos e às circunstâncias. 
 

Procurando estabelecer relações que auxiliem a constituição das tramas que 

possibilitam a compreensão das práticas ruralistas e a constituição do mito e dos ritos do 

ruralismo pedagógico vivenciadas no cotidiano da ENRJN, devemos compreender o que na 

época da criação da escola se entendia por ruralismo pedagógico. Um dos personagens que 

marcaram os relatos dos primeiros anos de funcionamento da referida instituição é o Sr. 

Plácido Aderaldo Castelo, na época Juiz Municipal de Juazeiro do Norte. Personagem 
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reconhecido entre os que são nomeados fundadores do primeiro estabelecimento educacional 

para formação de professores no meio rural no Brasil (LOURENÇO FILHO, 2001; SOUSA, 

1961; OLIVEIRA, 1984; SOUZA, 1994). Ao escrever o livro no qual relata o surgimento da 

escola o Dr. Plácido, como era usualmente chamado (OLIVEIRA, 1984), retrata a 

contribuição que a escola prestaria na solução de questões referentes ao meio rural, facilitando 

assim nosso entendimento sobre o que se vivenciava como ruralismo pedagógico. Segundo 

Castelo (1951: p. 8),   

(...) a progressiva adaptação e fixação do homem ao meio, capacitando-o, por uma 
instrução adequada, acorde com suas necessidades, em consonância com os 
imperativos mesológicos, étnicos e sociais do nordeste, a ser um fator positivo na 
produção e desenvolvimento econômico. 
 

Escola destinada a contribuir com o desenvolvimento do meio rural através da 

ação educativa do “homem do campo”.  A formação de professores que estivessem 

preparados para atuar não somente com características específicas da vida no campo, mas no 

trato com a higiene e profilaxia era uma necessidade propalada desde o final do século XIX. 

Escola de formação no meio rural estava consorciada com os ideais do que se passou a 

chamar de ruralização do ensino, movimento propagado na primeira metade do século XX 

por pensadores sociais, tais como Sílvio Romero, Alberto Torres1, o sanitarista Belizário Pena 

e o educador Sud Mennucci (LOURENÇO FILHO, 2001). O ensino regular no meio rural 

surgiu no fim do segundo Império e se consolidou na primeira metade do século XX 

(THERRIEN ; DAMESCENO (Org.), 1993). 

Constitui-se, então, uma tendência de pensamento, uma ação política, social e 

econômica denominada ruralismo pedagógico. O ruralismo pedagógico “construiu a idéia de 

uma escola voltada para as tarefas práticas e necessidades (que supunha) imediatas das 

populações pobres do campo,..., em um discurso ideológico bastante aceito e legitimado” 

(PRADO, 1995: p. 06). Para a referente autora, duas campanhas merecem destaque: “Marcha 

                                                 
1  “Alberto Torres nasceu em Itaboraí (RJ), em 1865. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 

1885. Ingressando na carreira política, elegeu-se primeiramente deputado estadual (1892-1893) e em seguida 
deputado federal (1893-1896) pelo estado do Rio de Janeiro. A convite do presidente Prudente de Morais, 
assumiu a pasta da Justiça em 1896, permanecendo no cargo até 1897. De 31 de dezembro desse ano a 31 de 
dezembro de 1900, foi presidente do Estado do Rio. Em abril de 1901, foi nomeado ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Um dos expoentes do pensamento ruralista brasileiro, publicou em 1914 os livros O 
problema nacional brasileiro e A organização nacional e, em 1915, As fontes da vida no Brasil, nos quais 
concebia o Brasil como um país de natureza essencialmente agrária, opondo-se assim a qualquer veleidade 
industrialista. Nacionalista, defendia o fortalecimento do Executivo, convocando os intelectuais a participar 
da organização da sociedade. A nação, segundo suas palavras, deveria organizar-se "como corpo social e 
econômico, não devendo copiar nem criar instituições, mas fazê-las surgir dos próprios materiais do país". 
Suas idéias estiveram bastante em voga na década de 1930, com o movimento integralista” 
(http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/biografias/ev_bio_albertotorres.htm). 
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para o Oeste” - “política de interiorização difundida por meio da campanha o governo 

pretendia solucionar problemas e tensões existentes no campo, deslocando ‘excedentes’ e 

trabalhadores sem terra para áreas não contestadas pelos grandes proprietários rurais” (IDEM: 

