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É o olhar que faz a História. No coração de 

qualquer relato histórico, há a vontade de 

saber. No que se refere às mulheres, esta 

vontade foi por muito tempo inexistente. 

Escrever a história das mulheres supõe que 

elas sejam levadas a sério, que se dê à 

relação entre os sexos um peso, ainda que 

relativo, nos acontecimentos ou na evolução 

das sociedades.  

(PERROT) 

 



 
 

RESUMO 

 
 

Esta tese é uma análise histórica e de gênero, centrada no objetivo de reconstituir e 
analisar parte da História da Educação na cidade de Alagoinhas (BA), tendo como 
corpus de estudo as trajetórias de cinco mulheres-professoras - Iraci Gama Santa 
Luzia, Jurilda Santana de Moura, Maria da Glória Rocha, Ires Maia Muller e Valmira 
Maria de Melo Vieira. Todas formadas em Magistério, curso voltado ao ensino 
primário, na década de 60 do século 20, no Colégio Santíssimo Sacramento - CSSS 
e que participaram de momentos significativos referentes à educação escolar no 
município. Ao desenhar as trajetórias dessas mulheres “das canetas”, se objetivou 
compreender o contexto sócio histórico no qual as professoras viveram e atuaram no 
campo de possibilidades onde se encontravam inseridas; buscar os significados do 
ser mulher naquela sociedade; e descortinar os lugares de formação, os fazeres e 
contatos iniciais com a realidade educacional alagoinhense. Buscou-se, ainda ao 
relacionar as experiências individuais ao cenário educativo, entender os elementos 
reveladores das relações de gênero na sociedade de então. Na procura de subsídios 
para pensar a relação homem e mulher, se adotou a categoria gênero como foco 
central na pesquisa a fim de perceber como homens e mulheres travavam disputas 
dentro da sociedade e quais os mecanismos utilizados pelas mulheres “das canetas” 
na conquista por um lugar de destaque no cenário educacional tornando-se, ao 
mesmo tempo, uma “força invisível”. Isto é, foi feita a análise de como 
tradicionalmente as mulheres são relegadas ao silêncio e à invisibilidade no fazer 
histórico, mesmo quando têm uma atuação de destaque no cenário público. O 
estudo está fundamentado em uma abordagem essencialmente qualitativa, 
assentada nos princípios teórico-metodológicos da pesquisa histórica, conforme 
proposta da Nova História (Burke, 1992). Na tentativa de reconstituir as trajetórias 
das mulheres-professoras, ‘mergulhamos’ nos rastros favoráveis a esse fim: 
depoimentos orais; registros pessoais; publicações na imprensa e em veículos 
oficiais, que deram contorno à narrativa histórica ora apresentada. Os depoimentos, 
coletados sob a égide da História Oral, ofereceram “vida” a essa proposta, 
permitindo desvelar aspectos significativos dos percursos educacionais no município 
baiano supracitado. Para além do “excepcional” pinçado nas experiências 
individuais, causava inquietação o “oceano de silêncio” no qual estavam submersas 
as mulheres “das canetas”. As mulheres não são mudas, como aponta Perrot 
(2005), contudo a História as silenciou, obrigando-as a figurar apenas no cenário 
privado. A análise das narrativas resultou na percepção de que as nossas 
professoras ao adentrar a cena pública, deixaram indícios da multiplicidade de 
‘vozes e traçados’, delineados no horizonte educacional da cidade de Alagoinhas.  
  
  
Palavras-chaves: Memória. Gênero. Educação. História da Educação. História Oral 
  
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis is a historical and gender analysis, focused on the goal to reconstitute 
and analyze part of the history of education in the city of Alagoinhas (BAHIA), having 
as corpus of study the trajectories of five women teachers – Iraci Gama Santa Luzia, 
Jurilda Santana de Moura, Maria da Glória Rocha, Ires Maia Muller and Valmira 
Maria de Melo Vieira. All graduated in Teaching, course for elementary school, in the 
decade of 60 century 20, at Santíssimo Sacramento school – CSSS and who 
participated in significant moments for the school education in the county. Upon 
describing the trajectories of these women “ of the pens”, we aimed to understand 
the historical and social context in which the teachers lived and worked in the field of 
possibilities where they were inserted; seek the meanings of being a woman in that 
society; and uncover the training places, the doings and initial contacts with the 
educational reality Alagoinhense. We tried also to relate the individual experiences 
the educational setting, understand the revealing elements of gender relations in that 
society. In seeking for tools to think the relation between man and woman, was 
adopted the gender category as a central focus in the research in order to 
understand how men and women fought within the society and what mechanisms 
were used by women “of the pens” in winning by a prominent place in the educational 
setting becoming, at the same time, an “invisible force”. That is, it was made the 
analysis of how traditionally women are relegated to silence and invisibility to make 
history, even when they have a prominent role on the public stage. The study is 
based on a qualitative approach, based on theoretical and methodological principles 
of historical research, as proposed in the New History (Burke, 1992). In an attempt to 
trace the trajectories of the women teachers, ‘we dove’ in the traces to achieve it: oral 
testimonies; personal records; publication in the press and the official ads, which 
gave way to the historical narrative we presented. The testimonials, collected 
according to the Oral History, offered” life” to this proposal, allowing significant 
aspects of educational pathways in the municipality of Bahia mentioned above. In 
addition to the “exceptional” removed from individual experiences caused concern 
the “ocean of silence” in which women were submerged. Women are not dumb, as 
indicated by Perrot (2005), however the history silenced them, forcing them to appear 
only in the private setting. The narrative analysis resulted in the perception that our 
teachers when entered the public scenery, left evidence of the multiplicity of ‘ voices 
and ways’, outlined in the educational horizon in the city of Alagoinhas. 

  
 
Keywords: Memory. Gender. Education. History of Education. Oral History 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis es un análisis histórico y de gênero, enfocado em El objetivo de 
reconstituir y analizar parte de La historia de la educación en la ciudad de 
Alagoinhas (BAHIA), el corpus de estúdio de gênero de las trayectorias de cinco 
mujeres maestras – Iraci Gama Santa Luzia, Jurilda Santana de Moura, Maria da 
Glória Rocha, Ires Maia Muller y Valmira Maria de Melo Vieira. Todas formadas en la 
enseñanza, curso dirigido a la escuela primaria, en los años 60 del siglo 20, en el 
Santíssimo Sacramento – CSSS y que participó de momentos significativos para la 
educación escolar en el município. Al analizar las trayectorias de estas mujeres “de 
boligrafos”, tuvo como objetivo comprender el contexto histórico y social que las 
maestras vivían y trabajaban en el campo de posibilidades en que estaban 
insertadas, buscar los significados de ser mujer en la sociedad, y descubrir los 
lugares de entrenamineto, los hechos y los contactos iniciales con la realidad 
Alagoinhense educativo. Há intentado, aún relacionar las experiências individuales 
del escenario educativo, comprender los elementos reveladores de las relaciones de 
género en la sociedad de entonces. En la búsqueda de herramientas para reflejar la 
relación entre el hombre y la mujer, se adopta la categoria de género como foco 
central en la investigación para entender como los hombres y mujeres lucharon 
dentro de la sociedad y cuales los mecanismos utilizados por las mujeres 
“boligrafos” para ganar un lugar destacado en el panorama educativo convirtiéndose 
al mismo tiempo uma “fuerza invisible”. Es decir, el análisis de como 
tradicionalmente las mujeres son relegadas al silencio y la invisibilidad de hacer 
historia, incluso cuando tienen un papel destacado en el escenario público. El 
estúdio se basa en un enfoque principalmente cualitativo, basado em princípios 
teóricos y metodológicos de la investigación histórica, como se propone en la Nueva 
Historia (Burke, 1992). En un intento por reconstruir las trayectorias de las mujeres 
maestras, ‘ inmersión’ en el favor de los rastros este orden: testimonios orales; 
expedientes personales; publicaciones en la prensa y en los vehículos oficiales, que 
describen la narrativa histórica que presentamos. Los testimonios, recogido de la 
Historia Oral, que ofrece “vida” a esta propuesta, que permite revelar aspectos 
significativos de los caminos educativos en el município de Bahia antes mencionado. 
Además de la “excepcional” arrancó en las experiencias individuales, causaron 
preocupación el “océano de silencio” en que se encontraban sumergidas las mujeres 
“boligrafos”. Las mujeres no son tontas, según indicado por Perrot ( 2005), sin 
embargo la historia las hizo callar, obligándolas a aparecer sólo en el entorno 
privado. El análisis de las narrativas dió lugar a la percepción que nuestras maestras 
para entrar en la escena pública, dejó evidencia de la multitud de ‘vocês y trazos’, 
esbozados en el horizonte educativo de la ciudad de Alagoinhas. 
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TRAÇADOS INICIAIS DA PESQUISA DELINEADOS A PARTIR “DAS CANETAS” 

 

 

[...] Nada temos de melhor que a memória 
para garantir que algo ocorreu antes de 
formarmos sua lembrança. A própria 
historiografia, digamo-lo desde já, não 
conseguirá remover a convicção, sempre 
criticada e sempre reafirmada, de que o 
referente último da memória continua sendo o 
passado, independentemente do que possa 
significar a preteridade do passado.  

 

(RICOEUR) 

 

Devo, em parte, o título desta tese, à minha sogra. Por esta razão, a 

Introdução foge às normas e se faz, inicialmente, na primeira pessoa. É comum, nas 

nossas conversas, ela afirmar que sou uma mulher “das canetas e não do fogão”. 

Ou seja, minha ocupação profissional exige a saída do espaço doméstico e a 

caneta, um dos meus instrumentos de trabalho, possibilita, implica e autoriza a 

minha ausência do lar, quase me eximindo da responsabilidade com os afazeres 

próprios de uma dona de casa, sem com isso desqualificar as mulheres “do fogão”, 

aquelas que optaram e/ou não tiveram a oportunidade de atuar profissionalmente 

fora de casa. Esta fala surgiu durante o processo de escrita e, mais especificamente, 

quando se buscava o título da tese. Ao referir-se “as canetas e ao fogão”, ainda sem 

sustentar-se em teóricos renomados, dirigia-se às relações de gênero existentes na 

sociedade, esquematizantes dos espaços de atuação para os sexos feminino e 

masculino. A “caneta” seria o espaço público e o “fogão” o privado, na mesma 

perspectiva trazida por Perrot (2005) e utilizada no decorrer deste trabalho. Além 

disso, a caneta é enfocada como instrumento de trabalho, no que tem de essencial: 

com elas escrevem-se linhas e textos; criam-se e são dadas forma às coisas; por 

meio delas pode-se fazer falar silêncios e omissões, visibilizar presenças esquecidas 

e registrar falas sufocadas num determinado contexto.    

Ora, as mulheres pesquisadas neste estudo também foram e são mulheres 

“das canetas”, no mesmo sentido atribuído pessoalmente a mim por minha sogra; 

elas igualmente fizeram das “canetas” um dos instrumentos de trabalho e, a partir 

delas e com elas, encontraram meios de ampliar os espaços de atuação; elevaram 
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níveis de escolarização e conquistaram diplomas; galgaram cargos de chefia e 

tiveram oportunidades de se mostrar capazes de contribuir, de forma contundente, 

com a História da Educação na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. As cinco 

mulheres-professoras cujas trajetórias aqui são desveladas, na perspectiva histórica 

e de gênero, são sim, mulheres “das canetas”, e foi com, por e para elas, que esta 

tese foi escrita.  

Esse estudo é a fala de uma mulher sobre mulheres. Sendo assim, a escrita 

não é neutra. Foi tecida a partir dos lugares ocupados e transitados pela 

pesquisadora, assumindo diversas posições que não se excluem nem são estáticas, 

imutáveis. E dentre estas posições pode-se citar a de ser mulher, pesquisadora, 

professora, filha, mãe, esposa e uma mulher “das canetas”. Essa condição de “ser 

mulher” e de estudar mulheres não pode ser desconsiderada por quem faz nem por 

quem lê o presente trabalho, pois as análises perpetradas e a escrita estão 

atravessadas/marcadas por esta condição. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. 

Nesta experiência de escrita, fala-se de mulheres-professoras; mulheres-mães; 

mulheres-esposas; mulheres-filhas; mulheres “tantas outras coisas”.  

Numa sociedade historicamente patriarcalista como a brasileira, a submissão, 

a invisibilidade e o silêncio feminino causa inquietação, pelo menos a quem se atém 

a estas “nuances”. A forma como a mulher desempenhava - e desempenha - certos 

papéis, se por um lado pode ser percebido como “natural”, por outro, 

contraditoriamente, leva a questionamentos, ainda que íntimos/silenciosos e 

silenciados. Quando não se tem contato com as “teorias do mundo acadêmico”, a 

organização da sociedade onde se vive parece até “natural”. A inserção na 

academia e o consequente contato com as tais teorias1 mostram que “não é bem 

assim” e se começa a perceber e refletir sobre como os homens, historicamente 

situados num tempo-espaço, produzem a organização social, política e cultural; que 

os papéis desempenhados por mulheres e homens foram (continuam e continuarão) 

sendo produzidos e reproduzidos por indivíduos situados historicamente.  

                                                           
1
 No primeiro Semestre do curso de Graduação em Licenciatura em História, na disciplina Sociologia 

estudei mais profundamente o Marxismo e, consequentemente, suas explicações teóricas sobre o 
sistema capitalista. Na época, trabalhava em uma loja no comércio local e lembro claramente que 
fiquei “chocada e surpresa” com os novos conceitos aprendidos e apreendidos. O que mais me 
chamou a atenção foi o da “mais valia”, o que me levou a pedir demissão do trabalho, pois não queria 
mais ser explorada – tola consciência – pela burguesia capitalista. Essa foi, acredito, a minha primeira 
incursão nas “explicações cientificas” da academia sobre a organização da sociedade humana.  
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Escreve-se e pesquisa-se aqui a partir de um determinado lugar e condição. A 

escrita leva o selo da mulher, pesquisadora, professora, mãe, esposa, filha e “tantas 

outras coisas”. Essa condição de mulher, pesquisadora e professora2 conduz a se 

estar totalmente implicada com a temática pesquisada. As escolhas feitas - antes, 

durante e após a realização da pesquisa - são então assumidas e não são neutras, 

não são imparciais, pelo contrário, levam à total implicação com as questões 

discutidas, bem como refletem as posições de sujeito, assumida a todo o momento 

num mundo conflituoso e conflitante, que a cada dia e a todo instante faz lembrar – e 

vivenciar – as relações de gênero. Enquanto pesquisadora, as observações de 

Laville e Dionne (1999, p. 34) dando por certo que o pesquisador, “frente aos fatos 

sociais, tem preferências, inclinações, interesses particulares, interessa-se por eles e 

os considera a partir de seu sistema de valores”, são verdadeiras e guiam “as 

canetas” desta escrita. Para esses autores, o pesquisador, para além de um 

observador neutro, imparcial, é também um ator agindo e exercendo suas 

influências nos resultados das pesquisas desenvolvidas, encaminhando-se à 

construção de um saber no qual o ‘verdadeiro’ difere do tido nas ciências naturais. 

Assim, o verdadeiro nas Ciências Humanas é somente relativo e provisório.  

Esta tese é uma análise histórica e de gênero, centrada no objetivo de 

reconstituir e analisar parte da História da Educação na cidade de Alagoinhas (BA), 

tendo como corpus de estudo as trajetórias de cinco mulheres-professoras - Iraci 

Gama Santa Luzia, Jurilda Santana de Moura, Maria da Glória Rocha, Ires Maia 

Muller e Valmira Maria de Melo Vieira, formadas pelo Colégio Santíssimo 

Sacramento - CSSS na década de 60 do século 20. As cinco tiveram e ainda têm 

atuação no campo da educação alagoinhense e participaram de momentos 

significantes nessa área, como, por exemplo, a instalação e consolidação do ensino 

superior público no município. O estudo foi delineado a partir dos seguintes 

objetivos: reconstituir, numa perspectiva histórica e de gênero, a trajetória das cinco 

mulheres-professoras que compõem o corpus da pesquisa; compreender o contexto 

sócio-histórico onde as professoras viveram e atuaram/atuam bem como o campo de 

possibilidades, no qual se encontravam inseridas; buscar os significados de ser 

                                                           
2
  Não tenho formação de Magistério, no nível que atualmente denomina-se Ensino Médio.  A minha 

formação é de Técnico em Secretariado, mas nunca exerci essa profissão. Entrei na profissão 
docente logo que comecei a cursar a Graduação em História, substituindo uma pessoa conhecida 
num colégio particular na cidade de Alagoinhas-Ba, o Colégio de Alagoinhas, antigo Ginásio de 
Alagoinhas. A partir de então, não deixei mais de exercer o magistério, tanto em instituições 
particulares como em instituições públicas, em todos os níveis de ensino. 



24 
 

mulher naquela sociedade e descortinar os lugares de formação, os fazeres e 

contatos iniciais com a realidade educacional alagoinhense. Ao relacionar as 

experiências individuais ao cenário educativo, buscaram-se ainda probabilidades de 

entender elementos reveladores das relações de gênero na sociedade de então.  

O trabalho envereda pela reconstituição histórica das trajetórias profissionais 

e pessoais dessas cinco mulheres-professoras, pois, assim como outros estudiosos, 

acredita-se ser o estudo destas vidas e dos trabalhos pelas professoras 

encampados, um fértil terreno para pesquisas. A construção de uma narrativa 

histórica que rompesse com a visão histórica determinista entre contexto sócio-

histórico, grupos sociais e indivíduos foi perseguida tendo-se a noção inicial do por 

Schmidt (2004) chamado de “drama da liberdade”, no qual as trocas, incertezas, 

negociações, oscilações – de indivíduos e de grupos sociais historicamente situados 

– são diárias, permanentes e incessantes. Esse raciocínio permeou toda a escrita do 

texto.  

Engaja-se assim este trabalho a uma opção historiográfica que tem 

conquistado cada vez mais espaço no cenário acadêmico, a “Nova História”, ou “a 

história escrita como uma reação deliberada contra o paradigma tradicional, aquele 

termo útil, embora impreciso, posto em circulação pelo historiador de ciência 

americano Thomas Kuhn” (BURKE, 1992, p. 10). O presente estudo ao escolher 

reconstituir trajetórias de mulheres-professoras formadas pelo CSSS, em um 

espaço-tempo delimitado, parte de um princípio fundante: buscar o sentido da ação 

de indivíduos comuns/mulheres na história, procurando tirá-las da invisibilidade 

histórica e de um papel secundário, analisando-as como sujeitos da e na história, 

ciente de ser a realidade algo social, constituída culturalmente e, portanto, passível 

de investigação histórica.  

Recuperar e reconstituir parte da História da Educação de Alagoinhas através 

das trajetórias de vida dessas cinco professoras traz à cena histórica os indivíduos 

protagonistas dessas “histórias”, no caso as mulheres-professoras. Assim, a 

categoria gênero tornou-se a base da pesquisa, pois deu subsídios para pensar não 

só as relações de poder estabelecidas entre os sexos numa sociedade visivelmente 

androcêntrica como a brasileira, mas e, principalmente, como as trajetórias 

profissionais e pessoais das mulheres “das canetas”, protagonistas do trabalho, 

foram marcadas (ou não) por seus substratos biológicos. 
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A despeito do adensamento de estudos cujos temas giram em torno de 

mulheres e docência, estes estudos, acredita-se, não deram “conta de tudo”, ou 

seja, ainda existem espaços não preenchidos por estes trabalhos, caso dessa 

pesquisa em torno de um grupo de mulheres-professoras que tiveram e ainda têm 

uma atuação significativa no cenário educacional da cidade de Alagoinhas.  Além 

disso, as cinco se formaram em nível do hoje Ensino Médio, numa instituição 

religiosa, restrita ao público feminino. No percurso, enquanto pesquisadora, houve a 

necessidade de revisitar a presença da mulher no Magistério como forma de melhor 

compreender a associação entre ambos, fugindo da tentativa de “naturalização da 

feminização do magistério”.  

Trabalhar com trajetórias envolve não somente a vida particular de cada 

indivíduo, mas, impreterivelmente, leva a situar esses indivíduos no contexto sócio-

histórico no qual se movem e se constituem, porque como já afirmado pela 

historiadora brasileira Del Priore (2009) “o indivíduo não existe só (...)”. Isso, com o 

que se concorda, implica articular vários elementos da experiência histórica, 

mobilizando e abordando diversos aspectos das redes de relações concretas 

estabelecidas, buscando a singularidade de experiências. Sem esquecer, entretanto, 

da inserção e envolvimento em redes de sociabilidades, não se tratando, portanto, 

de sujeitos isolados. Propõe-se a dar, então, inteligibilidade a tais experiências, 

escolhendo como “trilha de leitura” principal a condição de ser mulher dessas 

professoras, sem, no entanto, reduzir-se a isso. 

Procurou-se também analisá-las sob outras dimensões como o pessoal, o 

profissional, o religioso e o familiar, que, sabe-se intermedeia o fazer (se) sujeito. 

Isso, contudo, não forneceu a percepção de totalidade, de completude, de ter 

exaurido na integralidade as questões formuladas e que se tencionava responder. 

Os aspectos escolhidos e analisados, é certo, deram uma dimensão das trajetórias 

de vida dessas professoras, apontaram para uma dentre muitas possibilidades de 

“explicações históricas”, tendo o filtro do olhar, a interpretação e as leituras das 

fontes como alicerces na construção dessa narrativa histórica.  

As observações expostas definem a pesquisa como de abordagem qualitativa 

e construída dentro dos princípios epistemológicos das Ciências Humanas, que, 

grosso modo, têm como objeto de análise o homem/mulher em sociedade. O 

conhecimento produzido sob a égide desse saber chama a atenção para a questão 

da objetividade, mais relacionada ao sujeito pesquisador e seus procedimentos do 
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que ao objeto de pesquisa. Deste modo, apropriou-se do conceito de objetivação da 

subjetividade, trazido pelos autores Laville e Dionne (1999), acerca da construção de 

um conhecimento metodicamente produzido, a exemplo da tese apresentada, sendo 

seus resultados comunicados a uma comunidade, academia e/ou banca 

examinadora do presente trabalho cientifico, submetendo-os a julgamento para 

validação ou não deste saber. Este processo deu origem a um saber construído 

dentro dos padrões da normatividade científica, buscando, para além do caráter 

interpretativo e provisório, situar historicamente e acima de tudo os sujeitos que, 

com seus dramas e tramas contribuíram decisivamente com a história da educação 

no município de Alagoinhas.           

Dentre os desafios da pesquisa, destaca-se o fato de que escrever a trajetória 

dessas mulheres-professoras não significa, em nenhum momento, julgar as suas 

escolhas, os caminhos percorridos e as decisões tomadas, nos diversos campos de 

suas vidas. Algumas delas, como se percebe no desenvolvimento do trabalho, 

tiveram ainda atuação política partidária no cenário do município. Não foi objetivo, 

em nenhum momento, julgar princípios políticos e ideológicos defendidos e 

colocados em prática por elas. O pretendido e aparentemente almejado foca-se em 

trazer à tona a riqueza dessas trajetórias que marcaram e delinearam o campo 

educacional no município, visando descortinar os sentidos sócio-históricos de suas 

ações, resgatando algumas questões relacionadas ao gênero. Procurou-se valorizar 

e visibilizar as trajetórias de mulheres reais, que vivenciaram experiências e foram 

produtoras de um legado educacional, ainda que na penumbra histórica, e viveram 

intensamente momentos significativos da história da educação no município nos 

séculos 20 e 21. Ao reunir pedaços das histórias dessas cinco mulheres “das 

canetas” e tentar estabelecer elos entre aspectos das suas vidas privada e pública, 

principalmente os relacionados à educação, notou-se um vácuo, um “esquecimento 

histórico” na sociedade alagoinhense acerca das trajetórias que serviram de 

inspiração à escrita deste texto. As mulheres-professoras tinham muito a dizer sobre 

um período histórico da cidade e, no papel de historiadora, foi o que se dispôs a 

descobrir, registrar e tentar reconstituir. Não foi uma tarefa fácil. Havia o receio de se 

levar pelo encantamento e pela admiração. Como não deixar a emoção e o 

envolvimento falar mais alto na escrita? Como não se envolver com a “ausência de 

distanciamento histórico” e correr o risco de ser “míope para avaliar aquilo que vive”, 

conforme alerta Pesavento (2005)?   
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Essas e outras inquietações foram sendo enfrentadas e superadas no trato 

cuidadoso com as fontes históricas e com o cruzamento dos dados colhidos com um 

aporte teórico pertinente e relacionado à temática. Somou-se a isso a convicção de 

que as trajetórias dessas mulheres “das canetas” estavam impregnadas de uma 

história ainda sem registros e repletas de vida e de significados. Encontrou-se em 

Fischer (2012a), considerações acerca do trabalho com memórias perseguidas ao 

longo da produção deste trabalho: a utilização da memória em pesquisas na área da 

Educação não deve se limitar a uma história em si, cabendo ao pesquisador vincular 

as narrativas memorialísticas ao contexto no qual estas se encontram conectadas, 

sem esquecer-se de munir-se dos cuidados teórico-metodológicos que todo estudo 

com memória demanda.   

 Contrariamente ao dito por Ginzburg (2006) no prefácio do livro O Queijo e os 

Vermes, esta pesquisa não surgiu por acaso. O ponto de partida para a elaboração 

desse trabalho está intimamente relacionado com a escrita da dissertação de 

mestrado centrada no Colégio Santíssimo Sacramento, quando se procurou 

evidenciar além da história da instituição, aspectos da formação recebida pelas 

alunas, valores e modelos apreendidos e/ou elaborados, a fim de mostrar de que 

forma essa educação levava as alunas a absorver os papéis sociais historicamente 

destinados ao gênero feminino: mãe, esposas e donas-de-casa. Constatou-se que 

além desses papéis naturalmente tidos como inerentes à essência feminina, essas 

mulheres eram incentivadas a desempenhar também o papel de professoras 

primárias. Naquele estudo, apesar de se falar da formação em Magistério, não se 

fez referência ao ingresso na profissão dessas professoras formadas no CSSS, nem 

se abordou os impactos e delineamentos que o exercício profissional dessas 

docentes causou tanto em suas vidas, quanto no cenário educacional do município.  