p. 2), e “8º Congresso Brasileiro de Educação” - evento realizado em comemoração a 

inauguração da cidade de Goiânia, em julho de 1942, tendo como temática: A educação 

primária fundamental. Eram campanhas que visavam “criar disposições favoráveis à vida 

rural, contribuindo, ao mesmo tempo, para incentivar a ida das populações pobres para o 

interior, além de favorecer a permanência do trabalhador rural no campo” (IDEM: p. 2). Essa 

conjuntura impulsionou o surgimento de um novo modelo de escola brasileira. A escola rural, 

portanto, diferenciava-se das instituições escolares citadinas. Ao contrário destas, objetivava 

não só ensinar a ler, escrever e contar, mas estimulava a valorização da vida no campo, 

visando à adaptação do homem ao meio em que vivia. Era uma “escola pragmática que não 

deveria ‘encher o cérebro de conhecimentos especulativos [o objetivo] é, sim, tornar o 

indivíduo capaz de adquirir a sabedoria de se aplicar a um trabalho proveitoso’” (IDEM: p. 6), 

ou seja, viver produtivamente. A campanha de ruralização se inicia oficialmente no governo 

Vargas com a “Macha para o Oeste” em 1938, sendo que a fundação da ENRJN ocorreu em 

1934, antecedendo as políticas governamentais de ruralização. A gênese da referida 

instituição de formação de professores ruralistas representou a materialização de ideais e 

tornou-se símbolo modelar incentivador de novas iniciativas. A ENRJN passa a ser modelo 

nacional, mas constitui uma forma própria de fazer formação ruralista.  

As práticas ruralistas exercitadas na ENRJN eram constituídas de um misto do 

que se propalava ser os ideais ruralistas com as características marcantes dos que faziam uma 

escola de formação de professores em uma cidade marcada pela religiosidade, o messianismo, 

os conflitos políticos e a esperança de salvação do povo que labutava na terra, exercitando 

ritos e consolidando o mito. 

As práticas educativas da escola estavam organizadas para acontecerem nos turnos 

da manhã e da tarde, sendo que no segundo turno do dia eram realizadas ações nomeadas de 

práticas que, para cada aula teórica no período da manhã, associavam-se aulas de “prática no 

campo ou atividades nas chamadas pequenas indústrias, artes e educação doméstica com 

cursos de Desenho, Corte e Costura e Arte Culinária” (SOUZA, 1994: p. 35). Os alunos 

deveriam, ao final do curso, apresentar um trabalho concernente às atividades práticas. Estas 

se fundamentavam nos relatórios realizados pelos alunos responsáveis no local que 

nomeavam de “fazenda”. O que ocorria na escola era descrito no jornal O Lavrador ou em 

forma de relatórios que eram socializados nos eventos que a instituição promovia. 
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A ENRJN teve seus fatores constituintes e um deles foi a vontade “missionária e 

cruzadista” de Amália Xavier de Oliveira, a Dona Amália de Juazeiro do Norte. A referida 

personagem é autora de várias publicações sobre a cidade do interior do Estado do Ceará 

conhecida como Juazeiro do Padre Cícero. Educadora, nascida no dia 05 de abril de 1904, 

teve formação no Colégio das Irmãs Dorotéias, em Fortaleza. Foi normalista, cursou 

especialização no Instituto de Educação do Rio de Janeiro em 1933, bem como em Música e 

Canto Orfeônico (MAIOR, 2000). Sua carreira profissional esteve associada à existência da 

primeira escola normal rural do Brasil em um misto de idealismo, vontades políticas e valores 

que marcaram as práticas e o cotidiano da referida instituição educacional.  

Dona Amália, falecida em 05 de setembro de 1984, deixou escrito, entre outros 

livros, “História da Escola Normal de Juazeiro do Norte” (1984). Trata-se de obra com 

descrição das particularidades das atividades cotidianas desta escola. São escassas as obras 

que tratam especificamente sobre este assunto, entre elas cabe mencionar o livro de Plácido 

Aderaldo Castelo (1951) e José Boaventura de Souza (1994). O tom redentorista que Amália 

Xavier de Oliveira (1984: p. 17-18) empresta ao discurso em que situa o surgimento desta 

instituição, por exemplo, permite perceber que a iniciativa untava necessidade, sonho e 

vontade de educar em uma ação verdadeiramente cruzadista e libertadora. 