 As inquietações surgidas após a escrita da dissertação deram vazão ao 

presente trabalho, tomando emprestado o conceito de gênero conforme formulado 

por Scott (1990), na categoria histórico-cultural, na condição de “ser feminino” das 

professoras pesquisadas. A inquietação aflorada pelas cinco mulheres “das canetas” 

não tem relação direta com algo excepcional no exercício da docência. No entanto, 

as trajetórias dessas mulheres enalteceu a possibilidade - singular - de compreender 

e resgatar parte da história da educação em Alagoinhas e, assim, se foi adentrando 

no cotidiano delas para vislumbrar aspectos da educação escolar no município. 
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A pertinência deste estudo inscreve-se na possibilidade de ampliação desse 

campo de pesquisa e, particularmente, na superação da lacuna existente de 

trabalhos em nível local aportando às questões ora propostas. Nesse sentido, a 

pesquisa agora realizada, pode auxiliar no resgate de parte da história de uma 

instituição educacional com mais de 70 anos, que muito contribuiu (e ainda contribui) 

para o desenvolvimento de Alagoinhas, além de desvelar aspectos significativos de 

trajetórias profissionais e pessoais de professoras formadas por este colégio, tendo 

como pano de fundo a preocupação com a escrita e preservação da Memória e 

História da Educação na Bahia e, mais especificamente, desse município baiano.  

 O corpus documental do desenvolvimento da pesquisa é bastante amplo. Um 

conjunto de fontes foi analisado buscando-se entender o contexto sócio-histórico e 

educacional do período pesquisado. Este é composto por “documentos oficiais”, 

aqueles expedidos por órgãos públicos; artigos de jornais que circularam em 

Alagoinhas; e dados censitários, que compuseram as chamadas fontes escritas. 

Outra parte do material analisado diz respeito aos depoimentos orais, colhidos sob a 

égide da História Oral, através de entrevistas semiestruturadas com as mulheres 

“das canetas” que atuaram/atuam como professoras no município. São estas, 

portanto, a base da pesquisa. Foi dada atenção também aos arquivos pessoais; 

álbum de fotografias; diplomas; cadernos/cadernetas escolares; dentre outras 

fontes, oportunizando maior aproximação e compreensão do percurso histórico das 

participantes da pesquisa. Esforçou-se para fazer “as coisas falarem”, no sentido 

colocado por Pesavento (2005), para quem as fontes históricas são construção do 

historiador, dependem deste para ganhar sentido e são a ponte que possibilita o 

acesso ao passado.  

 Buscando traçar um panorama histórico de Alagoinhas e conhecer alguns 

aspectos socioculturais e políticos do município, analisou-se especialmente o 

periódico O Nordeste (1948-1956). Apesar de afirmar na sua primeira edição se 

tratar de um veículo de comunicação “sem partidarismo político”, seus redatores, ao 

longo da existência do periódico, se tornaram homens públicos, isto é, se 

envolveram na política local e estadual, tendo sido candidatos a vereadores e 

deputados estaduais, chegando mesmo a ser eleitos. Fato levado em consideração 

na análise das notas e reportagens pinçadas para ilustrar o cenário da sociedade 

alagoinhense da época reportada nesta tese. 



29 
 

Tem-se consciência que a publicação, como toda fonte histórica, tem 

historicidade e limitações, não retratando a sociedade alagoinhense em si, com toda 

a gama de complexidade existente entre esta e os seus membros. O jornal atingia 

uma parcela da sociedade, uma camada letrada e participante, diretamente e 

indiretamente, das decisões econômicas e políticas de então, excluindo-se grande 

parcela da população. Seguiu-se na tentativa de perceber nas notícias veiculadas e 

principalmente nas opiniões e ideias, os conceitos morais e valores por trás de tais 

registros. Ou seja, pelas lentes da imprensa local, se tentou conhecer “coisas” 

reveladoras sobre a sociedade de então, mais designadamente buscou-se 

apreender o lugar reservado às mulheres/professoras e os aspectos educacionais.  

Segundo Luca (2005), no Brasil até a década de 70 apesar da preocupação 

existente em se escrever a história da imprensa, eram poucos os trabalhos a utilizar 

jornais e revistas como fonte, fato possivelmente explicado pelo peso da tradição 

positivista entre os historiadores brasileiros. Na hierarquização das fontes históricas, 

Luca (2005, p.111) observa: “os jornais pareciam pouco adequados para a 

recuperação do passado, uma vez que (...) continham registros fragmentários do 

presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões”. O 

surgimento da Escola dos Annales e toda a gama de transformações no modo de se 

fazer e pensar a história foi, aos poucos, mudando esse quadro e os periódicos 

passaram a ser incorporados à produção do saber histórico. Acerca dos cuidados 

metodológicos, ao se utilizar os periódicos como fontes históricas, a autora citada 

elenca alguns cuidados que devem ser seguidos pelo pesquisador, dentre os quais 

como estes chegaram até os leitores, qual o conteúdo e as relações com o público 

leitor e comercial. 

 O presente trabalho foi então estruturado em quatro capítulos. No primeiro 

são abordadas as opções metodológicas adotadas no desenvolvimento da pesquisa, 

enfatizando o trabalho com a memória e com trajetórias de vida explicitando como, 

na presente investigação, tais conceitos foram apropriados pela pesquisadora. 

Ancorada em estudiosos que, em níveis nacional e internacional, discutem sobre as 

implicações éticas, metodológicas e epistemológicas com as fontes históricas, 

principalmente as orais, descreve-se o percurso realizado tanto para a seleção dos 

sujeitos da pesquisa, quanto para a realização e análise das narrativas orais. 

Enfoca-se também a emergência e impactos do conceito de gênero nos estudos 

sobre as mulheres. Somado a isso, tem-se os aportes teóricos utilizados, numa 
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tentativa de costurar e analisar os conceitos de história e de memória dentro da 

produção do conhecimento histórico.  

 No segundo capítulo a atenção recai, para além de uma revisão bibliográfica, 

na história, mais especificamente na história das mulheres; aborda questões como a 

invisibilidade e ausência nos escritos históricos; e a gradual e lenta, porém 

impactante, escolarização formal ao longo do tempo. O CSSS é analisado enquanto 

espaço de escolarização de mulheres. Instigada justamente pela ‘invisibilidade’ 

feminina, procurou-se dar a conhecer as cinco mulheres-professoras - Iraci Gama 

Santa Luzia, Jurilda Santana de Moura, Maria da Glória Rocha, Ires Maia Muller e 

Valmira Maria de Melo Vieira - fazendo-as visíveis e historicamente situadas, 

desenhando suas trajetórias através de traçados impregnados do estilo de segurar e 

de usar “as canetas” da pesquisadora e da maneira como foram ouvidas. Numa 

perspectiva analítica de gênero, abordou-se o ambiente familiar onde nasceram e 

viveram; a inserção no universo escolar; a vivência no curso de Magistério; e a 

inserção no mundo do trabalho como professoras, dando início às trajetórias 

profissionais.  

No terceiro capítulo se tem delineado um panorama sócio-histórico de 

Alagoinhas em meados da década de 50, do século 20, locus de vivências e de 

atuação das mulheres “das canetas”, com destaque àqueles relacionados aos 

aspectos culturais e educacionais. São, nesta etapa, realizadas algumas relações 

entre o locus de formação inicial das entrevistadas – o CSSS – com as experiências 

individuais e o cenário educativo de então, como possibilidades de se entrever 

elementos reveladores visando melhor compreensão das trajetórias das 

protagonistas do estudo. Busca-se costurar as narrativas das mulheres “das 

canetas” com o cenário educativo brasileiro, baiano e alagoinhense da época. Os 

percursos profissionais das cinco mulheres-professoras ganham contornos e 

traçados que vão, pouco a pouco, se fundindo e se confundindo à própria história da 

educação no município. No quarto e último capítulo, as relações de gênero na 

sociedade alagoinhense, na segunda metade do século 20, é esboçada, finalizando 

com uma discussão acerca das relações de gênero nas quais as mulheres-

professoras tiveram as trajetórias atreladas. 

 Muitos caminhos e traçados poderiam ter sido percorridos para conhecer as 

mulheres-professoras, com quem se dialogou para a escrita desta tese. Optou-se, 

entretanto, por construir uma narrativa focada na trajetória de cada uma delas no 
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conjunto da sociedade onde estavam inseridas e interagiam, tencionando a 

reconstituição de parte da História da Educação no município. Longe de acreditar - e 

até almejar - ter captado a totalidade das trajetórias das mulheres-professoras 

pesquisadas, tem-se consciência de ser este estudo o resultado das opções feitas 

durante todo o trabalho de pesquisa, desde a seleção das professoras, passando 

pela escolha, leitura e análise das fontes históricas até a escrita final. Nesse sentido, 

Fischer (2010) afirma e se concorda com a autora, ser preciso saber da 

impossibilidade de abarcar vidas inteiras a partir de fragmentos, levando em conta o 

fato de toda biografia ter em si a particularidade de um quebra-cabeça, podendo, 

não raro, faltar uma peça e, com isso, não se chegar à composição exata de uma 

identidade.  As peças, montadas do quebra-cabeça proposto neste trabalho, cabe 

acrescentar, se remontadas por outra pessoa, certamente tomaria outro formato 

e/ou aspecto, como é comum ao se tratar de trajetórias de vida.     

 Desta maneira, o trabalho apresentado é, acima de tudo, uma tentativa de 

contribuir para que essas “histórias” de mulheres “das canetas” possam romper o 

silêncio, a invisibilidade e o esquecimento destinados, quase sempre, às mulheres e 

mais especificamente, às mulheres-professoras. É um “sussurro” num “oceano de 

silêncio”, na esperança de provocar ecos não só na academia, mas também em 

outras esferas da sociedade civil, carentes de ouvir vozes femininas, respeitando-as 

e elevando-as à categoria de sujeitos históricos. E, se foram “as canetas” que 

possibilitaram as cinco mulheres-professores falar e serem escutadas, foram 

também “as canetas” seguradas por outra mulher-professora, as ferramentas 

utilizadas para o registro dessas vozes nas páginas que se seguem. Esses traçados 

ainda estão impregnados de história e, espera-se, possam motivar a quem os leiam, 

seja homem ou mulher, se sentirem sujeito de e na história. 
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CAPÍTULO 1 - COMO ESCOLHI, SEGUREI E USEI “AS CANETAS”: APORTES 
TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

A lembrança é a sobrevivência do passado.  
 

(BOSI) 

 

Neste capítulo serão delineados os aportes teórico-metodológicos utilizados 

no desenvolvimento desta pesquisa. Dentre os vários caminhos possíveis, optou-se 

pela História Oral. Enveredou-se, também, pela corrente historiográfica que tem 

conquistado cada vez mais espaço no cenário acadêmico, a da “Nova História”. Na 

definição de Burke (1992, p.10) “a história escrita como uma reação deliberada 

contra o paradigma tradicional, aquele termo útil, embora impreciso, posto em 

circulação pelo historiador de ciência americano Thomas Kuhn”.  

As autoras Ferreira e Amado (1996, p.xvi) defendem que ao se entender a 

história oral como metodologia admite-se que esta “apenas estabelece e ordena 

procedimentos de trabalho (...), funcionando como ponte entre teoria e prática”. Sob 

tal perspectiva, as respostas às questões suscitadas a partir da prática da História 

Oral devem ser, ainda de acordo com estas estudiosas “buscadas onde sempre 

estiveram: na boa e antiga teoria da história”.  

Nesse sentido, corroborando com tal posicionamento teórico-metodológico, a 

investigação apoia-se na ciência histórica, auxiliando-nos, como sugerem Ferreira e 

Amado (1996, p.xvi) a “pensar os conceitos de história e memória, assim como as 

complexas relações entre ambos”, além de indicar caminhos e noções teóricas 

consistentes favorecendo a melhor compreensão do objeto de estudo proposto. 

Por este mesmo prisma, Alberti (2005, p.155) afirma que a história oral 

permite o registro de testemunhos porque “é uma metodologia de pesquisa e de 

constituição de fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados 

do século 20, após a invenção do gravador e da fita”. A estudiosa ressalta que a 

realização de entrevistas gravadas, previstas num projeto de pesquisa previamente 

elaborado, é o elemento constituidor desta metodologia, interdisciplinar por natureza, 

cujos diálogos com disciplinas das Ciências Humanas, como a Antropologia, a 

História, a Sociologia e a Psicologia, por exemplo, e com diversas áreas do saber, 
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como a Educação, a Economia, a Medicina e o Serviço Social, mostraram-se 

profícuos e fonte de significativas pesquisas.  

Ainda de acordo com Alberti (2005), a história oral ‘moderna’ aparece em 

1948, com o advento do gravador e da fita, mas desde a antiguidade essa prática de 

coletar testemunhos orais era presente no fazer histórico de Heródoto, Tucídides e 

Políbio. Surgida nos Estados Unidos, ainda no início do século 20, na Escola de 

Chicago, foi ganhando adeptos na Europa e em outras partes do mundo. Na década 

de 1960 passou a se evidenciar a prática de uma história oral “militante”, cujos 

pesquisadores procuravam sobressaltar uma História “vinda de baixo”, daqueles 

sem “voz” na história.  

Ressalta a pesquisadora que se o boom da prática da história oral foi 

relevante na perspectiva em que foi aceita, reconhecida e incorporada pela e na 

academia, ao mesmo tempo teve que saber conviver e, por fim, superar alguns 

problemas advindos com o seu desenvolvimento. A pesquisadora se refere a alguns 

“equívocos” a serem evitados por todo pesquisador adepto da história oral. O 

primeiro deles reside no fato de se querer “considerar que o relato que resulta da 

entrevista de História oral já é a própria ‘História’ (...) e não apenas uma fonte que, 

como todas as fontes, necessita de interpretação e análise”. O segundo erro está na 

polarização História “de baixo” versus História “de cima”. O pesquisador deve ser 

cuidadoso para não fazer de ‘coitadinhos’ os sujeitos pesquisados e não reforçar as 

diferenças sociais, se colocando como aquele capaz de “dar voz” às minorias, pois 

esta não é capaz de fazê-lo por si mesmo. Tais pontos foram observados ao longo 

deste trabalho (ALBERTI, 2005).  

A década de 1970 é marcada, então, pela passagem de uma história 

“militante” para uma “acadêmica” e pela chegada da história oral ao Brasil. 

Publicações, encontros nacionais e internacionais tornam-se frequentes e 

inspiradores para novas pesquisas. Nas décadas seguintes se presencia um 

crescente desenvolvimento e consolidação da história oral no nosso país. As 

transformações ocorridas dentro da ciência histórica – a noção de fonte histórica, 

oral/escrito, objetividade/subjetividade, dentre outras, possibilitaram a aceitação por 

parte dos historiadores da História Oral (ALBERTI, 2005). 

O passado “tal qual aconteceu” nunca será plenamente reconstituído pelos 

pesquisadores, no entanto, o zelo e o cuidado metodológico com as fontes de 

pesquisa permitem uma aproximação e uma leitura aproximada desse. Assim, as 
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fontes históricas utilizadas neste estudo seguiram a linha da “revolução, do 

alargamento e da ampliação” possibilitado pela Nova História, levando-se em 

consideração a natureza e o problema desta pesquisa.  

Acompanhando o “alargamento” de objetos e temas nos domínios da 

pesquisa histórica e, consequentemente, na História da Educação, há também uma 

ampliação na noção das fontes históricas utilizadas pelo historiador no 

desenvolvimento da sua investigação. As fontes utilizadas pelos historiadores agora 

são várias, vão desde documentos escritos, orais, icnográficos e materiais. A ideia 

de que o “documento fala por si”, tão cara aos historiadores positivistas, foi sendo 

questionada, dando lugar a uma postura crítica frente às fontes, vendo-as como 

historicamente produzidas.  Sobre essa questão, o texto a seguir é significativo ao 

pontuar:  

 
Quando a história recebeu o estatuto de ciência, o que se deu com a 
escola positivista em fins do século 19, o registro privilegiado pelo 
historiador era o documento escrito, sobretudo o oficial. Esse 
documento assumia o peso de prova histórica e a objetividade era 
garantida pela fidelidade ao mesmo. [...] Em resumo o documento 
falaria por si só. [...] A ‘Escola dos Annales, por exemplo, ampliou a 
noção de documentos a partir de uma outra concepção de história. 
[...] Nesse caso, ao documento escrito incorporam-se outros de 
natureza diversa, tais como objetos, signos, paisagens etc. A relação 
do historiador com o documento também se modifica. O documento 
já não fala por si, mas necessita de perguntas adequadas. A 
intencionalidade já passa a ser alvo de preocupação por parte do 
historiador, num duplo sentido: a intenção do agente histórico 
presente no documento e a intenção do pesquisador ao se acercar 
desse documento. (VIEIRA, PEIXOTO; KHORY, 1989, p.13-14). 
 
 

A ampliação de fontes na pesquisa histórica impôs ao pesquisador uma nova 

postura frente às mesmas: em especial, a consciência de que a fonte sozinha não 

dará respostas, de que elas não são, em sua totalidade, os fatos históricos 

passados. Assim, tornou-se imprescindível a problematização das fontes utilizadas 

na pesquisa, o questionamento contínuo sobre não só a sua preservação, mas, 

sobretudo, o tratamento dado às mesmas na pesquisa histórica. Esse desafio não é 

algo fácil.  Lopes e Galvão (2001, p. 42) ao abordar a problemática da utilização de 

novas fontes na História da Educação chamam a atenção para o fato de, em alguns 

estudos recentes, “a utilização de novas fontes documentais nem sempre vem 

acompanhada de uma reflexão aprofundada sobre o porquê de sua escolha para 

aquele objeto determinado ou sobre os problemas inerentes à sua especificidade”. 
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Essas autoras destacam também outra questão frente à postura do pesquisador e 

“suas” fontes, que é o permanente e imprescindível diálogo com a teoria e a 

metodologia próprias da ciência histórica. Sobre isso, enfatizam: 

 
Reafirmamos que são as questões que se fazem a cada um e ao 
conjunto do material e a relação que se estabelece entre elas e as 
respostas obtidas que criam a possibilidade de se ‘fazer história’. 
Assim, o trabalho com as fontes, que exige cuidado, atenção, 
intuição, criatividade, sensibilidade e rigor, não prescinde de um 
trabalho anterior com a teoria e com a metodologia da história. 
(LOPES; GALVÃO, 2001, p. 94, grifo nosso). 
 
 

Nessa perspectiva, o olhar do historiador frente à fonte histórica sofre 

modificações. Esta não mais é vista como a “história em si”, como o registro real e 

verdadeiro do fato histórico passado. Os historiadores da Escola dos Annales3 

desencadearam o que se passou a chamar de “história-problema”: são os 

questionamentos feitos pelo pesquisador – situado num determinado contexto 

histórico e por ele condicionado - que faz a fonte “falar”.  

Almeida (2007) ao abordar a questão da complexidade da escrita de uma 

história em que a figura feminina esteja presente faz um alerta a respeito das fontes 

históricas que permitiria tal escrita: 

 
Ao contrário dos feitos masculinos sobre os quais existe farta 
documentação histórica de um passado intitulado glorioso, sobre as 
mulheres pouco se sabe; há registros e indícios que, aos poucos são 
recuperados, como documentos, fotos, cartas, diários, testemunhos 
de tempos guardados ao longo dos anos, na intimidade dos lares, na 
preservação daquilo que se viveu, até então abrigados de olhos 
indiscretos. A histórica ausência feminina da instrução e das esferas 
de poder impediu testemunhos mais vastos. Portanto, para se 
escrever sobre mulheres em qualquer campo do conhecimento, há 
de se valer de sinais, de vestígios, de fontes pouco ortodoxas em um 
risco assumido de desconsiderar que apenas o que é objetivo dá 
conta da existência humana, sejam seus atores homens ou 
mulheres. Assim, procura-se, mais que interpretar, reinterpretar, 
inferir, concluir parcialmente, eliminando em parte a invisibilidade 
que, por tanto tempo, vem se cristalizando em alguns espaços que, 
apesar de serem majoritariamente femininos, como por exemplo, a 
educação, sempre foram analisados do ponto de vista masculino. 
(ALMEIDA, 2007, p. 18).  

                                                           
3
 Fundada em 1920, na França, por Marc Bloc e Lucien Febvre, essa nova abordagem histórica veio 

ampliar os horizontes da História, ao preocupar-se com “novos objetos”, “novos problemas” e, 
consequentemente, alargar de modo considerável as fontes de pesquisa do historiador. Também 
conhecida como “Nova História”.  

 



36 
 

Referindo-se à utilização dos relatos docentes como fonte de pesquisa na 

História da Educação, Catani (2003a) coloca: 

 
[...] relatos de vida profissional de docentes foram até recentemente 
pouco considerados nos estudos educacionais. Suas experiências 
foram analisadas em função de parâmetros de políticas 
educacionais, e enquanto tais, vistas como não-cientificas, portanto 
não merecedoras de credito (...). Tanto a experiência de professores 
foi desqualificada quanto o papel dos professores enquanto sujeitos 
históricos foi subestimado. (CATANI, 2003a, p. 25). 
 
 

Sobre a importância dos relatos (auto) biográficos e das trajetórias docentes 

para a compreensão da arte e do oficio de ensinar e, consequentemente da história 

da educação, Souza afirma:  

 
Tomar a memória de educadores baianos, na tentativa de apreender 
dispositivos e percursos de formação, inscreve-se como fértil para os 
diálogos estabelecidos entre memória e história da educação, por 
entender que tanto a história das instituições educacionais, quanto os 
diferentes projetos políticos concernentes ao contexto educacional, 
estão vinculados as histórias dos educadores que, com o seu ofício 
diário, contribuíram/contribuem para a consolidação da História da 
Educação na Bahia. (SOUZA, 2009, p. 55). 
 
 

Nessa mesma linha de pensamento, referente ao lugar hoje ocupado pela 

narrativa na escrita da história e no caso específico deste trabalho, na escrita da 

História da Educação baiana, Burke (2005, p. 158) afirma: “a narrativa retornou, 

junto com uma preocupação cada vez maior com as pessoas comuns e as maneiras 

pelas quais elas dão sentido às suas experiências, suas vidas, seus mundos”.  

Nesta pesquisa a categoria gênero torna-se fundante, porque se pretende 

conduzir a análise dos relatos das práticas e trajetórias docentes tendo como pano 

de fundo a condição feminina das professoras entrevistadas. Nesse sentido, 

corrobora-se com Catani (2003a) quando diz: 

 
Como já foi assinalado, o recurso às análises de histórias de vida e 
relatos autobiográficos apresenta-se com possibilidades múltiplas de 
desdobramentos, em razão de suas potencialidades no que diz 
respeito à reconstrução e recriação da experiência docente, em seus 
variados aspectos. Dentre eles queremos destacar aqueles que se 
configuram a partir da especificidade da condição feminina e da 
maneira pela qual essa especificidade traduz-se nas práticas 
pedagógicas. (CATANI, 2003a, p. 38). 
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1.1 OUVINDO O PASSADO, PRODUZINDO FONTES HISTÓRICAS 
 
 

Trabalhou-se, neste estudo, com a noção de que as entrevistas se 

constituíram em fontes intencionalmente produzidas por uma 

entrevistadora/pesquisadora que inquiriu um/a entrevistado/a, não sendo estas um 

“retrato” do passado (ALBERTI, 2005). As implicações decorrentes de tal postura 

levaram a manejar tais entrevistas tendo em vista a noção de 

“documento/monumento” trazida por Le Goff (1994) que ressalta a intencionalidade 

presente em toda e qualquer fonte histórica. Afirma esse historiador francês:  

 
De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no 
passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam 
no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 
pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa os 
historiadores. (LE GOFF, 1994, p. 535). 
  
 

Os termos documento/monumento nem sempre foram usados como 

sinônimos de fontes produzidas intencionalmente pelo historiador. O monumento 

seria a fonte produzida de propósito para resguardar o fato passado, perpetuando-o 

– esculturas, arquitetura, datas históricas, dentre outros. O documento seria a ‘prova 

objetiva’ usada para mostrar que o fato histórico “realmente aconteceu”, não sendo 

um produto do historiador. Le Goff (1994) remete a uma ideia de que o oficio do 

historiador e seu trabalho com as fontes históricas (documento) deve ser submetido 

– sempre – a uma crítica radical. Concordando com o autor se tem como premissa 

que as entrevistas realizadas neste estudo transformaram-se em 

documento/monumento. E, sendo assim, o manuseio foi cercado de todo cuidado 

metodológico. Nas palavras de Le Goff (1994): 

 
A concepção de documento/monumento é, pois, independente da 
revolução documental e entre os seus objetivos está o de evitar que 
esta revolução necessária se transforme num derivativo e desvie o 
historiador do seu dever principal: a crítica do documento – qualquer 
que ele seja – enquanto monumento. O documento não é qualquer 
coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que 
o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. 
Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória 
coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, 
com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1994, p. 545). 
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As entrevistas realizadas, seguindo a linha de raciocínio acima colocada, são 

documentos/monumentos, por isso é preciso, como explica Alberti (2005, p.184) “ser 

capaz de ‘desmontá-las’, analisar as condições de sua produção, para utilizá-las 

com pleno conhecimento de causa”. E foi isso que se procurou fazer: ao analisar as 

entrevistas, estas eram concebidas como um monumento. Ou seja, algo produzido e 

sobre o que se tinha a clara intenção de fazer recordar o passado, que era do 

interesse da pesquisadora de ser recordado.    

Ainda refletindo sobre o caráter subjetivo das fontes e sobre o cuidado 

metodológico que o historiador deve ter em seu fazer histórico, Le Goff (1994) traz 

uma pertinente observação sobre o documento histórico que se considera 

conveniente aqui reproduzir: 

 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, 
da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as 
quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 
ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em 
primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado 
aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das 
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 
involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite 
não existe documento-verdade. Todo o documento é mentira. Cabe 
ao historiador não fazer o papel de ingênuo. (..) É preciso começar 
por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta 
construção e analisar as condições de produção dos documentos-
monumentos. (LE GOFF, 1994, p. 547-548). 
 
 

As entrevistas, enquanto pistas de um passado são evidências (THOMPSON, 

1992), foram ganhando sentido, tornaram-se pontes, permitindo o acesso a um 

passado que se descortinava a partir das indagações levantadas aqui, enquanto 

historiadora. Elas não são mentira, inverdades, como alerta Le Goff (1994), pelo 

contrário, são dados históricos de um tempo passado, tornados presentes pelo viés 

da memória, o que demandou por conta disso, uma leitura excepcionalmente ‘fina’, 

‘cuidadosa’. Relativo às entrevistas, optou-se pelas do tipo história de vida que, diz 

Alberti: 

Têm como centro de interesse o próprio indivíduo na história, 
incluindo sua trajetória desde a infância até o momento em que fala, 
passando pelos diversos acontecimentos e conjunturas que 
presenciou, vivenciou ou de que se inteirou. Pode-se dizer que a 



39 
 

entrevista de história de vida contém, em seu interior, diversas 
entrevistas temáticas, já que, ao longo da narrativa da trajetória de 
vida, os temas relevantes para a pesquisa são aprofundados. 
(ALBERTI, 2005, p. 175). 

 

Para Alberti (2005, p. 175), tanto na entrevista temática - sobre um tema 

especifico - quanto nas de história de vida, há uma relação com o método biográfico, 

pois a “entrevista terá como eixo a biografia do entrevistado, sua vivência e sua 

experiência”. Borges (2005), num ensaio sobre a fecundidade e os limites da 

biografia afirma que, atualmente, alguns estudiosos preferem utilizar o termo 

“trajetórias” ao invés de “biografia”. E esta é a intenção deste trabalho, por não se ter 

a pretensão de dar conta da totalidade das vidas das mulheres-professoras 

pesquisadas, nem enfocá-las numa perspectiva de “grandes homens/mulheres” que 

fizeram a história, como na abordagem biográfica tradicional.   

Para a historiadora, o atual interesse pelas biografias (descrição da história de 

uma vida) deve-se, num primeiro momento, a um grande interesse, por parte dos 

estudiosos, pela problemática do papel do indivíduo na história. E, num segundo 

momento, às transformações internas ocorridas no fazer histórico dos últimos 

tempos, apontando mais explicitamente as crises dos grandes paradigmas, como o 

marxismo e o estruturalismo (BORGES, 2005). 

Respondendo à pergunta formulada pela autora citada ‘Como se pesquisa a 

vida de um indivíduo?’, Borges (2005, p.212) responde que isso deve ser realizado, 

segundo entende “por intermédio das ‘vozes’ que nos chegam do passado, dos 

fragmentos de sua existência que ficaram registrados, ou seja, por meio das 

chamadas fontes documentais”. Tendo em mente tal ‘conselho’, seguiu-se 

decifrando, além das entrevistas, outras fontes históricas que permitissem melhor 

compreensão do passado inquirido, como jornais e arquivos pessoais das 

professoras entrevistadas. Enfim, buscou-se seguir os rastros das trajetórias das 

cinco mulheres-professoras, perceber o campo de possibilidades a que foram 

submetidas ao longo das suas vidas e as relações de gênero estabelecidas no fazer 

profissional e pessoal. Tratava-se de, à luz do fazer histórico, compreender a 

História da Educação na cidade de Alagoinhas, em determinado período, sendo as 

trajetórias das mulheres/professoras “as lentes” utilizadas para vislumbrar tal 

objetivo.  
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A complexidade da tarefa evidenciou-se no momento da escrita das “vidas” 

dessas professoras – tentou-se, a todo custo, evitar o panegírico. Pelo contrário, 

buscou-se recapturá-las em suas singularidades; no emaranhado das relações 

travadas com outros sujeitos que se entrecruzaram com elas; nos elos que ligavam 

suas trajetórias individuais ao contexto educacional do município de Alagoinhas, 

extraindo de suas vivências um sentido histórico, direcionando o olhar deste estudo 

para o sujeito social, em suas experiências individuais e coletivas, buscando retirá-

las da penumbra histórica. Procurou-se, assim como Fischer (2012b, p. 222) salvar 

arquivos, “preservando memórias que narram histórias corriqueiras”.   

Outro desafio imposto se deu no momento da delimitação do marco teórico, 

pois ao situar-se no terreno da biografia, não se pretendeu atear-se estritamente a 

ela, enquanto opção teórico-metodológica. Neste sentido, observou-se que não 

havia – nem haverá – receitas infalíveis a serem seguidas para o desenvolvimento 

do estudo, que esta iria sendo produzida com e pelo diálogo incessante entre a 

subjetividade da pesquisadora, as opções de leituras realizadas, as fontes históricas 

selecionadas e na própria escrita do trabalho, sempre num processo simbiótico.  

Embrenhou-se então num terreno não muito fácil nem de confortável 

locomoção. As fronteiras entre os conhecimentos mostraram-se tênues, frágeis, 

pouco rígidas. Partiu-se da ciência histórica, apreendendo seus pressupostos 

teórico-metodológicos no fazer histórico, adentrando-se assim no terreno perigoso, 

mas fértil - da memória e da história, articulando-o com as trajetórias profissionais e 

pessoais de um grupo de mulheres-professoras - descortinando as relações de 

poder e de gênero ai implícitas – num contexto sócio-histórico de uma cidade do 

interior baiano. O alvo eram as professoras, mas o ambiente onde experienciaram 

suas práticas constituiu-se num panorama que se descortinava, à medida que se 

conseguia reconstituir suas trajetórias, levando a uma escrita historiográfica revelada 

singular à medida que deixava entrever a ação de sujeitos históricos – 

mulheres/professoras – distintas na sociedade não por serem heroínas no sentido 

tradicional do termo, mas porque suas existências e suas formas de ser e estar no 

mundo as  fez criadoras de uma realidade histórica concreta, cujos delineamentos 

se fazem presentes no raiar do século 21.   

Nessa linha de pensamento, as colocações de Nóvoa merecem aqui serem 

reproduzidas, quando diz:  
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Nunca, como hoje, tivemos uma consciência tão nítida de que 

somos criadores, e não apenas criaturas da história. A reflexão 

histórica, mormente no campo educativo, não serve para ‘descrever 

o passado’, mas sim para nos colocar perante um patrimônio de 

ideias, de projetos e de experiências. A inscrição do nosso percurso 

pessoal e profissional neste retrato histórico permite uma 

compreensão crítica de ‘quem fomos’ e de ‘como somos’. (NÓVOA, 

2005, p. 11, grifo do autor). 

  
 

Desta forma, o desafio concomitante foi o de articular o conhecimento 

histórico delineado no itinerário da pesquisa com as trajetórias das professoras 

pesquisadas sem se deixar ‘perder’ na ‘ilusão biográfica’, conforme alertado por 

Bourdieu (1996) tendo, ao mesmo tempo, de fazer uso das ‘ferramentas’ próprias ao 

ofício do historiador. Sem esquecer, como bem coloca Nóvoa (2005, p. 9), que “não 

há história da educação sem um pensamento e um olhar específicos sobre a 

realidade educativa e pedagógica”.  

 

1.2 OUVINDO O PASSADO, “BIOGRAFANDO” MULHERES 

 

“Biografar” talvez não fosse o termo exato, como diz Barros J. D. (2005, p. 

189) para um estudo que “não pretende se concentrar no indivíduo examinado em si 

mesmo, mas apenas se valer dele para examinar o seu entorno”, mas “como não 

existe um verbo substituto poderemos empregá-lo sem maiores problemas”. Sendo 

assim, sob tal prisma, adota-se o termo “biografia” nesta pesquisa, vislumbrada a 

possibilidade de “biografar” as mulheres-professoras como um ‘meio’ para alcançar o 

panorama educacional da cidade de Alagoinhas. Fez-se, retomando Barros, J. D. 

(2005, p.193) “um caminho para fora, e não para dentro da vida do indivíduo”. Esse 

tipo de biografia remete ainda segundo este autor: 

 
[...] à necessidade de não apenas instaurar um diálogo entre o 

indivíduo e a sociedade de sua época, mas também de dar voz aos 

diálogos que atuam na própria constituição do indivíduo que vai 

sendo biografado. Este indivíduo também constrói a si mesmo a 

partir destes diálogos, e reconstruí-los também faz parte do trabalho 

do historiador. O indivíduo biografado, enfim, é ponto de encontro de 

muitos imaginários, de muitas práticas e representações, de 

intertextualidades diversas, e tudo isto se agita no redemoinho 

formado tanto pelas circunstâncias como pelos grandes processos 
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históricos e coletivos, de média ou de longa duração. (BARROS, J. 

D., 2005, p. 203-204). 

 

Del Priore (2009) num texto onde aborda a questão da reabilitação da 

biografia histórica afirma:  

[...] Mas não se tratava mais de fazer, simplesmente, a história dos 

grandes nomes, em formato hagiográfico – quase uma vida de santo 

–, sem problemas, nem máculas. Mas de examinar os atores (ou o 

ator) célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como 

reveladores de uma época. A biografia não era mais a de um 

indivíduo isolado, mas, a história de uma época vista através de um 

indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Ele ou eles não eram mais 

apresentados como heróis, na encruzilhada de fatos, mas como uma 

espécie de receptáculo de correntes de pensamento e de 

movimentos que a narrativa de suas vidas torna mais palpáveis, 

deixando mais tangível a significação histórica geral de uma vida 

individual (DEL PRIORE, 2009, p.9). 

 

Assim, procurou-se fugir do que Bourdieu (1996) chamou de “ilusão 

biográfica”. Ou seja, a associação de uma história de vida a um caminho, uma 

estrada a ser percorrida de forma linear, com começo, meio e fim. A ilusão do 

biógrafo ao trabalhar com história de vida, segundo Bourdieu (1996, p. 185) seria 

“tratar a vida como uma história, isto é, como o relato coerente de uma sequência de 

acontecimentos com significado e direção”. Isso corresponderia a aceitar a história 

como uma mera sucessão de acontecimentos, onde caberia ao historiador o simples 

relato dos fatos históricos. 

Para Bourdieu a história de uma vida não possui coerência intrínseca e 

nenhuma totalidade a ser buscada. Corrobora-se com esse autor ao prevenir que 

abordar uma vida, bem como produzir o relato de uma história de vida considerando 

o indivíduo e/ou a história de vida como um fim em si mesmo é cair na “ilusão 

biográfica”. O sociólogo Bourdieu (1996, p. 185) aponta que, para fugir da “ilusão 

biográfica”, o historiador não deve se “furtar à questão dos mecanismos sociais que 

favorecem ou autorizam a experiência comum da vida como unidade e como 

totalidade”. 

Faz-se coro com Bourdieu (1996) ao criticar a crença em um investigado que 

“se entrega” a um investigador. Para ele, o sujeito e o objeto da biografia - o 

investigador e o investigado - têm de certa forma o mesmo interesse em aceitar o 
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postulado do sentido da existência narrada. Isso torna o biógrafo/investigador 

cúmplice da “ilusão biográfica”, uma vez que o mesmo, no seu relato, empenha-se 

para:  

 
[...] tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo 
retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância, 
estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito a causa 
eficiente ou final, entre os estados sucessivos, assim constituídos em 
etapas de um desenvolvimento necessário. (BOURDIEU, 1996, p. 
184). 
 
 

Objetivando não se deixar levar pela armadilha da “ilusão biográfica”, como 

adverte Bourdieu (1996, p. 189-190) não é pretensão deste trabalho “compreender 

uma vida como uma série única e por si suficiente de acontecimentos sucessivos”, 

pois isso seria o mesmo que “tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem 

levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as 

diferentes estações”. 

Entretanto, almeja-se, seguindo orientações deste autor, evocar as trajetórias 

profissionais e pessoais das professoras pesquisadas, situando-as no contexto 

sócio-histórico, como sujeitos protagonistas da história, porque seria impensável, 

como diz Bordieu (1996, p. 190) “evocar uma viagem sem ter uma ideia da 

paisagem na qual ela se realiza”.  

Neste sentido, ao falar de trajetórias na presente investigação, não são estas 

concebidas no sentido tradicional de um trajeto linear; um caminho percorrido por 

alguém em sua vida; um percurso ou um itinerário previamente definido, restando ao 

indivíduo apenas seguir o curso da vida, dos acontecimentos. Pelo contrário, a 

noção de trajetória adotada nessa pesquisa parte do pressuposto de que tanto o 

sujeito quanto o espaço sócio-histórico ao qual pertencem estão imbricados. São, ao 

mesmo tempo, gerador e gerados por uma coletividade. A tarefa aqui proposta é a 

de buscar dar inteligibilidade a essa relação – que é plural, múltipla, variada – entre 

sujeito e contexto sócio-histórico, fugindo de uma visão histórica linear, cronológica e 

determinista.  

Del Priore (2009, p.10) avisa que a biografia histórica rompe com a falsa 

oposição entre indivíduo e sociedade, pois “na vida de um indivíduo, convergem 

fatos e forças sociais, assim como o indivíduo, suas ideias, representações e 

imaginário convergem para o contexto social ao qual ele pertence”. Nessa linha de 
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pensamento, o trabalho de Leal (2009) sobre Manoel Querino se dedica a estudar a 

vida de um homem negro e militante, buscando “dar voz e sentido histórico” à sua 

trajetória. Afirma a historiadora ter tentado extrair: 

 
[...] das suas vivências diversos elos que ligaram a sua trajetória 
individual às mudanças ocorridas no ambiente urbano, nas relações 
de trabalho, na produção artístico-cultural, nas movimentações sócio-
políticas e no cotidiano do artista, operário, do povo, do africano, do 
negro e mestiço. (LEAL, 2009, p.22).  

 

Lançando mão de uma diversidade de fontes históricas, ela intenta “trazer à 

tona o homem com suas limitações e qualidades”. É isso também é proposto na 

tessitura desta tese: trazer à tona mulheres reais, com qualidades e limitações. Isso 

implicou perceber e analisar as trajetórias das mulheres “das canetas” e o contexto 

sócio-histórico de forma simultânea, baseando-se em uma visão incessante de 

incompletude e de dialogicidade entre ambos, reconhecendo a impossibilidade de 

submetê-las a uma análise deixando de fora tal complexidade. Delineia-se, assim, a 

concepção da existência do contexto sócio-histórico não isolado e independente dos 

atores sociais ou vice-versa. Pelo contrário, sustenta-se na noção de um processo 

de interação e diálogo constantes entre ambos. 

Com a mesma perspectiva metodológica, Menezes (2008) ao analisar 

trajetórias de negros na educação da Bahia, estuda a partir de pessoas concretas as 

relações entre educação - formal e informal - identidade negra e as trajetórias 

traçadas na luta pela sobrevivência, aspirações de acesso aos mecanismos de 

formação da cidadania, na luta pela igualdade, cidadania e reconhecimento do 

direito à diversidade, à alteridade. Refletindo sobre essa questão - a relação 

indivíduo/sociedade - na escrita da narrativa biográfica, Schmidt (2004) defende:  

 
[...] o historiador-biógrafo não deve procurar resolver esse problema 
optando por um dos ‘pólos’, o do indivíduo ou o da sociedade, mas 
sim adotando estratégias narrativas que estabeleçam uma 
permanente tensão entre o personagem e os 
constrangimentos/possibilidades de sua época (SCHIMIDT, 2004, 
p.137).  

 
Concordando com essa afirmação e visando trazer para a investigação as 

tensões dos personagens/contexto ao longo de toda a narrativa histórica reporta-se 

às recomendações desse historiador, segundo quem: 
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[...] os indivíduos biografados – como qualquer indivíduo -, a cada 
momento de suas vidas, têm diante de si um futuro incerto e 
indeterminado, diante do qual fazem escolhas, seguem alguns 
caminhos e não outros. Se hoje esse futuro já é passado, e o 
resultado das escolhas feitas conhecido, o biografo tem a tarefa de 
recuperar o `drama da liberdade` (...) dos personagens – as 
incertezas, as oscilações, as incoerências e, por que não?, o papel 
do acaso - , mostrando que suas trajetórias não estavam 
predeterminadas desde o início. (SCHMIDT, 2004, p. 139). 
 
 

O autor alerta ainda que historiadores-biógrafos devem estar atentos para não 

cair na armadilha da linearidade e da cronologia, imputando uma vivência artificial à 

vida estudada, tarefa que reconhece não ser fácil, requerendo do pesquisador 

buscar, como sugere Schmidt (2004, p.139) “compreender as margens de liberdade 

individual diante dos sistemas normativos”.  

Fica evidente assim, neste trabalho, que as trajetórias das professoras foram 

analisadas tendo por foco não apenas as aparências encontradas na superfície. A 

preocupação básica consistiu em apreender a complexidade das relações sociais 

estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa e o contexto sócio-histórico do qual 

participam, tendo como premissa o exposto por Velho (2006):  

 
[...] embora sejam personagens de seu tempo, de sua sociedade e 
de sua cultura, esses agentes não são simples prisioneiros de 
instâncias que os englobam, submergindo-os, e sim atores que lidam 
com suas circunstâncias e são, até certo ponto, capazes de 
transformá-las. Não se trata, portanto, de uma exaltação ingênua de 
uma liberdade individual, mas da procura de identificar e analisar 
essa fascinante dialética entre indivíduos sujeitos e os mundos 
socioculturais de que participam. (VELHO, 2006, p.8). 
 
 

Ao (re) constituir as trajetórias profissionais das professoras buscou-se 

estudá-las tendo em mente as narrativas biográficas como vias de acesso para a 

compreensão histórica do cenário educacional alagoinhense, baiano e brasileiro na 

época pesquisada ou, como fala Burke (1992, p. 328) procurou-se “não focalizar os 

acontecimentos particulares por si sós, mas pelo que revelam sobre a cultura em 

que ocorreram” e, acrescenta-se à fala de Burke, pelo que se revela sobre os 

indivíduos na/em coletividade e acerca da sociedade onde se encontravam 

inseridos. 

Sendo assim, procurou-se apreender vários aspectos da vida das 

professoras, salientando a questão de gênero ou, como sugere Borges (2005, p. 
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222), “atentar para os condicionamentos sociais do biografado, o grupo ou grupos 

em que atuava, enfim, todas as redes de relações pessoais que constituíam seu dia 

a dia”.  Levi (1996), num clássico texto intitulado Usos da biografia, chama a atenção 

para a possibilidade real de escrever a vida de uma pessoa. Contudo, observa o 

perigo, enfrentado pelos historiadores:  

 
Imaginamos que os atores históricos obedecem a um modelo de 
racionalidade anacrônico e limitado. Seguindo uma tradição 
biográfica estabelecida e a própria retórica de nossa disciplina, 
contentamo-nos com modelos que associam uma cronologia 
ordenada, uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia 
e decisões sem incertezas. (LEVI, 1996, p. 169). 
 
 

 Para ele, os historiadores/biógrafos não devem se furtar de reconstruir o 

contexto sócio-histórico onde o indivíduo biografado age, sob a pena de cair na 

“ilusão biográfica”. Este autor defende uma escrita biográfica na qual se leve em 

consideração a relação entre normas e práticas; entre indivíduo e grupo; entre 

determinismo e liberdade; e entre racionalidade absoluta e racionalidade limitada. A 

questão da liberdade de escolha individual é ponto-chave na escrita biográfica, pois 

para Levi (1996): 

 
[...] essa liberdade não é absoluta: culturalmente e socialmente 
determinada, limitada, pacientemente conquistada, ela continua 
sendo, no entanto uma liberdade consciente, que os interstícios 
inerentes aos sistemas gerais de normas deixam aos atores. (LEVI, 
1996, p. 179). 
  
 

Nesta pesquisa, assim como recomendado por Levi (1996), ao analisar as 

trajetórias das professoras, levou-se em consideração não somente as normas 

sociais e o seu efetivo funcionamento, mas a premissa de que as professoras, 

apesar de conviver numa sociedade com repartição desigual de poder – 

especialmente as relacionadas ao gênero – faziam uso de certa liberdade, abrindo 

possibilidades de atuar como agentes históricos de mudanças e/ou permanências.  

Pollak (1989) ao abordar o “enquadramento da memória” aponta as 

entrevistas com histórias de vida como possibilitadoras de “desenquadramento das 

memórias”. Os silêncios e os nãos ditos podem ser uma forma de se recusar a fazer 

parte de uma “memória enquadrada”, afirma, se referindo especificamente à 
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pesquisa realizada com sobreviventes do Holocausto. As entrevistas com histórias 

de vida, segundo Pollak (1989): 

 
[...] ordena acontecimentos que balizaram uma existência. Além 
disso, ao contarmos nossa vida, em geral tentamos estabelecer uma 
certa coerência por meio de laços entre acontecimentos-chaves (que 
aparecem então de uma forma cada vez mais solidificada e 
estereotipada), e de uma continuidade, resultante da ordenação 
cronológica. Através desse trabalho de reconstrução de si mesmo o 
indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os 
outros. (POLLAK, 1989, p. 13). 
 
 

Neste sentido, os depoimentos obtidos, para além da simples coleta de 

dados, constituíram-se em potencial ferramenta para pensar em consonância com 

Del Priore (2009, p.14) “não apenas as mulheres-professoras em si e por si 

mesmas”, mas e, principalmente, o seu ‘entorno’, isto é, o cenário sócio-histórico no 

qual desempenharam o papel de educadoras, pois também se acredita ser a 

biografia histórica um meio muito “eficiente para dar a conhecer o passado”, como 

esclarece a autora. Focou-se então o indivíduo a fim de vislumbrar um contexto 

histórico mais amplo.  

 

1.3 OUVINDO O PASSADO, NARRANDO TRAJETÓRIAS DE VIDA 

 

Ao falar dos dois campos da narrativa histórica – o estrutural e o narrativo -, 

Burke (1992, p.332) afirma que os historiadores ao optar por um destes diferem “não 

apenas na escolha do que consideram significativo no passado, mas também em 

seus modos preferidos de explicação histórica”. Segundo o estudioso, os 

historiadores da narrativa tradicional baseiam suas explicações em termos de 

caráter e intenções individuais e os historiadores estruturais, por outro lado, 

inclinam-se em considerar as estruturas mais seriamente que os acontecimentos, 

provavelmente tornando-os reducionistas e deterministas.  

Acreditando na possibilidade de se fazer pesquisa histórica fugindo deste 

conflito, Burke (1992) sugere: “não deveríamos nos esquecer de questionar a 

relação entre acontecimentos e estruturas”, até se chegar a uma síntese. E isso foi 

perseguido na escrita desta tese, buscando não furtar o individual e, ao mesmo 

tempo, não descartar – nem superestimar – o contexto sócio-histórico na explicação 

histórica ora exposta.  
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Nesse ensaio, o autor se atém não à questão de escrever ou não a narrativa, 

pois para ele o problema não está na narrativa em si, mas, sobretudo, no tipo de 

narrativa histórica a ser escrita pelo historiador no decorrer da sua pesquisa. O 

modelo narrativo dos historiadores pode ser ampliado, dependendo, desse modo, o 

reinventar da narrativa pelos historiadores (BURKE, 1992). As premissas 

apresentadas interessaram especificamente à escrita desta tese, porque se trata de 

uma narrativa histórica. Sobretudo quando Burke (1992, p.336) afirma que os 

historiadores poderiam escrever seguindo “o modelo dos romancistas que contam 

suas histórias, partindo de mais de um ponto de vista”. Para ele, tal expediente 

permite a interpretação do acontecimento histórico, no qual as “vozes variadas 

opostas” seriam ouvidas, pois a heteroglossia é essencial na escrita de uma “nova 

história”. 

 Tal ideia foi adotada nesta tese quando se elegeu analisar as trajetórias de 

professoras que falavam e ocupavam lugares diferenciados na sociedade 

alagoinhense de então, apesar de terem em comum a formação escolar recebida e a 

profissão docente. Do ponto de vista desse estudo, as “cinco vozes” mostraram 

diferentes perspectivas do desenrolar histórico do campo da educação na cidade de 

Alagoinhas.  

Outro argumento levantado por Burke (1992) e buscado nesta escrita refere-

se à consciência de que o trabalho final do historiador “não reproduz o que 

realmente aconteceu”, mas representa um ponto de vista em particular, sendo este o 

do historiador que pesquisa, analisa e escreve sobre o acontecimento histórico 

tomado de subjetividades e influenciado pelo lugar ocupado na sociedade na qual se 

encontra inserido. Assim, a narrativa histórica é uma das muitas possíveis. Essa 

consciência de não ser a escrita neutra, pois, como fala Burke (1992, p. 15) “por 

mais que lutemos arduamente para evitar os preconceitos associados a cor, credo, 

classe ou sexo, não podemos evitar olhar o passado de um ponto de vista 

particular”, não retira deste trabalho o caráter científico, acadêmico. E isto também 

se pretendeu todo o tempo em que as “vozes” das professoras foram trabalhadas, 

continuamente buscando dialogar com as “vozes” da academia, numa tentativa 

ímpar de alcançar os objetivos traçados. 

Considerou-se também a concepção deste autor de que um novo tipo de 

narrativa faz-se necessária no trabalho do historiador, uma narrativa histórica capaz 

de abarcar, ao mesmo tempo, a descrição e a análise sócio-histórica, além de 
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permitir a aproximação com a escrita literária. Mas, com essa aproximação estava-

se, acima de tudo, admitindo, a opinião de Pesavento (2005, p.62) de que “se a 

História é uma forma de ficção, ela é uma ficção controlada: pelos indícios 

recolhidos, pela testagem a que se submetem esses indícios, pela recorrência ao 

extratexto”, que é “toda aquela bagagem de conhecimentos que o historiador possui, 

referente a um contexto mais amplo, e pode intervir na estratégia de cruzamento 

com os dados em análise”. 

Burke (1992) defende uma “narrativa densa”, tomando de empréstimo a 

terminologia do antropólogo Clifford Geertz. Dessa forma seria possível, no seu 

entender: 

 
Fazer uma narrativa densa o bastante para lidar não apenas com a 
sequência dos acontecimentos e das intenções conscientes dos 
atores nesses acontecimentos, mas também com as estruturas – 
instituições, modos de pensar etc. – e se elas atuam como um freio 
ou um acelerador para os acontecimentos. (BURKE, 1992, p. 339).  

 
 
Assim, neste trabalho buscou-se elaborar uma “narrativa densa” das 

trajetórias profissionais e pessoais das professoras analisadas, tomando os 

cuidados teórico-metodológicos apontados pelo autor citado, a fim de se evitar a 

mera retórica. Para Burke (1992), os historiadores deveriam ser às vezes 

romancistas, não no sentido de inventar falas e personagens, mas no de 

desenvolver as próprias “técnicas ficcionais” para suas “obras factuais”. E foi o que 

se tentou fazer. Durante toda a pesquisa, sobretudo no momento de proceder ao 

cruzamento dos dados e relatos pessoais com o contexto sócio-histórico, visou-se, 

recorrendo a Burke (1992, p.348) “revelar o relacionamento entre os acontecimentos 

e as estruturas e apresentar pontos de vista múltiplos”. Foi feita uma “micronarrativa” 

que, segundo este autor consiste na “narração de uma história sobre pessoas 

comuns no local em que estão inseridas”.  