A redenção estava perto: Carneiro de Mendonça na Interventoria do Ceará; 
Moreira de Sousa, na direção do Ensino; Lourenço Filho na Direção do Instituto de 
Educação no rio; Anízio Teixeira na Direção do Ensino no Rio; Gustavo Capanema 
no Ministério de Educação; Leoni Kasefi, coordenando cursos de aperfeiçoamento 
no Instituto de Educação, no Rio, pondo à disposição do Ceará 10 bolsas de Estudo 
para professores; Moreira de Sousa, enviando 10 professoras para o Curso de 
Aperfeiçoamento; Sud Menucci, em São Paulo, estudando as bases dos métodos de 
ensino pregados por Alberto torres. Conclusão desse movimento renovador: A 
Educação que convém ao Brasil é a Educação Rural, pois o Brasil é uma imensa 
zona rural. A conclusão foi arrojada. Os estudiosos puseram-se em campo, e 
concluíram: Vamos escolher a Escola para o meio a que destina: Zona Rural – 
Escola Rural; isto é, Escola que ensine ao homem do campo a “viver no campo, do 
campo, pelo campo e para o campo”. Tem que ser diferente; estudemos suas bases 
e vamos pôr em prática. A escola precisa ensinar a viver. O homem para viver não 
precisa somente aprender a ler, escrever e contar. A Escola que convém é aquela 
que dá ao homem os meios para viver em seu ambiente, melhorando-o, 
desenvolvendo-o, orientando suas condições de vida. Enfim é a Escola de acordo 
com a região a que deve servir. Esta era a Escola sonhada por Moreira de Sousa 
para o Ceará, realizada por Plácido Castelo no Juazeiro.  

Os discursos produzidos por Dona Amália nos primeiros anos da Escola de 

Juazeiro são marcados pelo tom redentor, heróico e missionário. Não podemos deixar de 

considerar que discursos apologéticos e de favorecimentos às populações menos abastadas são 

característicos dos que participaram de ações ditas “fundadoras”. O discurso de Amália 

Xavier destaca que a Escola precisa ensinar a viver, denotando o caráter “missionário” da 

escola e de seus fundadores. Os ideais de fundação da ENRJN estão marcados pelas 
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características do lugar e dos devotos do Pe. Cícero Romão Batista. Juazeiro, cidade da região 

do Carirí, no Estado do Ceará, ficou conhecida na historiografia brasileira pelos conflitos 

políticos e milagres creditados ao Padre Cícero, dentre eles o da hóstia que se transformou em 

sangue na boca da beata Maria de Araújo. A cidade de Juazeiro se tornou um reduto de 

devotos que materializavam sua fé através das peregrinações, romarias, orações, benditos, 

promessas e o culto à imagem do “santo” do Juazeiro do Norte, o “padrinho” que a todos 

protegia na cidade que ainda é reconhecida pelos crentes como espaço de comunicação entre a 

terra e o céu (DELLA CAVA, 1976). Quando a ENRJN foi idealizada não faltou a benção do 

Padre Cícero que se tornou um de seus fundadores e acionistas.  

Podemos verificar que as práticas ruralistas da ENRJR eram constituídas por 

ideais ruralistas, em especial de Alberto Torres e Sud Mennucci. Próximo ao auditório da 

ENRJN há uma placa com o busto de Alberto Torres, modelada pelo artista italiano 

Agostinho Balmes Odísio (2006), com a inscrição “O vidente”. Durante entrevista a um ex-

aluno e professor da ENRJN, Daniel Valquer2, o mesmo afirmou que a inscrição faz 

referência ao aspecto visionário que o homenageado possuía. A referida alcunha estava 

associada à dita visão que o referido personagem possuía do Brasil e os caminhos que 

deveriam ser seguidos para se atingir o desenvolvimento e progresso nacional. Os ideais 

ruralistas estavam fundamentados nos escritos dos pensadores anteriormente citados, 

constituindo a valorização da fixação do homem no campo, o desenvolvimento de técnicas 

modernas, através de ação verdadeiramente civilizatória (TORRES, 1933; 1978), mas não 

encontramos uma relação direta com uma formação religiosa. Pudemos constatar que o 

discurso vinculado à proposta governamental de Getúlio Vargas (1930-1945) afirmava ser o 

melhor cidadão “o que pode ser mais útil aos seus semelhantes e não o que mais cabedais de 

cultura é capaz de exibir. A escola, no Brasil, terá que produzir homens práticos, profissionais 

seguros, cientes de seus mais variados misteres" (HORTA, 1994: p. 146). A Igreja Católica 

detinha grande influência no período, mas o catolicismo vivenciado no Juazeiro do Norte era 

de características messiânicas3. 

 

                                                 
2  Entrevista realizada nas dependências do Centro Educacional Professor Moreira de Souza, antiga ENRJN, em 

02/05/2008. 

3  “O termo messianismo é atualmente empregado para designar dois fatos sociais diferentes: a crença na vinda 
de um enviado divino que trará aos homens a justiça, a paz, condições felizes de existência; e a ação de todo 
um grupo obediente as ordens do guia sagrado para instaurar na terra o estado de felicidade sonhado” 
(SILVA(org.) 1987, p. 746). 
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Ritos do Ruralismo Pedagógico na ENRJN 

Os rituais vivenciados pelos usuários da ENRJN materializavam as características 

religiosas particulares do Juazeiro com os ideais ruralistas, como demonstra uma passagem do 

discurso de formatura da turma de 1939 proferido por Jeni Machado. "A Escola Normal 

Rural, - Samaritana piedosa, encheu o cântaro do nosso cérebro da água cristalina do saber. 

Cumpre-nos, agora, saciar a sede dos que, como nós, não tiveram a ventura de beber dessa 

água miraculosa. Vamos deixar-te, Templo bendito do ruralismo!"4. Os rituais concedem 

autoridade e legitimidade quando estruturam e organizam as posições de certas pessoas, os 

valores morais e as visões de mundo. Fica patente a resignificação operada, dotando a 

instituição educacional da representação de “Templo” e o próprio movimento ruralista como 

“redentor” que salvará, por meio de verdadeiros milagres, as alunas que adquiriam 

conhecimentos e vivenciavam as práticas cotidianas nas terras campesinas. As práticas 

operadas na ENRJN estavam inseridas em um turbilhão de forças que tencionavam em 

diferentes direções. O que se pode constatar é que pouco ou quase nada foi encontrado sobre o 

envolvimento da escola e de seus usuários em movimentos populares, como o Caldeirão, 

ocorridos nos anos de fundação da instituição. Foram encontrados citações e discursos contra 

o que se chamou de práticas comunistas. "Como pacífico, laborioso, disciplinado, protegido 

da ameaça comunista pelas tradições seculares do apego à Igreja, o Brasil, sente-se orgulhoso, 

perante o grande desenvolvimento da sua indústria assucareira” 5. São expressões de uma 

época marcada pelas tensões políticas que perpassavam campo e cidade e eram operadas de 

acordo com os desejos e necessidades dos usuários. 

Os usuários da ENRJN estavam inseridos em um contexto de conflitos políticos, 

messianismo, sofrimento causado pelas secas e ideais de modernidade e progresso que os 

discursos proferidos em favor da Escola Nova e do Ruralismo exerciam sobre seus usuários. 

Quando investigamos a formação dos professores ruralistas da ENRJN, verificamos que dos 

que freqüentaram as três primeiras turmas quase nenhum foi exercer o magistério fora do 

perímetro urbano das cidades interioranas do Estado. As primeiras turmas estavam compostas 

na sua maioria por alunos pertencentes a camadas sociais mais abastadas, motivadas por uma 

formação diferenciada que a escola proporcionava. Muitos dos que ali estudaram passaram a 

exercer a função do magistério na própria cidade de Juazeiro ou exerceram outra profissão, 

muitas das mulheres passaram a constituir família e dedicar-se à educação dos próprios filhos. 
                                                 
4  Jornal O Lavrador (nº 45, 1939, p. 6). 

5  Jornal O Lavrador (nº 42-43, 1939, p. 6). 
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A ENRJN está constituída na memória da maioria dos entrevistados e nas fontes 

escritas consultadas como uma instituição que formou grande parte dos que proporcionaram o 

crescimento da cidade de Juazeiro do Norte, passando a representar um misto de escola, 

templo, e local de sociabilidade. Os ideais ruralistas materializados nas práticas vivenciadas 

na ENRJN foram operacionalizados pelos seus usuários impregnados pelas características de 

suas vidas cotidianas. 
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