Del Priore (2009, p. 11-12) afirma que o historiador em seu trabalho 

reconstitui as coisas do passado e, ao fazer isso, lança mão da imaginação sem, 

contudo, enveredar pelo fictício. Essa via pode ser aceita nas obras de ficção alerta 

a autora, não sendo aceitável no trabalho do historiador, porque este “deve integrar 

em sua narrativa a análise das realidades de ordem coletiva, tais como as forças 

sociais, a situação econômica, as pulsões culturais e religiosas, as mentalidades e 

até o clima”. Para a historiadora, a Escola dos Annales renovou os métodos de 
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trabalho do historiador, porém excluiu a biografia desta ‘nova forma de se fazer 

história’, pois não havia espaço para a arte, sendo a biografia “narrativa por 

excelência” (DEL PRIORE, 2009).  

Em outro momento, a estudiosa lembra, sagazmente, que se o historiador, na 

sua escrita não pode, por um lado, subtrair os procedimentos literários e a forma de 

redigir dará ou não legitimidade e validade científica ao trabalho, por outro não pode 

esquecer, salienta Del Priore (2009, p.11) “que a estrutura da biografia se distingue 

daquela do romance por uma característica essencial: os eventos contados pela 

narrativa do historiador são impostos por documentos e não nascidos da 

imaginação”. 

Para Borges (2005) um bom historiador não apenas precisa sentir prazer 

pelas descobertas advindas das pesquisas em suas fontes. Precisa também ser um 

exímio narrador, sabendo que pesquisar e compreender são passos iniciais e narrar 

bem, de maneira envolvente, o final. Para Del Priore os historiadores brasileiros e foi 

o que se pretendeu, devem optar por: 

 
[...] textos que reencontrem o tempo perdido, que chamem à cena os 
fantasmas da história, que tenham capacidade de conversar com os 
mortos. Que permitam a magia de entrar na vida de outrem e que 
façam dos historiadores, caçadores de almas capazes de encantar 
os leitores graças às biografias históricas”. (DEL PRIORE, 2009, 
p.14).  
 

 
Albuquerque Jr. (2007, p. 20-21) ao argumentar que a história seria uma 

‘reinvenção’ do passado por parte do historiador, levanta a questão da escrita e de 

“como esta participa da própria elaboração do fato, tanto quanto a recepção do 

texto, vai levando a esta ênfase na dimensão ficcional, poética, ou seja, inventiva do 

discurso do historiador”. Nessa mesma perspectiva, afirma Pesavento ao falar do 

discurso histórico: 

 
[...] é uma narrativa que se propõe como verídica e mesmo se 
substitui ao passado, tomando o seu lugar. Nesse aspecto, o 
discurso histórico chega a atingir um efeito de real. Incorporando o 
espírito das Musas, que criavam aquilo que cantavam, a História dá 
consistência ao que narra e participa da construção do real. 
(PESAVENTO, 2005, p.55).  
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As reflexões colocadas, observadas à luz do que se pretende analisar nessa 

tese leva à afirmação de que as vivências históricas individuais das professoras 

podem ser parcialmente reconstituídas ao se considerar, tanto as estruturas gerais 

da sociedade, quanto a existência de uma “área de manobra”, na qual as escolhas e 

a liberdade de decisão dos indivíduos os tornam atores/atrizes do e no contexto 

sócio-histórico em que agem e interagem. 

Para Levi (1992, p.139) “um indivíduo tem um conjunto diferente de 

relacionamentos que determina suas reações à estrutura normativa e suas escolhas 

com respeito a ela”. Levando em conta esta crença, construiu-se a pesquisa tendo-

se como elemento norteador a atuação profissional das professoras, sem perder de 

vista uma série de outras questões: a preocupação em não perder a historicidade de 

suas ações; a busca em compreender as estratégias individuais utilizadas pelas 

professoras; e o resgate do sujeito histórico enquanto participante ativo dos 

processos históricos, focos permanentes no construto deste trabalho.  

Por este prisma, colocou-se ‘a mão na massa’. Isto é, buscou-se a 

apropriação das fontes históricas – orais e escritas – elencadas, fazendo-as falar 

para dar forma ao trabalho. O intuito foi o de aproximação com as “zonas 

privilegiadas”, como bem assinalou Ginzburg (1989), para “decifrar” a realidade que 

se aspirava conhecer. Nesse sentido, abordou-se uma série de questões que, de 

forma contundente ou não, mostraram-se capazes de permitir a reconstrução das 

trajetórias das professoras pesquisadas. Tornou-se imperativo, assim, analisar a 

condição de ser mulher (gênero) no contexto sócio-histórico alagoinhense e em 

vários outros pontos, permitindo situar e compreender melhor as escolhas e as 

ações dessas mulheres “das canetas” num tempo e espaço determinados.  

 

1.4 AS MULHERES “DAS CANETAS” PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Se a escolha da temática e da problemática de pesquisa requer acurada 

reflexão por parte de toda/o e qualquer pesquisador, o mesmo se pode dizer do 

momento da seleção dos sujeitos participantes da pesquisa. São momentos de 

decisões, de busca incessante de respostas e, também, por que não, de incertezas. 

Afinal, muitas possibilidades e opções surgem e escolhas são feitas. O mundo 

acadêmico compreende alguns rituais e, dentre estes, se tem a elaboração de uma 
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proposta fundamentada teórica e metodologicamente, apontando para as 

particularidades do que, do como e do por que escrever sobre tal assunto e sobre 

tais sujeitos. As escolhas são, portanto, inexoráveis e entre leituras, inquietações e 

questionamentos, caminhos teóricos e possibilidades metodológicas se mostraram, 

no decorrer desta pesquisa, passíveis de constituírem-se em ferramentas e 

estratégias viáveis ao desenvolvimento dessa investigação histórica.   

A delimitação e definição das participantes também, conforme imaginado, 

apontou para aspectos metodológicos a serem seguidos neste estudo referentes aos 

procedimentos de coleta de dados. Uma das opções foi a dos depoimentos, 

fundamentados sob a égide da História Oral, conforme dito anteriormente. As 

implicações das escolhas marcaram a escrita da tese que, por sua vez, expõe e 

desnuda para os leitores o estilo de estudo, pesquisa e escrita da pesquisadora.  

Nesta investigação histórica estuda-se a trajetória de vida de cinco mulheres 

“das canetas”: as professoras Iraci Gama Santa Luzia, Jurilda Santana de Moura, 

Maria da Glória Rocha, Ires Maia Muller e Valmira Maria de Melo Vieira. Os critérios 

básicos para delimitar as participantes foram: ter concluído a formação em 

Magistério no Colégio Santíssimo Sacramento – CSSS e atuar profissionalmente na 

cidade de Alagoinhas. As cinco docentes concluíram o antigo curso de Magistério 

primário na década de 60. Além disso, levou-se em consideração o fato de elas ser 

e/ou terem sido, do ponto de vista abordado, profissionais com atuação significativa 

no cenário educacional da cidade, além, é claro, da disponibilidade e anuência em 

participar da pesquisa. 

Situar a investigação na cidade de Alagoinhas, no interior baiano, justifica-se 

por ser a pesquisadora residente da cidade, historiadora e com certo conhecimento 

acerca da falta de registros históricos relacionados à vida educacional do município. 

Alia-se a isso, o fato de a cidade ser historicamente considerada um centro 

educacional agregando vários estabelecimentos de ensino de reconhecida 

competência e credibilidade, tendo na educação escolar um elemento de destaque 

no desenvolvimento e crescimento econômico, cultural e populacional. Focar o 

estudo em professoras formadas pelo CSSS explica-se por ter sido essa instituição 

escolar o objeto de estudo no mestrado, dando munição de conhecimentos para 

apontar esta instituição como baluarte da formação de jovens professoras para 

Alagoinhas e municípios vizinhos.   
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Após ter delimitado as participantes da pesquisa, foi feito contato com as 

professoras - por telefone e/ou pessoalmente -, informando acerca do trabalho e o 

convite para a participação no estudo, enfatizando a relevância da atuação 

profissional de cada uma delas na história da educação do município. Nesse 

primeiro contato, as professoras eram informadas de que as conversas seriam 

gravadas e havia a necessidade de assinar um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE na forma de uma Carta de Cessão (ANEXO A), autorizando 

legalmente o uso do conteúdo dos depoimentos coletados e divulgação dos nomes 

reais no momento da conclusão/publicação da pesquisa.  

O banco de dados foi constituído por entrevistas produzidas entre agosto de 

2009 e novembro de 2012. No entanto, ao longo da análise dos dados, sentiu-se, 

em momento posterior, a necessidade de coletar alguma informação não constante 

das narrativas sobre a vida das pesquisadas, como, por exemplo, o nome completo 

dos progenitores. 

 

1.4.1 Perfil Biográfico Resumido das Mulheres “das canetas” 

 

 Iraci Gama Santa Luzia nasceu em Alagoinhas em 9 de julho de 1943. 
Concluiu o curso Pedagógico, no CSSS em 1962. Possui graduação em 
Licenciatura em Português pela Universidade Federal da Bahia - UFBA 
(1971); Licenciatura em Letras Vernáculas pela Universidade Católica do 
Salvador - UCSal (1975); Especialização em Métodos e Técnicas de Ensino 
(1979) e Mestrado em Educação: Métodos e Técnicas do Ensino (1982), 
ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. 
Foi uma das fundadoras da Associação de Professores de Alagoinhas – 
ASPA e a última diretora da extinta Faculdade de Formação de Professores 
de Alagoinhas – FFPA. É professora titular da Universidade do Estado da 
Bahia - UNEB. Foi chefe do Departamento de Educação, Campus II, por 
quatro vezes; assumiu a chefia do Colegiado do curso de Letras por diversos 
períodos e já recebeu diversas homenagens pela trajetória em prol da 
educação e da cultura em Alagoinhas, dentre estas cabe citar o Prêmio de 
Educadora do Ano, em 2009, pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, 
em consonância com o Conselho Municipal da Educação - CME. Recebeu 
também a Medalha do Mérito Dois de Julho, pela Câmara de Vereadores de 
Alagoinhas e foi agraciada, em 2002, com o título de Personalidade da 
Assembleia Legislativa da Bahia. Foi vereadora na cidade entre os anos de 
2001 e 2004. Ocupou o cargo de secretária de Esporte, Cultura e Lazer do 
município por três vezes. Criou a Casa da Cultura em Alagoinhas; constituiu a 
Fundação Iraci Gama de Cultura - FIGAM, que leva seu nome e cujo objetivo 
é o trabalho de resgate da memória da cidade. Coordena o Centro de 
Documentação e Memória de Alagoinhas - CEDOMA, entidade vinculada a 
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FIGAM. Ao todo, são mais de 50 anos de vida dedicados à educação, a maior 
parte na cidade de Alagoinhas (BA).  
 

 Jurilda Santana de Moura nasceu em Catu (BA), cerca de 30 Km de 
Alagoinhas, em 5 de junho de 1944. Concluiu o curso Pedagógico no CSSS 
em 1962. Possui Licenciatura Curta em Geografia, pela UCSal (1968) e 
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar 
(1976), pela Faculdade de Educação da Bahia – FEBA. Professora pública 
estadual aposentada, atualmente dirige o Colégio Star, instituição privada, 
juntamente com duas irmãs. Foi Delegada Escolar no município e 
coordenadora da Diretoria Regional de Educação - DIREC 3. Exerceu o cargo 
de vereadora em Alagoinhas de 31 de janeiro de 1971 a 31 de janeiro de 
1973. Na sua gestão de coordenadora da DIREC projetou a primeira Escola, 
ainda em funcionamento, com Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
destinada a pessoas da cidade fora da faixa etária de escolarização. Na 
esfera estadual, fundou várias instituições públicas de ensino na cidade, entre 
as quais os colégios Eraldo Tinoco, Carlos Santana e o Iraci Fontes. Teve, na 
cidade, um colégio público estadual com seu nome, extinto por determinação 
do governo estadual. São 50 anos de vida dedicados à educação na cidade 
de Alagoinhas.  
 

 Maria da Glória Rocha nasceu em 30 de agosto de 1946, na Fazenda Jacu, 
localizada próxima à cidade de Inhambupe (BA), distante cerca de 46 Km da 
cidade de Alagoinhas. Concluiu o curso de Magistério no CSSS em 1966. 
Possui Licenciatura em Letras (1976) pela UFBA; Especialização pela 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB (1978) e Mestrado em Letras 
(1989), também pela UFBA. É professora aposentado da UNEB. Lecionou 
disciplinas como Língua Portuguesa, Linguística e Filologia. Foi chefe de 
Departamento e vice-diretora pro tempore do Colegiado de Letras. Após a 
aposentadoria, a comunidade acadêmica da UNEB - Campus II lhe 
homenageou dando seu nome à atual Sala de Professores. Foram mais de 40 
anos dedicados à educação em Alagoinhas.  
 

 
 Ires Maia Muller nasceu em Acajutiba (BA), a cerca de 88 Km de Alagoinhas. 

Concluiu o curso de Magistério no CSSS em 1966. Possuiu Licenciatura em 
História (1971), pela UFBA e Mestrado em Educação - Université Du Quebec 
à Montreal (1994), realizado através de convênio entre a UNEB e esta 
Universidade. Atualmente é professora titular da UNEB, campus II, onde 
assume disciplinas na área de Prática e Estágio Supervisionado em História. 
Foi Secretária Municipal da Educação entre os anos de 1989 e 1992. Foi 
homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, através da 
Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Mulher, pela destacada 
atuação como profissional e cidadã, recebendo o título de Personalidade 
2002; recebeu do Exército Brasileiro, o título de Amigo do Sexto Depósito 
Suprimento, em 2003; também foi condecorada com o título de Cidadã 
Alagoinhense, em 2003, em reconhecimento pelos relevantes serviços 
prestados ao município. A professora Ires Muller, ainda em atividade, tem 
mais de 47 anos de dedicação à educação em Alagoinhas.  
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 Valmira Maria de Melo Vieira nasceu em Alagoinhas, em 11 de agosto de 
1948. Concluiu o curso de Magistério no CSSS em 1967. Possui Licenciatura 
em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar (1979) pela FEBA; 
Especialização em Metodologia do Ensino Superior (1989) pela mesma 
instituição. Implantou o curso de Adicionais, no Centro Educacional Cenecista 
Alcindo de Camargo - CECAC. É professora pública aposentada pelo estado 
da Bahia. Atuou na formação de professoras primárias no CSSS por muitos 
anos, onde também exerceu o cargo de Supervisora Escolar. Foi uma das 
mentoras do curso de Pedagogia na Faculdade Santíssimo Sacramento - 
FSSS, sendo coordenadora desde 2000, ano de sua fundação. A professora 
Valmira, ainda em atividade, tem mais de 46 anos de dedicação à Educação 
em Alagoinhas, em grande parte na mesma instituição de ensino, o CSSS.   
    

1.4. 2  A Realização das Entrevistas 

  

Após definir as participantes da pesquisa e realizar leituras na busca de 

embasamento teórico-metodológico, deu-se início às entrevistas, sempre 

considerando o objetivo da investigação: compreender parte da história da 

Educação em Alagoinhas, num determinado período, por meio da análise das 

trajetórias pessoais e profissionais de cinco mulheres “das canetas”. Dito isto, 

descreve-se, sinteticamente, como ocorreram os encontros com as mulheres-

professoras. 

Das cinco professoras entrevistadas, três optaram por realizar as entrevistas 

no local de trabalho: Iraci Gama, Jurilda Santana e Valmira Vieira. As professoras 

Ires Muller e Maria da Glória Rocha receberam a entrevistadora em suas 

residências. O local onde foram realizadas as entrevistas não interferiu no resultado, 

mas levou a refletir sobre as escolhas feitas. Seria uma questão de identidade? A 

localização? O local escolhido era o mais conveniente para elas? Conferia certa 

privacidade? O que fala o local das entrevistas? No entanto, as respostas a tais 

questionamentos foram postas de lado, haja vista que ultrapassariam os limites 

desta investigação4. Thompson (1992, p. 265) destaca que o melhor lugar é “onde o 

informante se sinta à vontade”.  

                                                           
4
 Sobre as interferências do local onde as entrevistas são realizadas, Thompson (1992, p. 163) 

defende que “a mensagem também pode variar, dependendo de onde exatamente ela é ouvida. 
Assim, uma entrevista em casa aumentará as pressões dos ideais ‘respeitáveis’ centrados no lar; 
uma entrevista num bar mais provavelmente enfatizará atrevimentos e brincadeiras; e uma entrevista 
no local de trabalho apresentará a influência das convenções e atitudes ligadas ao trabalho. 
Juntamente com essas mudanças de ênfase, haverá mudanças na linguagem”. 
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Foram realizadas entre duas e três entrevistas com cada uma das 

professoras, sem levar em consideração os primeiros contatos por telefone e/ou 

pessoalmente, buscando a aquiescência das mesmas em participar da pesquisa. 

Esses primeiros contatos mostram-se imprescindíveis para os necessários 

esclarecimentos e objetivos do estudo e para que as professoras, sentindo-se 

envolvidas e motivadas, ficassem mais à vontade no momento das entrevistas. A 

partir da segunda entrevista, abordavam-se assuntos que não haviam sido tratados 

na primeira ou eram retomados pontos pouco claros ou em aberto. Como alerta 

Thompson (1992), os informantes variam bastante, desde aqueles muito falantes, 

que precisam de poucas perguntas até os relativamente lacônicos, mas que, 

mediante estímulos podem revelar lembranças valiosas para a pesquisa. No grupo 

das mulheres “das canetas” existiam, de fato, as “muito falantes” e as lacônicas. 

Adaptou-se, portanto, às formas de expressão das professoras, procurando realizar 

entrevistas bem-sucedidas, em conformidade com os objetivos da pesquisa.  

As professoras mostraram-se interessadas e até orgulhosas em fazer parte 

da pesquisa. Nos encontros realizados, cada uma, à sua maneira, procurava dar 

contribuições significativas, mostrando-se às vezes preocupadas em não estar 

falando coisas interessantes, pertinentes à pesquisa. Era comum, em meio às falas, 

a pergunta ou afirmação: “Não sei se isso lhe interessa.” ou “O que eu estou 

dizendo, está servindo para alguma coisa?”. Procurava-se, em tais momentos, 

deixá-las à vontade, fazendo-as retomar à narrativa. 

Como dito, o local e o horário das entrevistas foi, continuamente, escolha das 

professoras. Ao se requerer o encontro, enfatizava-se a total disponibilidade de 

datas/horário para as entrevistas, buscando com isso reduzir ao máximo a 

intromissão nas agendas das depoentes. Destacava-se ainda a necessidade do 

ambiente ser silencioso e de não haver intromissão nem a presença de outras 

pessoas durante a realização das entrevistas. O telefone, tanto o fixo quanto o 

móvel representou certo empecilho para a realização desta parte do trabalho, mas a 

pesquisadora não poderia impor nada, apenas solicitar às pesquisadas desligar e/ou 

não atender às ligações. Isso não resultou em prejuízo às entrevistas, mas, algumas 

vezes, foi preciso interrompê-las quando as entrevistadas precisavam atender ao 

telefone, mesmo que rapidamente. 

 Para Thompson (1992) a entrevista, numa pesquisa, exige habilidades e 

qualidades por parte de quem a realiza, sob pena de não serem colhidas 
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informações pertinentes. O autor elenca como qualidades essenciais de um bom 

entrevistador:  

 
[...] interesse e respeito pelos outros como pessoas e flexibilidade 
nas reações em relações a eles; capacidade de demonstrar 
compreensão e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, 
disposição para ficar calado e escutar. (THOMPSON, 1992, p, 255). 
 
 

Procurou-se, durante a realização das entrevistas, levar em consideração os 

pontos apontados por esse historiador. Assim, as entrevistas feitas para a escrita 

desse estudo foram pautadas pelo cuidado e respeito, sustentáculos de toda 

pesquisa na qual se utilizam fontes orais. Neste sentido e inspirada nas orientações 

de Tourtier-Bonazzi (1996) buscou-se criar uma relação de confiança entre 

entrevistadas e pesquisadora, realizando as entrevistas individualmente, em local e 

horário previamente agendado. 

Alberti (2005, p. 169) afirma: “a entrevista de História oral é, ao mesmo 

tempo, um relato de ações passadas e um resíduo de ações desencadeadas na 

própria entrevista”. Neste tipo de entrevista, observa o autor, há pelo menos dois 

autores, o entrevistado e o entrevistador. O dito ou não dito, anuncia Alberti (2005, p. 

171) “depende da circunstância da entrevista e do modo pelo qual ele percebe seu 

interlocutor”.    

No decurso das entrevistas, tentou-se seguir as regras elencadas por 

Tourtier-Bonazzi (1996) para o por ele denominado de “exploração inteligente do 

testemunho oral”, abarcando a seleção das pessoas pesquisadas, lugar e roteiro das 

entrevistas. Segundo este autor, o entrevistador deve saber guardar silêncio; ouvir 

atentamente; não pressionar o depoente quando este evitar uma recordação 

dolorosa; não insistir na mesma pergunta e criar uma relação de confiabilidade e 

respeito entre o entrevistador e o depoente (TOURTIER-BONAZZI, 1996). 

Para a realização das entrevistas foi elaborado um roteiro (ANEXO B), com 

aspectos da vida das professoras a serem abordados, tendo o cuidado de não 

‘prendê-las’ a isso, dando espaço ao inesperado, ao não planejado, sem tomar esta 

‘possibilidade’ em algo capaz de ir de encontro ao trabalho acadêmico. Sobre a 

flexibilidade e a habilidade inerentes ao pesquisador que se vale de testemunhos 

orais, Laville e Dionne (1999) falam:  
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[...] pouco importa a técnica ou o instrumento utilizado, a coleta de 
testemunhos, abordagem própria das ciências humanas, exige que o 
pesquisador dirija-se a pessoas que querem responder as perguntas, 
que têm a competência para fazê-lo e que o fazem com honestidade. 
O recurso ao testemunho permite a exploração dos conhecimentos 
das pessoas, mas também de suas representações, crenças, 
valores, sentimentos, opiniões (...). (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 
190). 
 

 
As lembranças não são estáticas, rígidas, elas são um fluxo de articulações 

entre presente e passado e, enquanto pesquisador, não se pode conceber o roteiro 

como preestabelecido e fechado. No decurso das entrevistas, algumas perguntas 

mostraram-se desnecessárias, outras afloraram das próprias recordações das 

professoras e algumas se revelaram pertinentes para entender o próprio desenrolar 

dinâmico das trajetórias narradas. Laville e Dionne (1999, p. 191 defendem que ao 

pesquisador, ciente e consciente do seu papel, cabe “imaginar e ajustar a técnica, os 

instrumentos que lhe permitirão delimitar o objeto de sua pesquisa, extrair deles a 

informação necessária à compreensão que ele quer ter para logo partilhá-la e 

contribuir assim para a construção dos saberes”.   

As seleções de recordações - e disso se tem consciência -, foram feitas. Ou 

seja, o quê, como e quanto foi lembrado/relatado/rememorado/silenciado no 

decorrer das entrevistas estão intimamente relacionados com o modo da 

aproximação da pesquisadora com as fontes e a partir dos encontros, além, é claro, 

da própria subjetividade característica do ato de recordar. Nessa perspectiva, Bosi 

(1994) contribui nesta conclusão quando afirma:  

 
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas 
refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de 
hoje, as experiências do passado. A memória não é 
sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria 
no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma 
imagem construída pelos materiais que estão, agora, à 
nossa disposição, no conjunto das representações que 
povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos 
pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a 
mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
nós não somos os mesmos de então e porque nossa 
percepção alterou-se e, com ela, as nossas ideias, 
nossos juízos de realidade e de valor. (BOSI, 1994, p.55, 
grifo nosso). 
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 Na coleta dos depoimentos orais, procedeu-se de modo que as entrevistas 

fossem bem encaminhadas e as professoras se sentissem à vontade, não só com a 

presença da pesquisadora, mas também com o uso do gravador. Procurou-se não 

ultrapassar o tempo de uma hora, considerado como adequado para este fim, 

levando-se em consideração o cansaço e o esforço desprendido pelas 

entrevistadas.  

Ao final de cada entrevista, se agradecia e era marcado o próximo encontro, 

após a transcrição das entrevistas, possibilitando a leitura por parte da entrevistada.  

Caso necessário, se podia retirar/acrescentar alguma informação. Foi aceita toda e 

qualquer intervenção referente às alterações em torno do já relatado, embora isso 

não tenha sido frequente. Em todas as narrativas, percebeu-se o cuidado com a 

linguagem oral e o prazer das entrevistadas em rememorar períodos de suas vidas, 

sendo assim definitivamente reconhecidas autoras e atrizes da história. 

Durante a convivência com as cinco mulheres-professoras, muitos foram os 

encontros. Alguns marcados; outros ao acaso, sem relação direta com a pesquisa, 

num mercado, numa feira, num restaurante. Coisas de cidade do interior. Viam-se 

mulheres alegres, algumas elegantemente vestidas, outras nem tanto; mulheres 

apressadas, outras mais calmas e compassivas; algumas assoberbadas de 

compromissos, outras se dando ao luxo de viver com poucas obrigações 

profissionais. Mas, acima de tudo, vislumbravam-se mulheres guerreiras, que 

lutaram bravamente, mesmo de forma silenciosa e quase invisível, para romper 

barreiras, colocando-se de maneira atuante na construção da história da educação 

de Alagoinhas. Foi no momento das entrevistas que elas deixavam ‘descobrir-se’, 

seja nos olhos lacrimejantes ao recordar de algo marcante ou no sorriso de 

satisfação e orgulho ao se referir às realizações, após lutas e concessões. Esses 

pequenos gestos e emoções falavam mais do que palavras. Identificava-se nas 

professoras entrevistadas a paixão5 pela educação, por elas vivenciada de forma 

singular, ao longo das suas trajetórias.  

                                                           
5
 Toma-se emprestado o termo paixão como utilizado por Almeida (1998, p. 22), quando afirma que o 

mesmo, relacionada ao magistério feminino, significa “desejo, coragem, esforço, desafio, luta, aquilo 
que impulsiona cada ser humano para superar-se e transcender-se”. Foram esses elementos que 
vislumbrei nas trajetórias das professoras em questão.  
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 Como descrever a emoção e o orgulho da professora Iraci Gama6, durante 

uma das entrevistas, ao fazer questão de caminhar por entre as prateleiras e papéis, 

livros e móveis, fotos e quadros do CEDOMA?  Estava ali uma mulher que não só 

dedicou toda uma vida à educação e à preservação da memória da cidade, mas, 

batalhadora e vencedora que, nessa sua luta, galgou muitas conquistas, não só para 

satisfação individual e pessoal, contudo, e principalmente, tendo em vista o bem 

comum de toda uma comunidade, a alagoinhense. 

 A professora Jurilda Santana7, por diversas vezes, optou pelos encontros 

entre os muros do Colégio Star, por ela administrado. A sua reverência à educação 

e aos educadores é notória. É uma mulher satisfeita por estar envolvida na arte de 

educar. Quando, no segundo encontro, se deu o convite para conhecer o interior da 

instituição escolar, mostrando o espaço físico recém-reformado, não estava ali 

apenas uma mulher dedicada à educação por imposição do pai, mas sim alguém 

inclinado a não fazer outra coisa, senão “educar” o outro. Com voz calma e doce se 

dirigia a alunos - crianças e jovens -, a funcionários e professores que a ela 

recorriam para solucionar algum problema ou sanar dúvidas. A escola é o centro da 

sua vida. Foi por ela e a partir dela que esta professora soube transformar sua 

existência num verdadeiro exemplo de competência e dedicação à educação. 

 Valmira Maria de Melo Vieira8 marcou os encontros no Colegiado de 

Pedagogia da FSSS, do qual é coordenadora, num horário livre de interrupções. No 

espaço por ela escolhido, foram narradas suas vivências e experiências como 

educadora. A formação de professores – homens e mulheres - esteve 

ininterruptamente presente na sua trajetória. E ali, num ambiente voltado a esta 

finalidade, ela se deixou indagar, respondendo e dando vida as suas rememorações. 

A narrativa evidenciava o comprometimento desta entrevistada para com a formação 

do professorado e a dedicação à Educação. Era/é uma mulher plena quando 

rodeada de aluno, independentemente do sexo e da faixa etária destes.  

                                                           
6
 A primeira entrevista foi concedida em novembro de 2009, na Fundação Iraci Gama, juntamente 

com Ana Suely Teixeira de Pinho, no âmbito da disciplina Abordagem (Auto) Biográfica e Formação 
de Professores, como atividade do Doutorado em Educação e Contemporaneidade. A segunda em 12 
de janeiro de 2012, no Museu de Arte e Memória de Alagoinhas. 
 
7
  Primeira entrevista foi realizada em 20 de agosto de 2011, nas dependências do Colégio Star, em 

Alagoinhas. A segunda em 4 de janeiro de 2012, no mesmo local. 
 
8
 Concedeu entrevista em 23 de setembro de 2010, nas dependências do Colegiado de Pedagogia, 

na FSSS. A segunda, no mesmo local, foi feita a 16 de agosto de 2011. 
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 Maria da Glória Rocha9 e Ires Maia Muller10 optaram por ser entrevistadas em 

suas respectivas residências. A professora Glória, no primeiro encontro, respondeu 

aos questionamentos no seu arborizado e florido jardim. Da segunda vez, a ampla 

sala de estudos serviu de cenário, com a professora a mostrar papéis, fotos e 

anotações que muito falavam da sua trajetória. Neste espaço estão guardadas suas 

memórias, suas recordações de estudante e professora. Ali, ela se sente viva e 

capaz de realizar projetos. A professora, atualmente aposentada, não se distancia 

do mundo dos livros. E, ao permitir o acesso a este espaço privado, revelou muito da 

maneira de ser e de segurar suas “canetas”. 

A professora Ires Muller igualmente teve a residência aberta para os 

encontros relativos a esta pesquisa. Na sala de casa, recebeu a pesquisadora à 

vontade, falando sem parar sobre o dia-a-dia profissional e pessoal. Sua narrativa 

remete a tempos e vivências de uma mulher cuja marca é a da superação. 

Conseguiu superar a morte do marido, deixando-a com dois filhos pequenos e as 

dificuldades a elas impostas nos primeiros anos de viuvez. A dedicação à profissão 

a fez se sentir mais forte e capaz para seguir a vida. É uma mulher que soube 

transitar por diferentes espaços e lugares nos quais sua atuação fazia-se 

necessária.   

Sabendo que a escrita não contempla o vivido e o apreendido de e com essas 

mulheres “das canetas”, concorda-se com Fischer (2004, p.533) ao afirmar que as 

“inquietações e descobertas, agruras e emoções inerentes às pesquisas que lidam 

com fontes vivas” nem sempre são descritas nos relatórios finais de uma pesquisa. 

 

1.4.2.1 O tratamento das narrativas orais e a análise dos dados  

 

Após a transcrição das entrevistas, quando o depoimento oral transforma-se 

em fontes escritas, tem-se a compreensão do dito/escrito/rememorado pelas 

professoras. Sobre essa relação “do historiador que ouve” as “vozes do passado”, 

Albuquerque Jr. (2007) elenca algumas questões aparentemente sem solução e que 

merecem e devem ser objetos de reflexão, por parte dos historiadores. Segundo o 

                                                           
9
 Entrevistas realizadas em 17 de agosto de 2011 e 30 de outubro de 2012, ambas na residência da 

professora.  
 
10

 Entrevistas nos dias 22 de agosto e 1º de dezembro de 2011 e em 20 de novembro de 2012, em 
sua residência. 
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autor, justamente no momento da transcrição das entrevistas, as inquietações 

assolam o pesquisador. Para atender às regras da academia, Albuquerque Jr. 

(2007, p.233) anuncia: “[...] é preciso, antes de tudo, transcrever aquelas falas, ou 

seja, torná-las escritas, traduzi-las para um outro código”, ou seja, faz-se necessário 

produzir o conhecimento histórico esperado do trabalho científico. Mas, conforme 

indaga, não se vai perder muita coisa nesse processo? Como se retratam os risos, 

os gestos, os silêncios, as lágrimas, a interferência do pesquisador no momento da 

entrevista? O entrevistado falou livremente sua história de vida ou a fabricou na 

versão mais adequada àquela por ele considerada ser a expectativa do 

pesquisador? Se a fala foi produzida num momento de interação com o pesquisador, 

este não estaria implicado na fala? O pesquisador não tem que deixar isso claro no 

seu texto, na sua escrita? 

 As inquietações cogitadas por Albuquerque Jr. (2007) também 

acompanharam o longo processo de transcrição e análise das entrevistas deste 

trabalho. As memórias e ‘os ditos’ pelas professoras iam, como bem esclarece 

Albuquerque Jr. (2007, p. 33) “sendo introduzidas na escritura, torturadas pelo 

método, sobreditas pelos conceitos, recortadas pelas citações, ressignificadas pelo 

contexto de inscrição, violadas pelas regras de produção do saber acadêmico”. A 

escrita dominando e, por que não, até mesmo ‘silenciando’ o oral. Nesta perspectiva, 

se foi “construindo o passado”, sem desconsiderar as questões acima. 

 Mas, e apesar de toda (in)definição e (im)possibilidades, a história oral é 

vitoriosa, como bem destaca Albuquerque Jr. (2007, p. 234), porque vem 

“contribuindo de forma inequívoca para que novas falas fossem encenadas pelos 

historiadores e seus personagens, para que novos olhares sobre o passado fossem 

possíveis (...)”. Essas falas e personagens, no trabalho em particular, são mulheres-

professoras que, se não fazem parte dos ditos grupos ‘vencidos’ na sociedade, se 

viram silenciadas por uma produção acadêmica que, desde sempre, omitiu/silenciou 

a participação destas pessoas na construção do cenário sócio-histórico e educativo 

no País. As palavras apuradas de Almeida (1998) resumem, perfeitamente, o que 

aqui se busca dizer: 

 
As vozes dessas mulheres ecoam nestas páginas e desvendam um 
universo pouco conhecido e pouco explorado, porque seu trabalho 
dilui-se no cotidiano e no impacto dos grandes eventos como 
costuma acontecer com vidas comuns, de pessoas também comuns 
e que representam a maior parcela dos agentes sociais. Recuperar 
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essa história pode ou não trazer grandes revelações, mas permite 
fazer emergir um dia a dia que, de uma forma ou de outra, 
determinou os rumos educacionais no país. (ALMEIDA, 1998, p. 
170). 
 
 

Para Tourier-Bonazzi (1996, p. 239) “toda transcrição, mesmo bem feita, é 

uma interpretação, uma recriação, pois nenhum sistema de escrita é capaz de 

reproduzir o discurso com absoluta fidelidade; de certa maneira, é uma traição à 

palavra”. O autor lista ainda algumas regras a serem seguidas pelos pesquisadores 

ao utilizar a história oral no momento da transcrição das entrevistas, às quais se 

procurou cumprir ao longo da pesquisa: colocar as passagens pouco audíveis entre 

colchetes; assinalar por reticências as dúvidas, os silêncios, as rupturas sintáticas; 

nomes de pessoas citadas durante as entrevistas, se necessário discrição, colocar 

somente as iniciais; usar o grifo para anotações, como para assinalar risos e choro; 

grafar em negrito as palavras ditas com forte entonação; organizar o texto em 

parágrafos e/ou em subtítulos; deve-se também corrigir em nota os erros flagrantes 

por parte das entrevistadas, como datas e nomes próprios.  

É no momento da transcrição que o oral passa para o escrito. Nessa fase, 

assinalam Meihy e Holanda (2007, p. 140) “perguntas e respostas foram mantidas, 

bem como repetições, erros e palavras sem peso semântico”. O confronto da 

transição com o material gravado foi igualmente realizado, visando correções 

quando necessário. Partiu-se então para a textualização, a organização dos relatos, 

optando-se por fazer pequenas edições nas falas das entrevistadas, excluindo do 

texto escrito elementos capazes de dificultar a leitura e a legibilidade, como, por 

exemplo, palavras repetidas, frases incompletas. Para Meihy e Holanda (2007):  

 
 
A textualização deve ser uma narrativa clara, onde foram suprimidas 
as perguntas do entrevistador; o texto deve ser ‘limpo’, ‘enxuto’ e 
‘coerente’ (o que não quer dizer que as ideias apresentadas pelo 
entrevistado sejam coerente); sua leitura deve ser fácil ou 
compreensível, o que não ocorre com a transcrição literal, 
apresentada por alguns historiadores como ‘fiel’ ao depoimento, 
porém difícil de ser analisada como documento histórico. 
(MEIHY;HOLANDA, 2007, p.155-156). 
 
                       

A análise dos dados, definida por Lavielle e Dionne (1999, p.195) como a 

“etapa em que o pesquisador vai analisar o material acumulado, interpretá-lo e tirar 

conclusões”, mostrou-se crucial, pois nesta fase o pesquisador deve organizar, 
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podendo descrever, transcrever, ordenar, codificar ou mesmo agrupar os dados em 

categorias, para, enfim, analisar e interpretar o material, tirando conclusões.  Este 

estágio - o da exploração, tratamento e análise dos dados - foi inspirado pela análise 

de conteúdo, cujos princípios consistem em dar sentido, captar intenções, comparar, 

avaliar, descartar o acessório e reconhecer o essencial de forma a selecionar o que 

interessa em torno das ideias principais (LAVIELLE; DIONNE, 1999).  

Visando melhor compreensão e análise dos dados coletados, num segundo 

momento, os depoimentos foram organizados por ordem temática e cronológica. 

Desse modo, o exame das informações colhidas a partir dos depoimentos orais foi 

sistematizado e interpretado, mediante a análise de conteúdo, designada 

resumidamente por Bardin (2009, p. 11) como um “esforço de interpretação”.  

Segundo Franco (2008, p. 12) “o ponto de partida da Análise de Conteúdo é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada”. Assim, parte-se comumente das 

informações prestadas explicitamente pelas professoras em seus depoimentos, isto 

é, do conteúdo de suas narrativas. Bardin (2009), acerca da análise de conteúdo 

utilizando categorias, diz: 

 
A técnica consiste em classificar os diferentes elementos nas 
diversas gavetas segundo critérios susceptíveis de fazer surgir um 
sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão inicial. É 
evidente que tudo depende, no momento da escolha dos critérios de 
classificação, daquilo que se procura ou que se espera encontrar. 
(BARDIN, 2009, p. 39).  
 
 

  Ao abordar a análise de conteúdo de uma entrevista, definida por Bardin 

(2009, p. 89) como uma “encenação livre daquilo que esta pessoa viveu, sentiu e 

pensou a propósito de alguma coisa”, depara-se com algo muito delicado. A 

estudiosa sugere ao pesquisador optar por uma entre as várias possibilidades de 

técnicas de análise conforme a necessidade, apontando, contudo, alguns caminhos 

como, por exemplo, deixar uma margem confortável à direita e à esquerda do texto 

para registrar notas ou sinais codificados; marcadores de texto com cores variadas; 

marcas simbólicas; sublinhar; ou assinalar com um círculo. Procedimentos levados 

em conta neste trabalho. Bardin (2009) acentua:  

 

Em primeiro lugar, é preciso ‘ler’. Mas não basta ler e compreender 
‘normalmente’. É possível usar perguntas como auxilio: O que está 
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esta pessoa a dizer realmente? Como é isso dito? Que poderia ela 
ter dito de diferente? O que não diz ela? Que diz sem o dizer? Como 
é que as palavras, as frases e as sequencias se encadeiam entre si? 
Qual é a lógica discursiva do conjunto? Será que eu posso resumir a 
temática de base e a lógica interna especifica da entrevista? 
(BARDIN, 2009, p. 94).     

 
 

A audição repetida das entrevistas, a leitura atenta das transcrições e o 

trabalho de textualização, organização e análise dos relatos, permite ao pesquisador 

conhecer as peculiaridades de cada trajetória analisada, bem como identificar o 

singular na história de cada uma das pessoas entrevistadas. Ao desenvolver tal 

processo, observações e considerações pertinentes para esse estudo foram 

realizadas, dando origem à narrativa ora apresentada. 

  

1.4.4 A emergência do gênero enquanto categoria de análise histórica  

 
Muitos daqueles que escrevem a história das 
mulheres consideram-se envolvidos em um 
esforço altamente político, para desafiar a 
autoridade dominante na profissão e na 
niversidade e para mudar o modo como a 
história é escrita.                                              

 
(JOAN SCOTT) 

 

 O aparecimento de trabalhos acadêmicos acerca da temática feminina, numa 

perspectiva de gênero, nos mais variados espaços e tempos devem-se, entre outras 

coisas, à emergência, no caso da ciência histórica, de uma nova forma de “pensar e 

fazer” a narrativa, de um novo posicionamento teórico-metodológico frente aos 

acontecimentos históricos. Com a Escola dos Annales ou da Nova História, como 

ficou mais conhecida essa corrente historiográfica francesa, citada no início deste 

capítulo, houve uma ruptura com a chamada corrente Positivista, caracterizada por 

privilegiar as narrativas dos “grandes heróis”, a linearidade, a objetividade e a 

neutralidade no fazer histórico.  

Sob a influência deste “novo modo de se fazer a história”, pesquisas 

enfocando as mulheres numa perspectiva histórica e de gênero têm se destacado 

como instrumentos delineadores de novas posturas diante dos estudos tradicionais 

sobre a mulher, nos quais o substrato biológico era determinante para a constituição 

das “qualidades naturais do ser feminino”. De maneira geral, os estudos atuais sobre 

a mulher a tratam como agente social e sujeito histórico, possuidor de identidades 
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múltiplas. Isto é, como uma categoria não homogênea, entretanto como seres 

socialmente inseridos, com vidas e contextos diferenciados, embora biologicamente 

fêmeas. Dias (1992), a esse respeito afirma: 

 
 

[...] foi fundamental a atuação de Lucien Febvre e de Marc Bloc na 
criação do grupo dos Annales que, se não incorporou de imediato 
uma historiografia social das mulheres, abriu caminho para ela na 
medida em que lutou para desvencilhar a historiografia de 
idealidades abstratas e conceitos teóricos. (DIAS, 1992, p.46) 
 
 

Para esta autora os novos escritos sobre as mulheres devem libertar-se de 

categorias abstratas e de idealidades universais, pois observa: 

 
[...] a partir do momento que negam totalidades universais, os 
estudos feministas lidam com problemas propostos pelo relativismo 
cultural, como parte de seu esforço de reconstrução das bases do 
conhecimento que consiste numa de suas principais metas (DIAS, 
1992, p.46).  
 
 

Houve, nos últimos anos, aumento marcante de estudos dentro das Ciências 

Humanas enfocando os papéis femininos, sob uma perspectiva de gênero. Esses 

trabalhos partem do pressuposto de que toda realidade é social e culturalmente 

constituída, renunciando assim ao determinismo biológico das explicações sobre as 

vivencias e experiências femininas. São ressaltados, a partir daí, elementos 

culturais, sociais, políticos e econômicos, instituidores do comportamento social 

feminino. Nesse cenário, surgem pesquisas com análises direcionadas em favor da 

compreensão das inextricáveis práticas sociais, discursos e representações dos 

universos, tanto femininos quanto masculinos.  

Para Louro (1995), o crescimento das pesquisas dentro da seara acadêmica 

dos “estudos de gênero” é reflexo, dentre outras coisas, dos movimentos sociais de 

contestação das décadas de 60/70 do século 20. A presença da mulher defende a 

autora, tornou-se maciça nas manifestações estudantis, no movimento operário, nas 

lutas políticas e sociais, gerando mudança significativa no olhar sobre a questão. 

Nas palavras da estudiosa:  

 
Há um esforço para dar visibilidade à mulher como agente social e 
histórico, como sujeito; portanto o tema sai das notas de rodapé e 
ganha o corpo dos trabalhos. Surgem estudos preocupados não só 
em desvendar a opressão das mulheres, como também em 
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demonstrar que a abordagem destas questões pode trazer 
contribuições importantes ao entendimento da sociedade. (LOURO, 
1995, p. 102). 
 
 

Na perspectiva dos estudos de gênero torna-se imprescindível a discussão 

em torno dos processos históricos e sociais que possibilitaram a edificação, a partir 

de características físicas, do construto da masculinidade e/ou feminilidade. O 

entrecruzamento de outras categorias, como geração, etnia, classe social, religião 

também é imperativo.  

É exatamente essa a dimensão sociocultural da construção da identidade de 

gênero na defesa de Saffioti (1987, p.10) para quem “rigorosamente, os seres 

humanos nascem machos ou fêmeas. É através da educação que recebem que se 

tornam homens ou mulheres”. Essa dimensão sociocultural do ser homem e do ser 

mulher leva a considerar que distintas sociedades terão diferentes maneiras de 

perceber e caracterizar os papéis femininos e masculinos (SAFFIOTI, 1987). 

Joan Scott (1992) historiadora norte-americana, no texto intitulado História 

das Mulheres, leitura obrigatória para quem pesquisa sobre mulheres/relações de 

gênero, utiliza a expressão “movimento da história das mulheres” para designar a 

presença dessa temática nos estudos dentro das universidades de grande parte do 

mundo, no século 20. Segundo ela, o termo tem a ver com o fato de querer distinguir 

os atuais trabalhos dos esforços anteriores de “uma escrita sobre mulheres” e, 

principalmente, por aspirar ressaltar as qualidades e o caráter político desta.  

Fazendo uma crítica ao que chama de “história desse campo”, Scott (1992) 

critica o fato de se apresentá-la normalmente de forma simplista como se fosse, 

incontestavelmente, o modo como as coisas tivessem acontecido. A autora se refere 

a uma narrativa que, a partir de um relato linear, associa a história das mulheres à 

emergência do feminismo nos anos de 1960. Depois, passa para uma história das 

mulheres, nos anos 70 e, daí, para o gênero, já na década de 80 do século 20. Scott 

(1992, p.65) denota “nesta interpretação, uma evolução do feminino para as 

mulheres e daí para o gênero, ou seja, da política para a história especializada e daí 

para o gênero”.  

Para a historiadora, um relato histórico desse campo deve levar em 

consideração fatores como os papéis - variáveis - ocupados pelas mulheres ao 

longo da história; o movimento feminista e a disciplina da história. Isso dará a esse 

relato histórico a complexidade típica deste e que deve ser colocada em perspectiva 
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nessa escrita. A história das mulheres, segundo Scott (1992, p.66) terá sempre a 

companhia do feminismo e, para a autora, “isso não é somente uma submissão 

política, mas também uma perspectiva teórica que os leva a encarar o sexo como 

um modo melhor de conceituar a política”. 

Refletindo sobre o desenvolvimento do movimento feminista nos Estados 

Unidos, caso por ela mais conhecido e usando o binômio “profissionalismo” versus 

“política”, a autora afirma ter o feminismo aflorado em 1960, quando o discurso pela 

igualdade entre os sexos prevalecia, assumindo e criando nessa fase, como 

esclarece Scott (1992, p.67-68) uma “identidade coletiva de mulheres, indivíduos do 

sexo feminino, com um interesse compartilhado no fim da subordinação, da 

invisibilidade e da impotência, criando igualdade e ganhando um controle sobre seus 

corpos e sobre suas vidas”.  

Ainda de acordo com a estudiosa, a oposição entre “política” e 

“profissionalismo”, algo não natural, parte da autodefinição da profissão como uma 

prática especializada, baseada na posse compartilhada de um extensivo 

conhecimento adquirido através da Educação. Para a autora, as historiadoras de 

mulheres, em suas reivindicações na academia, não rejeitavam a questão do saber 

e do conhecimento, base fundamental de toda e qualquer profissão. Buscavam sim, 

além disso, o reconhecimento como intelectuais e a conquista de posição como 

profissionais no campo da história. A presença feminina nas pesquisas históricas, 

abordando a mulher, lembra Scott (1992, p.74) “contestava a natureza e os efeitos 

de um corpo uniforme e inviolável de padrões profissionais e de uma única figura (o 

homem branco) para representar o historiador”.  

A emergência do campo da história das mulheres na academia gerou outra 

oposição, trazida por Scott: “História” versus “Ideologia”. Ao tomar as mulheres como 

objetos de estudo, tirando-as da “invisibilidade histórica”, questionavam-se não 

somente a ideia de uma história “universal”, mas todo o arcabouço teórico da ciência 

histórica. O rótulo de ‘ideológico’ foi dado aos trabalhos desse campo por alguns 

historiadores tradicionais, aparentemente ameaçados pela reescrita da história 

(SCOTT, 1992). Para a Scott (1992, p.80), “as relações de poder desiguais no 

interior da disciplina tornam as acusações de ‘ideologia’ perigosas para aqueles que 

buscam posição profissional e legitimidade disciplinar”, desencorajando e inibindo 

muitas historiadoras a travar um confronto direto com os pressupostos 

metodológicos da história.  
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A emergência da história social deu legitimidade aos estudos da mulher na 

medida em que, reforça Scott (1992, p.81), “pluralizou os objetos da investigação 

histórica, admitindo a grupos sociais como camponeses, operários, professores e 

escravos uma condição de sujeitos históricos”. Apoiados, nesse campo começaram 

a surgir novos e interessantes trabalhos onde a figura feminina era a protagonista, 

atuando nas diversas esferas da sociedade. Esse processo garantiu a consolidação 

de uma identidade coletiva das mulheres, o que assegurou um local para a história 

das mulheres na disciplina e afirmou sua diferença na ‘história’ (SCOTT, 1992).  

O desenvolvimento das pesquisas fez emergir um confronto com o “dilema da 

diferença”, pois, acentua Scott (1992, p.77), “o ‘universal’ implica uma comparação 

com o especifico ou o particular, homens brancos com outros que não são brancos 

ou não são homens, homens com mulheres”. Ainda para Scott (1992), os 

pressupostos teórico-metodológicos da ciência histórica até então existentes não 

eram suficientes para uma análise das experiências femininas no processo histórico. 

A historiadora argumentava serem imperativos pressupostos teóricos próprios, onde 

a figura feminina ultrapassasse a simples descrição ou a sua simples inclusão nos 

relatos históricos. Destaca: 

 
 

Tomada com grande entusiasmo e otimismo, a integração se 
comprovou difícil de ser atingida. Parecia mais uma resistência dos 
historiadores do que uma simples tendência ou preconceito, embora 
isso certamente fizesse parte do problema. Sem dúvida, os próprios 
historiadores das mulheres achavam difícil inscrever as mulheres na 
história e a tarefa de reescrever a história exigia reconceituações que 
eles não estavam inicialmente preparados ou treinados para realizar. 
Era necessário um modo de pensar sobre a diferença e como sua 
construção definiria as relações entre os indivíduos e os grupos 
sociais. (SCOTT, 1992, p. 86).  

  
 

No entender de Scott (1992), o termo gênero foi usado para teorizar a 

questão da diferença entre os sexos, sendo depois estendido para compreender as 

diferenças dentro da diferença. Até porque, uma vez que a ideia de uma mulher 

universal não mais era válida, agora a concepção era a de que existem mulheres 

plurais: de cor, judias, lésbicas, trabalhadoras, pobres, mães solteiras e outras 

categorias, introduzidas nos trabalhos sobre mulheres e/ou homens 

desnaturalizando as relações entre os sexos, desnudando as relações de poder.  
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O uso do termo gênero tem, assim, dois aspectos relacionais: não se podem 

conceber as mulheres sem relacioná-las aos homens e vice-versa e, por seu caráter 

fundamentalmente cultural e social, conforme Scott (1992, p. 87) “foi possível pensar 

em termos de diferentes sistemas de gênero e nas relações daqueles com outras 

categorias como raça, classe ou etnia, assim como levar em conta a mudança”. 

Assim qualquer tentativa de naturalização das relações homem/mulher pode ser 

questionada.   

Ainda segundo a autora, a partir da construção de um novo conhecimento 

sobre as experiências femininas tomando o gênero como categoria de análise, as 

historiadoras feministas deram não apenas visibilidade histórica à mulher, mas, e 

principalmente, assevera Scott (1992, p.94) “questionaram a adequação, não 

apenas da substância da história existente, mas também de suas bases conceituais 

e premissas epistemológicas”. Assim, a ciência histórica passou a ser vista também 

enquanto lugar de produção de um saber intermediado pelas relações de gênero e 

de poder subjacentes às mesmas.  Segundo Scott (1992): 

 
Os historiadores das mulheres constantemente se deparam 
protestando contra as tentativas de relegá-los a posições que são 
meramente estranhas; também resistem aos argumentos que põem 
de lado o que eles fazem como sendo tão diferente que não pode ser 
qualificado de história. Suas vidas profissionais e seu trabalho são, 
por isso, necessariamente políticos. No final, não há jeito de se evitar 
a política – as relações de poder, os sistemas de convicção e pratica 
– do conhecimento e dos processos que o produzem; por essa 
razão, a história das mulheres é um campo inevitavelmente político. 
(SCOTT, 1992, p. 95).  
 
 

Em texto anterior, Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1990), Joan 

Scott, pioneira no uso do termo gênero na análise das experiências vivenciadas por 

homens e mulheres, sugere uma leitura da história destacando esta categoria e 

procurando articulá-la com as categorias de classe e de raça. Segunda ela, gênero é 

uma categoria histórico-cultural e sexo, uma categoria anatômico-biológica; o gênero 

implica na construção histórica e social do ser homem e do ser mulher. Para Scott 

(1990), define-se gênero como um elemento constitutivo das relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos.  

Louro (1995) ao analisar as ideias trazidas por Scott em 1990 e suas 

implicações para os estudos feministas, diz: 
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No meu entender, a grande ‘virada’ teórica que nos foi proposta foi a 
passagem de uma história das mulheres para uma história das 
relações de gênero. Se foi indispensável um primeiro movimento de 
tornar visíveis sujeitos até então ‘excluídos’ da história, acredito que 
avançamos quando passamos a pensá-los em suas relações. Essa 
nova perspectiva é importante não apenas porque nos permite 
perceber melhor os sujeitos excluídos (as mulheres, no caso) e olhar 
de outros modos aqueles que eram o objeto central de estudos, mas, 
principalmente, porque nos direciona para as relações, as práticas e 
as disputas de poder em que eles se envolvem. (LOURO, 1995, p. 
126). 
 
 

A introdução da categoria gênero como instrumento de análise das relações 

entre os sexos traz contribuição efetiva para os estudos sobre a mulher ao descartar 

a ênfase dada até então ao determinismo biológico, introduzindo agora uma 

perspectiva relacional entre os sexos, ressaltando o caráter social e cultural das 

diferenciações entre homens e mulheres. Estudos divulgados onde se tem o gênero 

como categoria analítica indica que os papéis imputados a homens e a mulheres 

nada mais são do que construções sociais e culturais, permitindo assim a apreensão 

dos símbolos e das representações sociais, definindo e moldando o feminino e o 

masculino.  

A filósofa Judith Butler (2010), outra estudiosa do campo e com posições 

teóricas que denotam certo distanciamento das trazidas por Scott, ao abordar a 

questão do status da “mulher” como sujeito do feminismo e ao fazer a distinção entre 

sexo/gênero afirma:  

 
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse 
alguém é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços 
predefinidos de gênero da “pessoa” transcendem a parafernália 
especifica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se 
constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes 
contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 
identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou 
impossível separar a noção de “gênero” das interseções políticas e 
culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida. 
(BUTLER, 2010, p. 20). 
 
 

A autora critica a crença na existência de uma identidade presumivelmente 

universal para o feminismo aliada à ideia de um patriarcalismo universal. As 

supostas universalidades e unidade do sujeito do feminismo podem ser minadas 

pelas restrições do discurso representacional em que funcionam (BUTLER, 2010). A 



72 
 

autora propõe, seguindo a perspectiva de Foucault, uma genealogia feminista da 

categoria das mulheres. Isso desencadearia o questionamento da noção de 

“mulheres” como sujeitos do feminismo. Pensando o binômio sexo/gênero, Butler 

(2010) defende que assim como o gênero, o sexo é culturalmente constituído, não 

fazendo sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. Para ela: 

 
O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição 
cultural de significado num sexo previamente dado (uma concepção 
jurídica); tem de designar também o aparato mesmo de produção 
mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Resulta dai 
que o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; 
ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza 
sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-
discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra 
sobre a qual age a cultura (BUTLER, 2010, p. 25).  
       
 

 Nesse sentido, um sexo naturalmente dado que teria o gênero enquanto 

inscrição cultural seria crença questionável, pois, para Butler: 

 

[...] quando o status construído de gênero se torna um artificio 
flutuante, independente do sexo, o próprio gênero se torna um 
artificio flutuante, com a consequência de que homem e masculino 
podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino com o 
um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como 
um feminino. (BUTLER, 2010, p.20).  
 
 

Em sua perspectiva, o gênero e o sexo não são fixos ou livres e, sendo assim, 

são elaborados em função de múltiplas práticas discursivas. Butler (2010, p. 205) 

afirma: “é exatamente a construção discursiva variável de cada um deles, no e 

através do outro, que me interessa aqui”. 

Este trabalho, que dialoga com estudos no campo da história, da história das 

mulheres e da história da educação, apropria-se do conceito de gênero como 

formulado pela historiadora Joan Scott, discutido anteriormente. Acredita-se, assim 

como Louro (1999) na impossibilidade de se compreender como as mulheres 

ocuparam (e ocupam) as salas de aula, sem um ‘olhar de gênero’, sem um olhar 

perpassado pelas ‘relações sociais de poder’. Louro (1999, p.478) admite: “os 

diversos sujeitos sociais exercitam e sofrem efeitos de poder. Todos são, ainda que 

de modos diversos e desiguais, controlados e controladores, capazes de resistir e de 

se submeter”. Busca-se, como bem expõe esta autora, pensar as nossas mulheres- 
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professoras como sujeitos sociais que, em suas experiências, sofreram e exerceram 

poder, contemplando assim múltiplas facetas do tecido social no qual estavam 

inseridas. O texto deste trabalho, inspirado nas palavras de Louro (1999) procurou-

se evitar pensá-las apenas como sujeitos subjugados ou enfocar somente trajetórias 

daquelas que foram revolucionárias, pois há a consciência de que nossas mulheres 

“das canetas” em suas vivências e experiências, como assinala Louro (1999, p.478-

479) “acabaram por se produzir como professoras ideais, e também como 

professoras desviantes, como mulheres ajustadas e também como mulheres 

inadequadas”.  

 

1.4.5 Percorrendo “as canetas” por entre a História e a Memória 

 
Tal como o passado não é a história, mas o seu 
objeto, também a memória não é a história, mas 
um dos seus objetos e simultaneamente um 
nível elementar de elaboração histórica.  

 
(LE GOFF) 

 

O século 20 foi marcado por transformações na forma de se explicar e 

escrever a realidade histórica. A visão tradicional do que seria a história e todo o 

arcabouço teórico-metodológico sofreu sérios questionamentos e rupturas; posturas 

epistemológicas embasadas nas vertentes marxistas e na escola francesa dos 

Annales ganharam força e significativas produções. Nesse processo, não são 

poucos os estudos e publicações abordando a Memória e a História. Estes dois 

“parentes próximos”, como se pode depreender da citação acima, são alvos de 

inúmeras colocações, diálogos e discussões não só entre historiadores, mas 

também entre pesquisadores das chamadas Ciências Humanas. 

Assim Pesavento (2005) inicia o primeiro capítulo do livro História e História 

Cultural no qual fala das relações entre a memória e a história: 

 
No monte Parnaso, morada das Musas, uma delas se destaca. 
Fisionomia serena, olhar franco, beleza incomparável. Nas mãos, o 
estilete da escrita, a trombeta da fama. Seu nome é Clio, a musa da 
História. Neste tempo sem tempo que é o tempo do mito, as musas, 
esses deres divinos, filhos de Zeus e de Mnemósine, a Memória, têm 
o dom de dar existência àquilo que cantam. E, no Monte Parnaso, 
cremos que Clio era uma filha dileta entre as musas, pois partilhava 
com sua mãe o mesmo campo do passado e a mesma tarefa de 
fazer lembrar. Talvez, até Clio superasse Mnemósine, uma vez que, 
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com o estilete da escrita, fixava em narrativa aquilo que cantava e a 
trombeta da fama conferia notoriedade ao que celebrava. No tempo 
dos homens, e não mais dos deuses, Clio foi eleita a rainha das 
ciências, confirmando seus atributos de registrar o passado e deter a 
autoridade da fala sobre fatos, homens e datas de um outro tempo, 
assinalando o que deve ser lembrado e celebrado. (PESAVENTO, 
2005, p.7).     

   
 

Tal qual Pesavento (2005), Le Goff (1994) lembra que a Memória, para os 

gregos antigos, era uma deusa, cujo nome era Mnemósine, sendo Clio, a História, 

uma de suas nove filhas. Se a mitologia grega tem Clio como filha preferida de 

Mnemósine, na ciência histórica esta relação entre mãe e filha nunca foi sem 

conflitos, mas sim repleta de tensões, incertezas e ambiguidades.  

Um dos pontos mais discutidos recai sobre o fato de não se poder fazer uso 

dos dois conceitos como sinônimos nem pensá-los isoladamente. Isto é, faz-se 

imperativo atentar para as diversas formas de interação, de interpenetração, 

interconexões entre memória e história. Nesta linha de pensamento inúmeras 

publicações foram produzidas, abordando a temática. Buscando ancorar 

teoricamente esta pesquisa, dialogou-se com autores como Maurice Halbwachs 

(2006); Michael Pollak (1989;1992); Le Goff (1994); Pierre Nora (1993); Paul Ricoeur 

(2007), dentre outros.  

No esforço de se pensar sobre o conceito de memória e seus elos com a 

história, tornou-se fundamental um diálogo com as ideias do sociólogo francês 

Mauricie Halbwachs (1877-1945), para quem toda memória é “coletiva”. Na 

perspectiva funcionalista de Halbwachs as memórias são, em última instância, 

construções dos grupos sociais e, assim sendo, “coletivas”, resultante de uma ação 

dos indivíduos. A base da memória individual seria os grupos sociais dos quais se 

faz parte e considerando Halbwachs (2006, p.39) se “a lembrança foi suprimida, se 

não nos é mais possível reencontrá-las, é porque há muito tempo não fazemos parte 

do grupo na memória do qual ela se mantinha”.  

Para Halbwachs (2006, p. 39) “são os indivíduos que se lembram, enquanto 

integrantes do grupo”, a memória coletiva tira sua força e sua direção dessas 

lembranças mutáveis e sujeitas a contradições. O autor distingue a memória 

individual, interior ou interna, da memória social ou exterior. Para o estudioso, a 

memória autobiográfica, pessoal, recebe ajuda da memória histórica, porque a 

história de uma vida faz parte da história em geral, mais extensa do que a primeira, 
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todavia aparecendo de forma resumida e esquemática. Ainda de acordo com este 

autor, a memória coletiva é construída ‘de fora para dentro’, exemplificando 

(Halbwachs, 2006, p.73) comenta: “Eu me lembro de Reims porque lá vivi um ano 

inteiro. Lembro também que Joana d’Arc esteve em Reims e que lá Charles VII foi 

sagrado rei, porque ouvi dizer ou porque li”. 

Segundo o sociólogo memória e história são termos oponentes em vários 

pontos. A história, segundo este autor, seria a união dos fatos e ocupa maior lugar 

na memória do Homem. Estes fatos são selecionados, comparados e classificados 

segundo interesses de algum grupo. Halbwachs (2006) sintetiza: 

 

A necessidade de escrever a história de um período, de uma 
sociedade e até mesmo de uma pessoa só desperta quando elas já 
estão bastante distantes no passado (...) quando a memória de uma 
sequência de acontecimentos não tem mais por suporte um grupo 
(...)” Já a memória parte “do sujeito que lembra, indivíduo ou grupo”. 
(HALBWACHS, 2006, p.101).  

 
 

A história é o ‘passado vivido’ por um indivíduo ou grupo, limitado no tempo e 

no espaço. Sobre as memórias coletivas, pontua: 

 
Ela é uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade 
que nada tem de artificial, pois não retém do passado senão o que 
ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a 
mantém. Por definição, não ultrapassa os limites desse grupo 
(HALBWACHS, 2006, p. 102). 
 

 Em Memória, esquecimento e silêncio quando, num primeiro momento, 

procura analisar e reconsiderar o conceito de “memória coletiva”, termo cunhado por 

Maurice Halbwachs, chamando a atenção para o “caráter problemático de uma 

memória coletiva” numa perspectiva construtivista Pollak (1989, p.4) afirma: “não se 

trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos 

se tornam coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e 

estabilidade”. Se referindo especificamente à memória coletiva, o autor defende a 

análise dos processos e atores que intervêm no trabalho de constituição e de 

formalização dessa. Para Pollak (1989), o processo de construção da nação por 

meio da memória coletiva deixa de fora as “memórias subterrâneas” que tendem a 

aflorar em momentos de crise, por meio da história oral.    
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Pollak (1989) conceitua memória como uma “operação coletiva dos 

acontecimentos do passado que se quer salvaguardar” se referindo à memória 

coletiva e ao trabalho de enquadramento da memória, guarnecido pelo material 

fornecido pela história. Fica aquilo que é “guardado, solidificado”. O historiador, ao 

analisar a memória como fonte histórica, deve, no entender de Pollak (1989, p.4) “se 

interessar, portanto, pelos processos e atores que intervêm no trabalho de 

constituição das memórias”. O processo de enquadramento das memórias se dá na 

constituição de discursos em torno de acontecimentos e de grandes personalidades 

e na ‘solidificação’ da memória nos monumentos, museus, bibliotecas, catedrais, 

dentre outros objetos materiais. Este enquadramento é, diz Pollak (1989, p.11) um 

“ingrediente importante para a perenidade do tecido social e das estruturas 

institucionais de uma sociedade”  

O estudioso salienta que se pode perceber como as memórias coletivas são 

construídas, desconstruídas e reconstruídas, analisando o trabalho de 

enquadramento dessas e os traços materiais ‘solidificados’ por ela. Seria assim uma 

análise de cima para baixo. Por outro lado, o trabalho com a História Oral possibilita 

um caminho inverso, ou seja, partindo-se das memórias individuais podem-se 

perceber os limites do enquadramento e, ao mesmo tempo, pontua Pollak (1992, 

p.12) “o trabalho psicológico do indivíduo que tende a controlar as feridas, as 

tensões e contradições entre a imagem oficial do passado e suas lembranças 

pessoais”. As memórias autobiográficas de mulheres sobreviventes do campo de 

concentração Auschwitz-Birkenau, que em seus relatos omitem, silenciam sobre 

determinados temas não ‘valorizados’ pela ‘memória oficial’ são tomadas como 

exemplo de “memórias enquadradas”, que buscam agora romper o silêncio de 

décadas.  

O autor reconhece uma relação dialética entre memória e esquecimento, 

citando a Memória do Holocausto, cheia de silêncios e de não ditos, apesar de muito 

pesquisada, como exemplo. Sobre essas questões afirma:  

 
A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o 
inconfessável, separa, em nossos exemplos, uma memória coletiva 
subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos, 
de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que uma 
sociedade majoritária ou o Estado desejam passar a limpo. 
(POLLAK, 1989, p. 08). 
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No texto Memória e Identidade Social (1992) quando aborda o problema da 

ligação entre memória e identidade social, no âmbito das histórias de vida ou da 

história oral, Pollak (1992, p. 201) aponta que a memória, seja individual ou coletiva, 

apresenta pontos “relativamente invariantes, imutáveis (...) em que os entrevistados 

voltam várias vezes aos mesmos acontecimentos”. Para o autor, isso faz parte do 

por ele denominado ‘solidificação’ da memória.  

 No seu entendimento a memória é constituída de quatro elementos: os 

acontecimentos vividos pela própria pessoa; os “vividos por tabela”, ou seja, pelo 

grupo ou pela coletividade à qual a pessoa pensa pertencer, mas são introjetados 

pelo indivíduo; por pessoas ou personagens; e por lugares.  

Esses elementos, de acordo com Pollak (1992), organizam a memória 

individual ou coletiva, dando origem a projeções, transferências e vestígios da 

memória, grupal ou não. Neste ensaio, após exemplificar a “organização da 

memória” a partir de suas pesquisas, nas quais usou a memória como fonte de 

coleta de dados, Pollak (1992, p.203) assegura categoricamente: a “memória é 

seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado”. Esse pressuposto foi 

considerado na elaboração desta tese.  

Além dos elementos supracitados, Pollak (1992) relaciona outro elemento que 

acredita ser também organizador da memória, relativo às preocupações pessoais e 

políticas atuais. Desse modo, compreende a memória enquanto fenômeno 

construído social e individualmente, permeado por conflitos sociais, disputas e lutas 

políticas e ideológicas.  Abordando a questão da ligação entre memória e identidade, 

postula: 

 
A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 
fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 
si. (POLLAK,1992, p. 204).    
 

 
O termo identidade está sendo tomado por Pollak (1992) como o sentido da 

imagem de si, para si e para os outros, isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao 

longo da vida, concernente a ela própria, construída e apresentada aos outros e a si, 

para acreditar na própria representação, mas também para ser percebida pelos 

outros da maneira ensejada. Tomando de empréstimo conceitos da psicologia 

social, o autor lista três elementos atribuídos à constituição da identidade: a unidade 
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física, que leva a pessoa a ter o sentimento de fronteira física ou o sentimento de 

pertencimento a um grupo, se for este o caso; a continuidade dentro do tempo; e o 

sentimento de coerência. Pollack relaciona a constituição da identidade a um 

“Outro”: 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 
referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, 
de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da 
negociação direta com outros. Vale dizer que memória e identidade 
podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que 
devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um 
grupo. (POLLAK,1992, p. 204). 
 
 

Pollak (1992) chama a atenção assim para o fato de ser a memória elemento 

constituinte da identidade social – a imagem de si, para si e para os outros. Tal fato 

– a estreita ligação entre memória e identidade – requer do historiador um trabalho 

de pesquisa pautado pela crítica aos documentos, sejam eles orais e/ou escritos. 

No livro A Memória, a história e o esquecimento (2007), o filósofo francês 

Paul Ricouer oferece importante discussão sobre estes três conceitos, os quais, 

pontua (2007, p.18) “pertencem a mesma embarcação, destinada a uma só e única 

navegação. (...) a da representação do passado”, sendo “transferido da esfera da 

memória para a da história, ele alcança seu apogeu com a hermenêutica da 

condição histórica, em que a representação do passado se descobre exposta às 

ameaças do esquecimento, mas também confiada à sua guarda”.       

Ao refletir sobre as relações entre a Memória e a História, o autor concebe a 

estreita ligação entre ambas, ao afirmar “nada temos de melhor que a memória para 

garantir que algo ocorreu antes de formarmos a sua lembrança”. Em outro momento, 

ao investigar o traço distintivo da separação entre imaginação e memória, afirma 

residir por trás desta questão a “confiabilidade da memória, e nesse sentido, da 

verdade. (RICOUER, 2007, p. 70). Para ele, a dissociação entre as duas centra-se 

na: 

 
[...] diferença que podemos chamar de eidética, entre dois objetivos, 
duas intencionalidades: uma, a da imaginação, voltada para o 
fantástico, a ficção, o irreal, o possível, o utópico; a outra, a da 
memória, voltada para a realidade anterior, a anterioridade que 
constitui a marca temporal por excelência da ‘coisa lembrada’, do 
‘lembrado’ como tal. (RICOUER, 2007, p. 26). 
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Percebe-se a preocupação de Ricouer (2007) em distinguir a imaginação da 

memória. Segundo ele, se a imaginação recai sobre algo fictício, a memória, ao 

contrário, é a lembrança de algo transcorrido no passado e do qual lembramos. 

Ricouer (2007, p.40) é enfático quando diz: “memória ‘certa’ é a convicção de não 

termos outro recurso a respeito da referência ao passado, senão a própria memória 

(...)”. À memória, cabe ser fiel ao passado, porque a não confiabilidade desta só 

pode ser desmascarada opondo os ‘falsos testemunhos’ a outros mais confiáveis, 

mas assim, especula o autor, teríamos a “transição da memória para a história”. 

Outro ponto destacado por Ricouer (2007, p.42) refere-se ao caráter objetal da 

memória: “[...] lembramo-nos de alguma coisa e sendo a “memória do passado”, se 

volta a algo fizemos, experimentamos ou aprendemos em determinada circunstância 

particular”. Isto é, as “coisas” lembradas aconteceram em um lugar, então se associa 

uma lembrança a um lugar, numa articulação entre a memória e a história.  

A questão da confiabilidade da memória é reforçada pelo autor quando ele 

garante ser possível confiar nela. Diz Ricouer (2007): 

 
 

No final de nossa investigação, e a despeito das ciladas que o 
imaginário arma para a memória, pode-se afirmar que uma busca 
específica de verdade está implicada na visão da ‘coisa’ passada, do 
que anteriormente visto, ouvido, experimentado, aprendido. (...) 
Então, sentimos e sabemos que alguma coisa se passou, que 
alguma coisa teve lugar, a qual nos implicou como agentes, como 
pacientes, e como testemunhas. Chamamos de fidelidade essa 
busca de verdade. (RICOEUR, 2007, p. 70). 
 
 

 O estudioso, nesta obra, reporta-se à relação dialética, sempre tensa, mas 

nem sempre dissociada entre memória e história, projetando a ideia de “memória 

feliz”. Sobre o esquecimento, afirma:  

 
[...] de início e maciçamente, é como dano à confiabilidade da 
memória que o esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna. Sob 
este aspecto, a própria memória, se define, pelo menos numa 
primeira instância, como luta contra o esquecimento. (RICOUER, 
2007, p.424). 

 
 

O esquecimento amedronta, acentua o filósofo, concluindo que se é dever da 

memória lembrar o passado, com todas as ambiguidades e dificuldades presentes 

nesse processo, frisa Ricouer (2007, p.427) “não se pode falar de modo algum de 
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dever de esquecimento”. Seguindo a linha de pensamento do estudioso se o 

esquecimento – a anistia, por exemplo – puder ser legitimado, como acontece com 

os “crimes” cometidos no século 20 por algumas nações, Ricouer (2007, p. 70) 

acrescenta: “não será um dever calar o mal, mas dizê-lo num modo apaziguado, 

sem cólera”, e isso é um “trabalho de memória, complementado pelo do luto, e 

norteado pelo espirito de perdão”. É a memória cumprindo seu dever: o de lembrar o 

passado. 

 No campo da história, buscam-se em Le Goff (1994) pistas para melhor 

compreender as relações e limites entre ambas. O autor em questão, ao perseguir o 

conceito de História relembra que, no nascimento desta, na Antiguidade grega, com 

Heródoto, para ele o “pai da história”, no século V a. C, esta diz Le Goff (1994, p.9) 

“se define em relação a uma realidade que não é nem construída nem observada 

como na matemática, nas ciências da natureza e nas ciências da vida, mas sobre a 

qual se ‘indaga’, se ‘testemunha’”. O relato, a narração de quem pode dizer “eu vi, 

senti” seria a primeira forma de se fazer História. Característica que, afora toda 

transformação teórico-metodológica em torno da ciência histórica, ainda hoje se 

mantém. 

Pensar na ciência histórica é pensar também nas relações entre passado e 

presente, entre objetividade e subjetividade do historiador. No fazer histórico, o 

passado está sempre vinculado ao tempo presente. Sobre isso discorre Le Goff 

(1994):  

 
Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado 
é apreendido no presente e responde, portanto aos seus interesses, 
o que não é só inevitável como legitimo. Pois que a história é 
duração, o passado é ao mesmo tempo passado e presente. 
Compete ao historiador fazer um estudo ‘objetivo’ do passado sob a 
sua dupla forma. Comprometido na história, não atingirá certamente 
a verdadeira ‘objetividade’, mas nenhuma outra história é possível. O 
historiador fará ainda progressos na compreensão da história, 
esforçando-se para pôr em causa, no seu processo de análise, tal 
como um observador científico tem em conta as modificações que 
eventualmente introduz no seu objeto de observação. (LE GOFF, 
1994, p. 51, grifo do autor). 
 

 
Corrobora-se com as ideias de Le Goff (1994) por que as perguntas por este 

colocadas possibilitaram a constituição de uma narrativa histórica. Mas esta 

constatação não invalida nem anula o status científico adquirido pela ciência 
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histórica. Pelo contrário, a não possibilidade de uma separação clara e rígida entre 

sujeito e objeto, entre passado e presente, a improbabilidade de um saber imparcial, 

objetivo, situa este estudo numa epistemologia, segundo a qual todo conhecimento 

histórico é resultado de condicionamentos sócio-históricos. É o lugar social de que 

nos fala Certeau (2000). Cabe ao historiador/pesquisador fazer uso dos 

instrumentos inerentes ao seu ofício, no sentido de buscar minimizar tal fato, sem 

incorrer no erro de acreditar-se imparcial, pois, se assim o fosse, estaria produzindo 

um conhecimento a-histórico, o que não é possível. Cada ciência defende Le Goff 

(1994), tem o seu horizonte de verdade. Cabe à história uma verdade e, segundo Le 

Goff (1994, p.145) “um saber falível, imperfeito, discutível, nunca totalmente 

inocente, mas cujas normas de verdade e condições profissionais de elaboração e 

exercício permite que se chame científico”. Isso é preferível a um historicismo, o qual 

todo historiador deve repudiar. Os historiadores em suas pesquisas, como alerta 

este autor: 

 
[...] pretendem que todo o fenômeno da atividade humana seja 
estudado e posto em prática, tendo em conta as condições histórica 
em que existe ou existiu (...) Não se trata de modo algum de explicar 
o fenômeno em questão através destas condições históricas, de 
invocar uma causalidade histórica pura, e nisto deve consistir a 
modéstia da atuação histórica. Mas também esta atuação pretende 
recusar a validade de qualquer explicação e de toda a prática que 
negligenciasse estas condições históricas. (LE GOFF, 1994, p. 144). 

 
 

A História ou ciência do tempo, como define Le Goff (1994) e a “história 

vivida” não devem estar separadas, afastadas, mas estritamente ligadas. Ao 

historiador/pesquisador cabe a singular, mas não fácil tarefa de, sugere Le Goff 

(1994, p.146) “trabalhar, lutar para que a história, nos dois sentidos da palavra, seja 

outra”. E foi perseguindo as colocações deste autor – não superestimar o contexto 

histórico nem negligenciá-lo e buscar fazer outra história – que se realizou esta 

escrita histórica. Lutando, mais especificamente, para visibilizar – não dar 

visibilidade – às mulheres-professoras que, nos seus fazeres e afazeres cotidianos, 

nas suas “realidades históricas”, produziram o cenário educativo na cidade de 

Alagoinhas, nas últimas décadas do século 20 e no raiar do século 21. 

Tentou-se fazer isso não simplesmente inserindo-as em seus contextos, por 

meio da análise dos principais acontecimentos vinculados às suas vidas. Pelo 

contrário, a abordagem aqui proposta procurou levar em consideração uma dialética 
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entre acontecimentos, conjunturas e estruturas, indivíduos e grupos, palavra e ação, 

de modo a não simplificar tais trajetórias numa visão linear e teleológica. 

 Além de fontes escritas e documentais, usaram-se as memórias das 

participantes do estudo e, para evitar uma “manipulação do passado”, como alerta-

nos Le Goff (1994), foram assinaladas as reflexões da pesquisadora acerca destes 

dois conceitos.  

Em consonância com Le Goff (1994) “o conceito de memória é crucial” na 

relação Memória/História e, no caso particular desta tese, na relação 

Memória/História da Educação. Le Goff (1994, p. 423) diz que a “propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 

funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas”. E assim define 

memória. 

O historiador ainda se reporta ao conceito de memória coletiva e afirma ser a 

História a forma científica desse tipo de memória. Para ele, há um jogo de interesses 

e/ou manipulação em torno dessa. Os homens, de maneira geral, cada um a sua 

maneira e tendo em vista seus interesses, buscam o “domínio da memória”. Talvez 

por que, alerta o autor: 

 
 
Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades humanas. Os esquecimentos 
e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 1994, p. 426). 
 

 
Nessa linha de pensamento, o historiador afirma que a história dita ‘nova’, se 

esforça por elaborar uma história científica a partir da memória coletiva. Para isso, 

algumas problemáticas se impõem ao historiador, a quem denomina de “profissional 

científico da memória”. Num primeiro momento, deve haver “a renúncia a uma 

temporalidade linear”, dando espaço aos tempos vividos que são múltiplos; há 

necessidade de partir do estudo dos “lugares” – topográficos, monumentais, 

simbólicos e funcionais - da memória coletiva (arquivos, bibliotecas, museus; as 

comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas; cemitérios e 

arquitetura; lugares funcionais como os manuais, as autobiografias ou as 

associações, pois todos estes memoriais tem a sua história); e não se pode 
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esquecer, como determina Le Goff (1994, p.473) dos ‘verdadeiros lugares da 

história’, que são os “estados, meios sociais e políticos, comunidades de 

experiências históricas ou de geração, levadas a construir os arquivos em função 

dos usos diferentes que fazem da memória”. Frisando a importância e a 

interdependência na relação memória/história, Le Goff (1994, p.477) diz: “A 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 

passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a 

memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”.  

 Desse modo Le Goff (1994), como se pode inferir, entende a memória como 

em estreita relação com a História, tendo as duas os olhares voltados para o 

passado e sendo este olhar continuamente atualizado e renovado pelo tempo 

presente. Memória e História trabalham pela imortalidade, como antídotos do 

esquecimento, e, sendo assim, são perpassadas por um jogo infinito, duradouro. 

Sempre atualizado do e pelo poder. O historiador assevera: 

 
 
A evolução das sociedades na segunda metade do século 20 clarifica 
a importância do papel que a memória coletiva desempenha. 
Exorbitando a história como ciência e como culto público, ao mesmo 
tempo a montante enquanto reservatório (móvel) da história, rico em 
arquivos e em documentos/monumentos, e a aval, eco sonoro (e 
vivo) do trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes 
questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias 
de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes 
dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela 
sobrevivência e pela promoção. (LE GOFF, 1994, p. 475). 

 
  

Abordando a mesma temática as autoras Stepfanou e Bastos (2005), afirmam 

que, à exceção do passado como elemento comum, ambas operam diferentemente, 

passando em seguida a diferenciar a História da Memória e vice-versa. Por História, 

com o que se concorda:  

 

[...]estamos considerando um campo de produção de conhecimentos, 
que se nutre de teorias explicativas e de fontes, pistas, indícios, 
vestígios que auxiliam a compreender as ações humanas no tempo e 
no espaço. É um trabalho de pensamento que supõe o 
estranhamento da análise, da produção de argumentos que possam 
validar, no presente, determinadas leituras da realidade passada, 
uma vez que o conhecimento histórico é uma operação intelectual 
que se esforça por produzir determinadas inteligibilidades e não sua 
cópia. (STEPFANOU; BASTOS, 2005, p. 417, grifo nosso). 
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 A memória é terreno fértil para a produção do conhecimento histórico, não 

sendo, contudo, a História. Nas memórias, destacam Stepfanou e Bastos (2003, p. 

421) “há uma riqueza possível para pesquisas que tomem como documentos as 

memórias, produzindo conhecimento a partir de uma operação intelectual de leitura 

do passado que é composto por elas”. Neste trabalho as memórias das professoras 

pesquisadas foram tomadas como documento na multiplicidade de seus tempos, na 

sua dialogicidade com o tempo presente, concebendo-as como entrelaçadas de 

lembranças e esquecimentos. Conforme Stepfanou e Bastos (2003): 

 

A memória é uma espécie de caleidoscópio composto por vivências, 
espaços e lugares, tempos, pessoas, sentimentos, 
percepções/sensações, objetos, sons e silêncios, aromas e sabores, 
texturas, formas. Movemos tudo isso incessantemente e a cada 
movimento do caleidoscópio a imagem é diversa, não se repete, há 
infinitas combinações, assim como, a cada presente, 
resssignificamos nossa vida. Esse ressignificar consiste em nossos 
atos de lembrar e esquecer, pois é isso a Memória, os atos de 
lembrar e esquecer a partir das evocações do presente. 
(STEPFANOU; BASTOS, 2005, p. 420). 
 
    

Deste modo, a partir do presente, das inquietações da pesquisadora e das 

indagações feitas às entrevistadas, as professoras – foco da pesquisa - ‘fizeram 

memórias’ de suas trajetórias profissionais e pessoais. As autoras supracitadas 

desaconselham os pesquisadores a ‘coisificar’ a memória, como se esta fosse um 

conjunto de documentos depositados na cabeça das pessoas. Portanto, não basta, 

somente, colhê-la e reproduzi-la em extensas citações no corpo do trabalho.  É 

preciso, enfatizam Stepfanou e Bastos (2005, p.423) “trazê-la, rica e estranha, 

composta de reminiscências e esquecimentos, pérolas e corais, para compor 

‘fragmentos de pensamento’, narrativa do tempo passado e presente”.  

 Sobre o trabalho com memórias no campo histórico, Albuquerque Jr. (2007, 

p.199), afirma:  

 
[...] o historiador quase sempre está manipulando memórias. Sejam 
escritas (autobiografias, cartas etc.) ou orais, as memórias individuais 
ou coletivas têm se transformado numa das fontes cada vez de maior 
importância para o trabalho de gestação da História. 
(ALBUQUERQUE JR., 2007, p.199). 
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Ao falar do trabalho com memórias, o autor expõe quais os cuidados a serem 

tomados pelos historiadores:  

 
 
 Cuidados que devem ir desde uma clara conceituação de memória e 

de História, que evite considerar as memórias um discurso mais 
verdadeiro, mais próximo do que teria sido a ‘a verdadeira história’ 
em contraponto à ‘história oficial’, até uma mais clara definição de 
métodos, tanto no que diz respeito à coleta destas memórias como 
no seu emprego posterior no interior de um discurso historiográfico. 
(ALBUQUERQUE JR., 2007, p.200). 

 

 
Estes cuidados, segundo Albuquerque Jr. (2007), visam evitar a utilização dos 

depoimentos orais como prova, como a verdade em si ou como simples reforço do 

argumento desenvolvido pelo historiador. As memórias de cinco ex-alunas do CSSS, 

professoras no município de Alagoinhas dão “vida” a este trabalho de pesquisa, sob 

a forma de narrativas históricas. Pretende-se trabalhar com essas lembranças tendo 

a clareza da sua forma não linear, dos seus tempos e significados múltiplos e do 

esperado entrelaçamento de lembranças e esquecimentos. 

Albuquerque Jr. (2007, p. 205) refere-se à história como a “arte de inventar o 

passado”, sendo “sua construção feita por especialistas que se orientam não só 

pelas interpretações do imaginário coletivo, mas por um aparato teórico e 

metodológico mais sofisticado e que tenta dar conta deste passado com suas 

múltiplas significações”. O termo “invenção” é adotado para indicar, ainda de acordo 

com Albuquerque (Jr. 2007, p.19): [...] mudanças paradigmáticas no campo da 

produção do conhecimento e das concepções filosóficas que a embasam” 

chamando a atenção para a ‘desnaturalização’ do conhecimento, dos objetos e dos 

sujeitos que participam da e na construção desse conhecimento.  

Nessa linha de raciocínio, o evento histórico é abordado enfatizando a sua 

descontinuidade, a ruptura, a diferença, a singularidade, não sendo a subjetividade 

própria da produção histórica negada. Assim, no fazer histórico, diz o estudioso: 

 
[...] objetos e sujeitos se desnaturalizam, deixam de ser metafísicos e 
passam, pois, a ser pensados como fabricação histórica, como fruto 
de práticas discursivas ou não, que os instituem, recortam-nos, 
nomeiam-nos, classificam-nos, dão-nos a ver e a dizer. 
(ALBUQUERQUE JR., 2007, p. 21).  
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Do ponto de vista de Albuquerque Jr. (2007), na tarefa de ‘reinventar o 

passado’ e ao fazer uso das memórias, o historiador lança mão de categorias 

abstratas a partir das quais organiza o material empírico das fontes coletadas e, por 

mais bem-intencionado que esteja, gera o que ele denomina de “violação de 

memórias”, cuja ferramenta seriam os conceitos utilizados (ALBUQUERQUE JR, 

2007). Violar memórias para gestar a história seria então a tarefa do historiador, nem 

sempre fácil e cheia de pormenores.  

Compartilha-se com esse autor a noção de “invenção” do passado, no fazer 

histórico deste trabalho, possível através da utilização de fontes orais (memórias) e 

da investigação em fontes escritas, pois se tem consciência de que o passado “tal 

qual aconteceu” não será nunca apreendido pelos historiadores, independentemente 

do esforço empregado e dos cuidados teórico-metodológicos adotados. É sempre 

uma faceta sutil, guiada pelas escolhas e interpretações, que permitirá conhecer a 

realidade analisada. Disso não há como se esquecer, furtar, nem esconder.    

Pierre Nora (1993), num texto de leitura obrigatória intitulado Entre memória e 

história: a problemática dos lugares, para quem se debruça sobre as relações 

memória/história, faz a seguinte afirmação: 

 
[...] longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe 
uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos 
e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à 
dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulação, 
susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A 
história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que 
não existe mais. (...) porque afetiva e mágica, a memória não se 
acomoda a detalhes que a confortam: ela se alimenta de lembranças 
vagas, telescópicas, globais ou flutuantes (...) a história porque 
operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. 
(NORA, 1993, p. 9). 
 
 

Sob esta ótica, a memória é entendida por este autor como um campo 

dinâmico, onde o vivido está suscetível a ser manipulado; onde o lembrar e o 

esquecer fazem parte de um mesmo processo. Nora (1993, p.13) afirma: “fala-se 

tanto em memória porque ela não existe mais”, o que hoje chamamos de memória 

“não é, portanto memória, mas já história (...). A necessidade de memória é uma 

necessidade da história”. 
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 Para além da questão das relações e limites entre memória e História, o autor 

leva a refletir sobre a questão dos “lugares de memória”. Estes, de acordo com o 

historiador francês (NORA, 1993, p.13), “nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 

aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, 

porque essas operações não são naturais”. Sobre estes “lugares”, assinala o autor: 

 

São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem 
não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de 
construi-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que 
eles envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a 
história, não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, 
sová-los e petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É 
este vai e vem que os constitui: momentos de história arrancados do 
movimento da história, mas que lhe são devolvidos. Não mais 
inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte, como as 
conchas na praia quando o mar se retira na memória viva. (NORA, 
1993, p. 13). 
 

 

Os “lugares de memória” seria uma forma de “preservação integral de todo o 

presente e a preservação integral de todo o passado. Assim, os “lugares de 

memória” seriam um meio de a memória existir em algum lugar, chamando a isso de 

‘materialização da memória’. Desse modo, preservar vestígios e traços foi a maneira 

encontrada para se contrapor ao efeito devastador e destruidor do mundo 

contemporâneo que, na sua fluidez, faz aparecer “um sentimento de um 

desaparecimento rápido e definitivo” do presente (NORA, 1993). Nesse redemoinho, 

fala: 

[...] nos sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios, 
testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que 
foi, como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar 
prova em não se sabe que tribunal da história. (NORA, 1993, p. 15). 
 

 
Ao pensar como Nora, observando os “lugares de memória” nos três sentidos 

da palavra, ou seja, tanto material, quanto simbólico e funcional, são muitos na 

contemporaneidade, especialmente os lugares de arquivamento e produção de 

memória. Memória não mais espontânea, mas produzida. Segundo o estudioso:  

 
 
[...] se verdade que a razão fundamental de ser de um lugar de 
memória é parar o tempo, é bloquear o trabalho de esquecimento, 
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fixar um estado de coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial 
para – o ouro é a única memória do dinheiro – prender o máximo de 
sentido num mínimo de sinais, é claro, e é isto que os torna 
apaixonantes: que os lugares de memória só vivem de sua aptidão 
para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e 
no silvado imprevisível de suas ramificações. (NORA, 1993, p. 22).  
 

  

Nora (1993), ao problematizar as relações memória e história e ao cunhar o 

termo “lugares de memória”, referindo-se à ‘materialização’ da memória, indica ser 

preciso refletir sobre os tais “lugares de memória” das professoras aqui pesquisadas 

e como estes contribuíram para a constituição de seus referenciais identitários. Os 

“lugares de memória” foram pensados, neste estudo, a partir do entendimento que 

as professoras ora focalizadas se revelam, antes de tudo, em mulheres que podem 

se contextualizar sócio-historicamente.  

Este trabalho tem “vontade de memória”, como alerta-nos Nora (1993, p. 22) 

e, no afã de reconstituir parte de um passado, numa tentativa de “fazer parar o 

tempo”, se lançou mão de “fontes orais”, produzidas em determinado contexto e com 

interesses específicos: a narrativa histórica. E, nesse processo, novos “lugares de 

memória” foram sendo gestados no fazer histórico intencionalmente proposto. Nessa 

tentativa de “materialização” da memória de um grupo de mulheres-professoras, a 

narrativa de suas trajetórias foi um dos recursos escolhido e encontram-se 

“preservadas” no capítulo seguinte. Detêm-se também na invisibilidade das 

mulheres nos escritos históricos, o que leva a pensar que “nos lugares de memória”, 

estas não eram vistas como sujeitos dignos de ter a memória preservada. E, 

justamente por não se concordar com tal premissa, esta escrita foi realizada. As 

mulheres, sejam elas “das canetas” ou não, têm agora um espaço demarcado nos 

“lugares de memória”.   
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CAPÍTULO 2 - AS MULHERES NA HISTÓRIA, NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA E ALAGOINHENSE 

 

Silenciosas, as mulheres? (...)  

Evidentemente, a irrupção de uma presença e de uma fala 
femininas em locais que lhes eram até então proibidos, ou 
pouco familiares, é uma inovação do século 19 que muda o 
horizonte sonoro. Subsistem, no entanto, muitas zonas mudas 
e, no que se refere ao passado, um oceano de silêncio, ligado 
à partilha desigual dos traços, da memória e, ainda mais, da 
História, este relato que, por muito tempo, “esqueceu” as 
mulheres, como se, por serem destinadas à obscuridade da 
reprodução, inenarrável, elas estivessem fora do tempo, ou ao 
menos fora do acontecimento.  

 
                                   Vocês nos ouvem?  

(PERROT)  

 

2.1 AS MULHERES NA HISTÓRIA: A PRESENÇA DO ESQUECIDO 

 

Essa tese é, em parte, uma resposta afirmativa à pergunta formulada por 

Michelle Perrot ao final da introdução do livro As mulheres ou os silêncios da história 

(2005). No texto, a historiadora francesa traz um instigante relato acerca do 

desenvolvimento das pesquisas sobre a História das Mulheres na academia. Há por 

parte da escritora, a busca incessante em responder às interrogações de maior 

acuidade postas por ela: “Mulheres, quem somos nós? De onde viemos? Para onde 

vamos? Qual foi o nosso caminho neste mundo?”. E, após breve relato histórico da 

emergência, consolidação, visibilidade e legitimidade científica desse campo de 

estudos - os leitores são agraciados pela “ego-história”, apesar de a autora negar tal 

fato - e de como se “quebraram” o silêncio e a invisibilidade histórica imposta às 

mulheres, pergunta a autora com um quê de ironia: “Vocês nos ouvem?”  

Sim, as vozes/falas das mulheres estão sendo ouvidas, escutadas e 

analisadas, responder-se-ia a Perrot. Este trabalho é o resultado da escuta das 

“vozes” de cinco mulheres, professoras, responsáveis por fazer um barulho 

incomensurável, ainda que a surdez/mudez histórica não tenha permitido 

registros/estudos na cidade de Alagoinhas, no campo da Educação. Apesar disso, 

os ecos estão no cenário atual e foram parcialmente reconstituídos e analisados no 

presente estudo.  
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O “oceano de silêncio” no qual estavam submersas as mulheres-professoras, 

cujas trajetórias tentou-se aqui reconstituir, era inquietante. Não se trata de pessoas 

mudas, como questiona Perrot, mas sim da história com seu ar ‘viril’ de ciência, a 

silenciá-las, obrigando-as a figurar apenas num cenário privado. Mas as mulheres-

professoras, assim como as pesquisadas por Perrot, adentraram a cena pública, 

deixando rastros e vestígios, sinalizadores de uma multiplicidade de ‘vozes’, 

delineantes do horizonte sonoro/educacional de Alagoinhas. 

Sim, as vozes das mulheres são ouvidas. Senão por todos, por boa parte da 

academia e da sociedade civil. Alude-se tal feito às várias conquistas e aos direitos 

assegurados pelas mulheres ao longo da história do Ocidente. Isso não significa 

como adverte a autora, que a história mudou muito o lugar ou a “condição” destas 

mulheres, porém permite melhor compreendê-las, possibilitando às mulheres uma 

consciência de si mesmas (PERROT, 2005). 

Sobre a questão perseguida em toda a escrita de As Mulheres ou os Silêncios 

da História, Perrot (2005) usa de perspicácia para mostrar como esse silêncio foi 

quebrado no século 21, quando, afinal, houve a “irrupção de uma presença e de 

uma fala feminina em locais que lhes eram até então proibidos, ou pouco familiares”. 

Não obstante a “barulheira” das mulheres – nos espaços públicos e privados, nas 

diversas esferas da sociedade – ainda há inúmeras “falas de mulheres” não ouvidas 

e muito menos valorizadas. Entretanto, acreditam-se, as vozes e experiências das 

mulheres-professoras, presentes neste estudo e até então parte desse rol de 

silenciamentos da história, não só dão vida a este trabalho, mas se fazem ouvir. 

As discussões trazidas por esta estudiosa ao longo do livro supracitado 

apontam elementos significativos para mais uma negativa dada pela autora a outra 

questão por ela aportada: “Silenciosas as mulheres? – Mas elas são as únicas que 

escutamos (...)”. A escrita da história, tarefa quase exclusivamente masculina 

durante muito tempo, omitiu as mulheres dos relatos históricos, impondo-lhes 

invisibilidade histórica, fato reparado no final do século 19. Assim, sem muito ruído e 

alarde, contudo com persistência, obstinação e luta, as “vozes das mulheres” foram 

sendo introduzidas nas pesquisas históricas, inseridas nos relatos oficiais.  

As observações de Kofes e Piscitelli (1997), ao refletirem sobre as relações 

entre gênero, memória, experiências e narrativas orais e escritas, são estimulantes. 

Segundo as autoras (1997, p.347): “quem narra suas lembranças, recria e comunica 

experiências marcadas pelas diferenciações estabelecidas pelas construções de 
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gênero”, não implicando, no entanto, na defesa de uma especificidade da memória 

feminina ancorada na biologia ou apenas nos papéis sexuais, desempenhado por 

mulheres e homens dentro de determinada sociedade. Dizem as estudiosas: 

 
Afirmar que o gênero marca as memórias – em narrativas biográficas 
ou em tradições orais – não é o mesmo que afirmar que as mulheres 
têm uma lembrança especifica enquanto mulheres ou os homens 
enquanto homens, porque a biologia assim o determina ou porque a 
divisão sexual de papéis assim os define. (KOFES; PISCITELLI, 
1997, p. 348). 
 
 

Assim, nesta pesquisa a “especificidade” da memória feminina não foi 

concebida como algo “natural”, próprio do substrato biológico da mulher e a partir 

dos papéis sexuais das professoras. Compreende-se a especificidade numa 

perspectiva de gênero. Desse modo, a memória feminina, enquanto objeto de 

análise, foi considerada, conforme Kofes e Piscitelli (1997, p. 349) a partir da 

“multiplicidade de configurações de gênero que marcam a memória e nela se 

expressam”. Este pressuposto aponta para uma análise ‘desnaturalizante’ das 

memórias femininas, porque apenas o estrato biológico - o sexo – não bastaria para 

atender às complexidades de uma pesquisa orientada pelo conceito de gênero, 

como ora apresentada. Não é, entende-se, o fato de pertencer a um ou a outro sexo, 

fator possível de conceder certa “especificidade” à memória, mas sim as trajetórias e 

as histórias de vida de cada ser, individualmente, sempre levando em consideração, 

obviamente, o seu pertencimento a determinada sociedade, ao gênero e a 

complexidade inerente a tal pressuposto.  

Em outro texto intitulado Práticas de memória feminina, originalmente 

publicado no Brasil pela Revista Brasileira de História, no final dos anos 80 do 

século 20 e republicado como o primeiro capítulo do livro acima citado, Perrot (2005, 

p.33) diz “no teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra”, numa análise 

sobre as práticas da memória feminina.  

 Apesar do adensamento de trabalhos abordando as memórias e as 

experiências femininas nas diversas áreas do conhecimento e de se ter adentrado 

em outro século, onde a igualdade de direitos entre os sexos foi largamente 

pleiteada, a afirmação de Perrot continua atual, principalmente na sociedade 

brasileira, onde os ranços do patriarcalismo histórico são notórios e as mulheres 

continuam a sofrer variadas formas de exclusão, opressão e silenciamentos. Na 
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narrativa histórica tradicional, a figura feminina, categoria até então tida como 

indistinta, quando é notada, aparece, segundo a autora como:  

 
[...] estereótipos mais conhecidos: mulheres vociferantes, megeras a 
partir do momento em que abrem a boca, histéricas, assim que 
começam a gesticular. A visão das mulheres age como um pisca-
pisca: elas são raramente consideradas por si mesmas, mas bem 
mais frequentemente como sintomas de febre ou de abatimento. 
(PERROT, 2005, p.33-34). 

 
 

Os arquivos públicos, denominados de ‘olhar de homem sobre os homens’ 

por esta estudiosa e nos quais os historiadores buscam “fontes históricas”, silenciam 

e/ou distorcem as experiências femininas. Nos registros históricos do século 19, as 

mulheres aparecem como simples adornos, regulamentadas pela ditadura da moda 

e da aparência, como verdadeiras atrizes e, destaca Perrot (2005, p.35): “sobre elas 

não há uma verdadeira pesquisa, mas somente a constatação de seu eventual 

deslocamento para fora de suas zonas reservadas”.   

Já os arquivos privados, as chamadas escritas femininas, apesar de poucos 

conservados, dizem mais sobre as mulheres, na opinião da autora. Os diários 

íntimos, as correspondências de família, as cartas de amor, quando preservadas, 

dão pistas sobre as experiências femininas ao longo da história. A escrita feminina, 

muitas vezes destruída pelas próprias autoras, evitando os registros íntimos, é 

tratada por Perrot (2005) como adesão ao silenciamento imposto a elas pela 

sociedade. Uma espécie de negação de si.  Os objetos femininos – roupas, joias, 

cartões postais, dentre outras coisas – são formas de registros das memórias 

femininas. Ao analisar os procedimentos de registros de uma memória feminina, 

Perrot afirma:  

 
[...] os modos de registro das mulheres estão ligados à sua condição, 
ao seu lugar na família e na sociedade. O mesmo acontece com seu 
modo de rememoração, da encenação propriamente dita do teatro da 
memória. Por força das coisas, ao menos para as mulheres de 
outrora e para o que resta do passado nas mulheres de hoje (e que 
não é pouco), é uma memória do privado, voltado para a família e 
para o íntimo, aos quais elas estão de certa forma relegadas por 
convenção e posição. Cabe às mulheres conservar os traços das 
infâncias em que elas governantas. Cabe a elas a transmissão das 
histórias de família, feita geralmente de mãe para filha, ao folhear 
álbuns de fotografias, aos quais, juntas, elas acrescentam um nome, 
uma data, destinados a fixar identidades já em via de apagamento. 
(PERROT, 2005, p. 39). 
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As mulheres seriam, segundo o exposto, porta-vozes da esfera privada, 

quando se refere à rememoração. Acredita-se, contudo, ser esta restrição à 

ocupação dos espaços privados pela figura feminina cabível até o século 19. A partir 

desse momento, acompanhando as transformações políticas, econômicas, culturais 

e sociais pelas quais passou a sociedade ocidental, as mulheres, aos poucos e com 

luta, passaram a tomar parte também na esfera pública. Isso implica em refletir e 

repensar tanto os modos e as formas de registros de memórias femininas, quanto o 

lugar social agora por elas ocupado sinalizando novos tipos de fontes, onde a “oral” 

se traduz em importante ferramenta tanto de registro, quanto de compreensão das 

experiências femininas ao longo da história. 

A história das mulheres buscou tornar visíveis esses agentes históricos, até 

então ausentes da narrativa histórica; acumular dados; instituir lugares da memória 

feminina, enfim trazer para a escrita da história as experiências femininas, tendo nos 

testemunhos grande contribuição. As pesquisas sobre mulheres possibilitaram a 

saída da invisibilidade histórica, oportunizando às mulheres um misto de orgulho e 

prazer, ao constatar que suas vidas têm importância histórica e, sendo assim, são as 

mulheres, também, sujeitos da e na história (PERROT, 2005). 

Ao conjecturar sobre a possível prevalência de “especificidade” da memória 

feminina, Perrot a afirma e nega. Ou seja, se essa especificidade se ancorar na 

natureza e no biológico, a resposta é não. Entretanto, haveria, sim, uma 

especificidade, explica Perrot (2005, p.43) “na medida em que a memória – 

acumulação primitiva, rememoração, ordenamento da narrativa – está imbrincada 

nas relações masculinas/femininas e, como elas, é produto de uma história”. 

Perrot (2005, p.43) considera: “escrever a história das mulheres supõe que 

elas sejam levadas a sério, que se dê à relação entre os sexos um peso, ainda que 

relativo, nos acontecimentos ou na evolução da sociedade”. Segundo a autora, a 

constituição do campo de pesquisa História das Mulheres, numa área 

marcadamente ‘viril’ como a das Ciências Humanas se deve a três fatores 

entrecruzados. O primeiro refere-se à crise dos grandes paradigmas explicativos e a 

emergência de novas formas de pensar e produzir conhecimento, como o Marxismo, 

o estruturalismo e a ‘Nova História’, além de trocas interdisciplinares. O segundo 

advém de traços sociológicos como “a feminização da universidade” e suas 

consequências, a exemplo de novos questionamentos e surgimento de cursos e 
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pesquisas sobre as mulheres. Por fim, Perrot aponta para o fator político como o 

movimento feminista da década de 1960, pois:  

 
[...] desenvolveu em sua caminhada uma dupla necessidade: um 
desejo de memória, de reencontrar os traços – as figuras, os 
acontecimentos, os textos... -, de um movimento particularmente 
amnésico; uma vontade de fazer a critica do saber constituído, pelo 
questionamento dos diversos parâmetros que o fundam: o universal, 
a ideia de natureza, a diferença dos sexos, as relações do público e 
do privado, o problema do valor, o da neutralidade da linguagem, etc. 
(PERROT, 2005, p. 17). 

  
 

As pesquisas sobre as mulheres ganham fôlego e mais adeptos dentro da 

academia, não só na área da história, mas em outros campos, pois, assinala Perrot 

(2005, p.23) o “objeto ‘mulheres’ era plural e não pertencia a ninguém em particular”. 

A década de 90 foi extremamente profícua, tanto em termos de 

produção/publicação, quanto e principalmente em termos teórico-metodológicos 

para a pesquisa sobre mulheres ao embrenhar-se nas questões das relações entre 

os sexos (gênero), dando nova roupagem e fecundidade aos trabalhos. Nas 

palavras da historiadora:  

 
[...] A história das mulheres, ao colocar a questão das relações entre 
os sexos, revisitava o conjunto dos problemas do tempo: o trabalho, 
o valor, o sofrimento, a violência, o amor, a sedução, o poder, as 
representações, as imagens e o real, o social e o político, a criação, 
o pensamento simbólico. (...) coloca de maneira muito feliz a questão 
da permanência e da mudança, da modernidade e da ação, das 
rupturas e das continuidades, do invariante e da historicidade (...). 
Objeto de pesquisas precisas e necessárias, terreno sonhado para a 
micro-história (...). Ela interroga a linguagem e as estruturas do 
relato, as relações do sujeito e do objeto, da cultura e da natureza, 
do público e do privado. Ela coloca em questão as divisões 
disciplinares e as maneiras de pensar. (PERROT, 2005, p. 26). 
 
 

 As mulheres, ainda de acordo com Perrot (2005), sempre trabalharam, mas 

nem sempre exerceram uma profissão. Uma ‘profissão de mulher’ deve seguir certos 

critérios, como não ser monopolizadora, permitindo às mulheres realizar também as 

tarefas domésticas. A profissão de professora se encaixa nesse perfil, por, em tese, 

ser de meio período. Perrot descreve as ‘profissões de mulheres’ da seguinte forma:  

 

Estas profissões inscrevem-se no prolongamento das funções 
‘naturais’, maternais e domésticas. (...) Crianças, idosos, doentes e 
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pobres constituem os interlocutores privilegiados de uma mulher 
dedicada às tarefas caritativas e de socorro, a partir de então, 
organizadas no trabalho social. Enfim, estas profissões colocam em 
ação as qualidades ‘inatas’, físicas e morais: flexibilidade do corpo, 
agilidade dos dedos – aqueles ‘dedos de fada’, hábeis na costura e 
no piano, propedêutico do teclado da datilografia e da estenotipista – 
destreza que faz maravilhas nas montagens eletrônicas de precisão, 
e até mesmo passividade que predispõe à execução, doçura, ordem. 
(...) Qualificações reais fantasiadas como qualidades ‘naturais’. 
(PERROT, 2005, p. 252). 

  
 

Entretanto, a pesquisadora alerta para a crença de ‘profissões destinadas às 

mulheres’, como resultante da construção cultural ligada à relação entre os sexos 

que, segundo Perrot (2005, p.258) “mostra as armadilhas da diferença, inocentada 

pela natureza, e erigida em principio organizador, em relação desigual”. Nesse 

sentido, pensar a atuação docente enquanto atividade “naturalmente” destinada ao 

sexo feminino mostra-se descabido. Como se sabe, ao longo do tempo, no Brasil e 

em outras partes do mundo ocidental, se deu a “feminização do magistério”, assim 

denominada por algumas pesquisadoras e tido como um processo histórico-cultural 

brotado das transformações ocorridas na e pela sociedade. 

 

2.2 A TEMÁTICA NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA BRASILEIRA 

 
 
Raquel Soihet e Joana Maria Pedro em texto publicado pela Revista Brasileira 

de História, em 2007, investigaram a trajetória e constituição do campo de pesquisa 

da História das Mulheres e das Relações de Gênero no Brasil. Neste artigo, as 

autoras tomam por objeto de análise as obras publicadas a partir de 1980 e apontam 

como as categorias “mulher”, “mulheres” e “relações de gênero” têm sido 

apropriadas nas pesquisas no nosso país. 

As autoras fazem, num primeiro momento, menção a um número da Revista 

Brasileira de História, edição de 1989, cuja temática era A mulher no espaço público. 

À época, o objetivo principal das pesquisas era o de trazer a mulher para a história, 

figura até então ausente da maioria dos relatos, tarefa dominada pelos homens. As 

classes predominantes eram ‘mulher’, ‘mulheres’ e ‘condição feminina’, sem menção 

ao gênero, enquanto categoria de análise. Para as autoras, passados mais de 18 

anos dessa publicação, não se trata mais de “reparar uma exclusão”, mas de buscar 
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legitimar a produção e o campo de pesquisa sobre Mulheres e Relações de Gênero, 

historicizando as categorias de análise. 

Soihet e Maria Pedro afirmam que no Brasil, nos anos 80 vários trabalhos 

focalizando a mulher foram publicados e citam pesquisadoras de destaque como 

Maria Odila Leite da Silva e Margareth Rago. No relato sobre o estado da arte da 

produção neste campo, antes mesmo de assim ser considerado, determinam a 

publicação do texto de Joan Scott Gênero: uma categoria útil de análise histórica, 

como inspirador de inúmeros trabalhos nos quais o ‘gênero’ passou a ser utilizado 

enquanto categoria de análise histórica, a fim de se compreender as experiências 

femininas no Brasil. Indo ao encontro das novas tendências, afloraram no Brasil 

textos de historiadoras buscando ajuizar as experiências femininas dentro da 

história, utilizando não apenas a categoria ‘gênero`, mas também ‘mulher’ e 

‘mulheres’. A partir daí, esse campo de pesquisa ganha vida própria no Brasil. A 

criação de um Grupo de Trabalho – GT voltado a Estudos de Gênero, junto à 

Associação Nacional de História - ANPUH em 2001, assim como o surgimento de 

outros GT regionais e a realização de eventos locais e nacionais deram vitalidade e 

publicidade às pesquisas sobre ‘gênero’. A difusão e produção do conhecimento não 

ficaram restritas ao campo da História, havendo trocas interdisciplinares com as 

Ciências Sociais e a História Oral, além de publicações em revistas especializadas 

(SOIHET; PEDRO, 2007). 

Abordando a questão da apropriação da categoria ‘gênero’ na análise 

histórica, as autoras afirmam ter se dado de forma lenta e cautelosa, fruto talvez de 

uma herança positivista ao se fazer e se pensar o conhecimento histórico. A história, 

de caráter universal, era vista como resultado das ações de todos no tempo, 

abarcando homens e mulheres, fato sabidamente improvável. A emergência dos 

Annales ao direcionar, como colocam Soihet e Pedro (2007, p.284), “seu interesse 

para a história de seres vivos, concretos, e à trama de seu cotidiano, ao invés de se 

ater a uma racionalidade universal” contribuiu para a incorporação das experiências 

femininas à historiografia.  

As transformações na historiografia - o neomarxismo, a história cultural, a 

história social, a história das mentalidades - aliada à interdisciplinaridade e à 

emergência do feminismo foram imprescindíveis para colocar as mulheres como 

objetos e sujeitos da História, pontuando a emergência e consolidação da História 

das Mulheres (SOIHET; PEDRO, 2007). Nos estudos publicados no campo recém-
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constituído, a questão em torno da negação de um sujeito histórico universal tornou-

se unânime. A saber: 

 

[...] com suas compilações de dados sobre as mulheres no passado, 
com suas afirmações de que as periodizações tradicionais não 
funcionavam quando as mulheres eram levadas em conta, com sua 
evidência de que as mulheres influenciavam os acontecimentos e 
tomavam parte da vida pública, com sua insistência de que a vida 
privada tinha uma dimensão pública – implicava a negação de que o 
sujeito da história constituía-se numa figura universal. (SOIHET; 
PEDRO, 2007, p. 286).   
 

  

O antagonismo entre ‘homens e mulheres’, num primeiro momento útil para a 

efervescência de políticas e na escrita histórica, em seguida mostrou-se pobre para 

atender tensões internas, passando a haver dentro da própria disciplina a defesa da 

existência de múltiplas facetas femininas, fragmentadas por classe, raça, etnia, 

geração e sexualidade. Era a ‘diferença dentro da diferença’. 

Na historiografia internacional, a partir da década de 80, os escritos procuram, 

conforme Soihet e Pedro (2007, p. 288) “destacar as vivências comuns, os 

trabalhos, as lutas, as sobrevivências, as resistências das mulheres no passado”. 

Cabe destacar, como precursora na historiografia brasileira no campo da 

História das Mulheres, a figura já citada de Maria Odila Leita da Silva que, segundo 

as autoras, é a responsável pela formação de toda uma geração de historiadoras 

voltadas às mulheres e às relações de gênero. O uso da categoria gênero nas 

análises sociais significa, postulam as estudiosas, reconhecem a distinção entre 

atributos culturais alocados a cada um dos sexos e a dimensão biológica dos seres 

humanos, além de chamar a atenção para a invisibilidade à qual parte das mulheres 

esteve submetida ao longo do tempo. Os estudos sobre mulheres no Brasil, na 

atualidade, são assim caracterizados pelas estudiosas:  

 
Chegamos assim à atualidade, na qual a divergência de posições, os 
debates e controvérsias marcam o cenário; quadro que se nos 
afigura dos mais promissores, e que coincide com a diversidade de 
correntes presentes na historiografia atual. Diversidade que se 
manifesta na existência de vertentes que enxergam a teoria como 
ferramenta indispensável à construção do conhecimento histórico 
sobre as mulheres, até as que relativizam a sua presença, em nome 
do caráter fluido, ambíguo, do tema em foco: as mulheres como 
seres sociais. Ênfase na utilização da categoria ‘gênero’ na análise 
da esfera da politica formal, em termos do exercício do voto e manejo 
do poder nas instituições do governo; preferência pela abordagem do 
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cotidiano, ‘re-descoberta de papéis informais, de situações inéditas e 
atípicas’ que possibilitem o desvendamento de processos sociais 
invisíveis, ante uma perspectiva normativa. (SOIHET; PEDRO, 2007, 
p. 296) 
 
 

A multiplicidade de trabalhos e a consolidação do campo de pesquisa sobre 

Mulheres e Relações de Gênero na academia, salientam as autoras, levaram as 

pesquisadoras a exigir que seus pares as reconheçam “como parceiras plenas”, 

sendo suas pesquisas respeitadas e legitimadas, não vistas como “secundárias” em 

face dos objetos de análise. No processo de produção do conhecimento sobre as 

mulheres, faz-se necessário e corrobora-se com Soihet e Pedro (2007, p.296) 

quando enaltecem “criatividade, sensibilidade e imaginação (..) na busca de pistas 

que permitam transpor o silêncio e a invisibilidade, que perduraram por tão longo 

tempo quanto ao passado feminino”.  

A produção acadêmica existente no Brasil no campo da História da Educação 

é igualmente ampla, fruto de teses e dissertações oriundas dos programas de pós-

graduação no Brasil nesta e em outras áreas do saber cientifico. Objetivando situar o 

estudo proposto dentro dessa produção, se esboçou levantamento sobre o estado 

da arte da pesquisa e da produção do conhecimento no campo da história da 

Educação, tomando-se por base de dados o texto de Nunes, C. (2009) no qual a 

autora faz um balanço dos percursos da história da Educação no Brasil.  

Analisando esse percurso, Nunes, C. demonstra que a produção do 

conhecimento neste campo, atualmente, concentra-se nos programas de pós-

graduação em Educação, sem descartar, no entanto, produções em outras áreas do 

conhecimento, tratado por Nunes, C. (2009, p.42) como “amplo movimento de 

produção da história da educação”. Para a autora, o campo da História da Educação 

já construiu identidade própria, uma tradição de pesquisa, com linhas em várias 

instituições brasileiras, concedendo legitimidade a essa produção e justificando a 

realização no País de congressos específicos do campo, como os ibero-americano e 

o luso-brasileiro.  

Segundo Nunes, C. (2009) a historiografia e a história no Brasil, de 1920 a 

1960 se voltou ao objetivo principal de formar um país uno, cristão, reflexo do locus 

e dos autores responsáveis por essa produção. Nas décadas de 70, 80 e 90, o 

Marxismo dominou a produção no campo da história da educação no Brasil. Mas, de 

acordo com a autora, essa apropriação se deu de forma simplista levando, esclarece 
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Nunes, C. (2009, p.44), a “uma história da educação que desprezou a empiria, 

conceituou objetos de estudo, sem antes tê-los efetivamente estudado, e usou a fé 

na educação como símbolo do poder de intervenção no domínio das consciências”. 

Ao afirmar ser o campo da História da Educação estruturado e consolidado, 

Nunes, C. (2009) aponta os avanços e os rumos da pesquisa nos programas de pós-

graduação no País. Em duas décadas, diz a pesquisadora, o campo sofreu 

renovação nas temáticas trabalhadas e/ou nas formas de abordá-las; na escolha das 

fontes de pesquisa e na forma de analisá-las, além de incorporar à análise dos 

processos educacionais questões étnicas e de gênero. Diz ela: 

 
  Se tivemos conquistas, foi basicamente porque aprendemos a 

interrogar a educação de uma outra maneira em nossos trabalhos, 
liberando a reflexão dos modelos interpretativos constituídos, criando 
uma inquietação intelectual que desenha e redesenha o objeto de 
estudo, lendo de modo interessado os autores escolhidos, sem 
aplicar de forma mecânica chaves interpretativas aos problemas 
identificados. Aprendemos a trabalhar no horizonte dos possíveis, já 
que as possibilidades parecem nos ensinar mais do que a história 
reduzida ao que prevaleceu, trazendo para o primeiro plano a 
responsabilidade das ações humanas e de suas consequências. 
(NUNES, C., 2009, p. 46). 

 

 
Para Nunes, C. (2009, p. 46-47) “as mudanças que a história da educação 

conheceu nas últimas décadas foram, também, provocadas pela influência das 

contribuições inovadoras das ciências humanas e sociais, sobretudo da história, sem 

se esquecer da antropologia e da sociologia”. Nesta pesquisa, apoia-se e concorda-

se com Nunes. C. e Carvalho (2005, p. 29) quando afirmam: “os historiadores da 

educação dependem, nas suas investigações, não apenas das questões formuladas 

dentro de certas matrizes teóricas, mas também dos materiais históricos com que 

podem contar”. Defendem a história da educação como uma especialização da 

História, com o que se concorda11, e asseguram a compreensão dessa 

especialização ao dizerem: 

 
[...] não apenas como afirmação da especificidade da prática da 
pesquisa histórica, no que diz respeito às suas discussões teóricas, 
às dificuldades da construção dos seus objetos ou ao seu amor pela 
verdade (ponto de interrogação constante), mas também como 

                                                           
11

 Sendo a autora deste trabalho historiadora de formação, não se poderia deixar de trazer a questão 
para reflexão, pois se acredita que, assim como o historiador, o historiador da Educação, deve, em 
sua prática, se apropriar do instrumental teórico-metodológico da ciência histórica, bem como de 
outras áreas do saber, para melhor se aproximar/pesquisar/conhecer o objeto investigado. 
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oportunidade de alargar e refinar o pensamento, no que diz respeito 
às possibilidades de explicação e ação no âmbito da nossa atuação. 
Em outras palavras, a história da educação como especialização da 
história não é uma refutação da pedagogia. É um deslocamento que 
cria um novo ângulo de apreensão das questões pedagógicas 
saturadas de historicidade. (NUNES, C; CARVALHO, 2005, p. 31-32) 
 

 Referente às temáticas, Nunes, C. (2009) destaca a existência de “temas 

comuns” em várias partes do País, podendo estimular: 

 
Análises refinadas que evidenciam, pela comparação, a 
singularidade dos processos de escolarização relacionados aos 
processos de urbanização numa mesma região ou em regiões 
diferentes, contribuindo assim para expurgar das interpretações a 
homogeneização violenta dos espaços sociais e culturais e o 
esmagamento de tempos e experiências históricas diferentes. 
(NUNES, C., 2009, p. 45). 
 
 

A autora alerta para a possibilidade de outros temas virem a ser foco de 

análise do campo, como as trajetórias de sujeitos, grupos e comunidades em 

temporalidades próximas e, no sentido atribuído à vivência, podem modular a 

historiografia da educação brasileira, ainda hoje, aglutinada em grandes centros 

urbanos do País. Nesse contexto, cabe ressaltar o caráter regional e local da 

presente pesquisa, sem deixar, contudo, de contextualizá-la em nível nacional, 

aportando aspectos significativos e vislumbrando um “novo” e mais profundo 

entendimento do objeto de análise. 

Ao abordar a questão da renovação no campo da História da Educação, 

Nunes, C. (2009) afirma que esta passa menos pela adoção de novos paradigmas 

historiográficos e mais pela mudança de caráter temático. Discorda-se da autora 

sobre tal aspecto, pois a adoção de novas posturas teórico-metodológicas, como a 

Nova História e suas ramificações, se acredita que tenha aberto espaço no campo 

da História e também no campo da História da Educação para a pesquisa de novos 

objetos e temáticas até então preteridos e/ou não vistos como de valor histórico ou 

passiveis de investigação. Apesar de não fazer referência aos pressupostos teórico-

metodológicos dos Annales, Nunes, C. (2009, p.48) parece se apropriar destes 

quando assevera: “privilegiamos vozes não reconhecidas, desqualificadas ou 

silenciadas pela nossa memória e pelas políticas educacionais: as crianças, as 

mulheres, os índios, os negros, os imigrantes, os trabalhadores foram tratados como 
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sujeitos de fazeres, saberes e sentidos”, referindo-se à organização de uma 

publicação em comemoração aos 500 anos do Brasil.  

A “renovação” de temas e objetos citada por Nunes, C. (2009) teve início no 

campo específico da ciência histórica, atingindo o da história da educação, no qual a 

produção e a pesquisa sofreram (e sofre) grandes influências do arcabouço teórico-

metodológico da História, enquanto ciência.   

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO FORMAL DAS 
MULHERES NO BRASIL  

 

No Brasil, país historicamente marcado pelo patriarcalismo, homens e 

mulheres nem sempre tiveram/têm os mesmos direitos. O acesso à educação formal 

é um dos exemplos disso. De acordo com Ribeiro (2003), na América Portuguesa, a 

educação feminina era restrita aos cuidados com a casa, o marido e os filhos. Cabia 

aos filhos homens à instrução, por serem responsáveis pelos negócios da família e 

poder continuar os estudos em terras portuguesas. As mulheres – brancas, ricas, 

negras e/ou indígenas - não tinham o direito à leitura e à escrita. Assim, a crença em 

uma inferioridade feminina, longe de ser algo natural, foi (é) herança dos 

portugueses.  

Ribeiro presenteia os leitores com significativos “poemas” (sic) de um 

renomado português – Gonçalves Trancoso – numa amostra de como a mulher e a 

instrução feminina eram vista pelos lusitanos nos séculos 14 e 15. Segundo Ribeiro 

(2003, p. 79), os versos “mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe 

de família, saiba pouco ou saiba nada” e “a mulher honrada deve ser sempre calada” 

eram constantemente declamados nas casas de Portugal e na América Portuguesa. 

Nesse período histórico, pode-se inferir: a educação foi caracterizada basicamente 

por seu caráter elitista e destinada exclusivamente ao sexo masculino. As primeiras 

escolas, em território brasileiro, foram criadas pelos jesuítas, cujos ensinamentos 

estavam consubstanciados no Ratio Studiorum12, da Igreja Católica e eram 

reservadas, exclusivamente, ao sexo masculino.  

Os conventos, surgidos no Brasil na segunda metade do século 17, 

representaram a primeira forma de institucionalização da instrução feminina. 

                                                           
12

 A Ratio Studiorum (1586-1599) era um plano completo de estudos, baseado em metodologia 
humanística, através do qual os jesuítas orientaram o trabalho educativo. Essa metodologia se 
transformou numa das bases da escola tradicional. 
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Segundo Russel-Wood (1981), o convento era o lugar tradicional de reclusão das 

filhas das famílias brancas de classe superior. Os pais colocavam suas filhas nos 

conventos muito mais para preservar a honra sexual e evitar o casamento destas 

com pessoas de condição social, posição econômica e valores morais incompatíveis 

do que por motivos religiosos.      

O primeiro convento fundado no Brasil foi o de Santa Clara de Nossa Senhora 

do Desterro, em 1677, por solicitação da aristocracia baiana, tendo em vista os 

elevados custos para mandar as filhas até os conventos em Portugal. Segundo esse 

autor:  

 
O Desterro fora fundado pela aristocracia e para a aristocracia. (...) A 
necessidade de reclusão social, mais do que a de reclusão religiosa, 
originara a fundação do Desterro. Além das freiras, eram também 
aceitas parentes do sexo feminino e moças, conhecidas como 
educandas. (RUSSEL-WOOD, 1981, p. 545). 
 
 

O primeiro convento em terras baianas não rendeu, na explanação do autor, 

benefícios aos cidadãos comuns, porque as filhas das famílias de classe média não 

tinham acesso ao local, tal a vigilância da aristocracia sobre todas as candidatas. A 

falta de recursos públicos, de mulheres brancas para o casamento, a crescente 

consciência dos problemas de urbanização e a constatação de que já havia 

fundações religiosas em número suficiente, resultou na criação da primeira casa 

secular de retiro da Bahia. A fundação de um Recolhimento para Moças, 

originalmente pensado e financiado por João de Mattos de Aguiar em 1700, cuja 

construção e gerenciamento couberam à Santa Casa da Misericórdia, só ocorreu em 

1716, sendo o prédio concluído em 1739. Ainda de acordo com Russel-Wood:  

 
 
O recolhimento se destinava primordialmente a jovens de famílias de 
classe média, de idade casadoura, e cuja honra estivesse ameaçada 
pela perda do pai ou da mãe, ou de ambos. Eram aceitas como 
‘recolhidas’, ou ‘reclusas’, e ao casar-se recebiam um dote. Na carta 
em que aprovara a instituição do recolhimento, o rei recomendara 
com empenho à Mesa a admissão de outros dois tipos de mulheres. 
O primeiro grupo eram as ‘porcionistas’, viúvas ou solteiras de boa 
reputação, que pagassem seu alojamento e alimentação. O segundo 
grupo era de mulheres cujos maridos estivessem ausentes da Bahia 
a negócios e que ficariam no recolhimento durante o afastamento 
daqueles. (RUSSEL-WOOD, 1985, p.259).   
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A admissão no Recolhimento era destinada às candidatas virtuosas, de 

extração cristã-velha e brancas. Segundo Russel-Wood (1981) as moças, reclusas 

ou pensionistas, deviam apresentar requerimento à Mesa da Misericórdia, a quem 

cabia a investigação para determinar idade, virtude e necessidade. No caso das 

pensionistas, a preocupação maior era saber se a pretendente tinha condições 

financeiras para custear a estadia. A vida no Recolhimento, ainda segundo Russel-

Wood (1981), era bastante austera, com regulamentos severos; as visitas tinham 

que ter autorização da Mesa e o contato com o mundo exterior, por cartas ou 

mensagens verbais, era proibido.   

Para esse autor, o Recolhimento do Santo Nome de Jesus, mais conhecido 

como Recolhimento da Misericórdia, preencheu a necessidade social premente, 

proporcionando um lugar de reclusão para moças cuja honra estivesse ameaçada. 

Representou também o rompimento com a tradição religiosa do século 17. Sua 

existência inspirou a fundação de instituições semelhantes como o Recolhimento de 

Nossa Senhora da Soledade (1739), para prostitutas arrependidas e moças; o 

Recolhimento de São Raimundo (1753); e de outros lugares organizados 

particularmente para a reclusão de mulheres jovens. 

Passos (1995), num estudo de extrema importância histórica sobre a 

educação destinada às mulheres na Bahia no século 20, cujo objetivo era o de 

analisar a prática educativa do Colégio Nossa Senhora das Mercês, mantido na 

Bahia pelas Ursulinas13 entre os anos de 1897 a 1956, evidencia a educação 

ministrada e destinada, como informa Passos (1995, p. 294) a “formar mulheres de 

caráter sóbrio, dócil, manso e dedicado”. 

No estudo, Passos (1995) ao analisar as dificuldades impostas pela Coroa 

Portuguesa para autorizar a abertura de novos Conventos no Brasil, lista fatores 

relacionados com o pouco contingente populacional feminino de origem branca e 

preocupação com a manutenção, que exigia recursos da Coroa. Para essa autora, 

havia mais boa vontade na construção de recolhimentos, pois neles as mulheres 

podiam ficar ‘reclusas’, sem necessariamente proferir votos solenes. Era também 

uma forma de controlar as mulheres, preparando-as para os papéis sociais que 

deveriam desempenhar.  

                                                           
13

 Ordem de origem italiana, surgiu no início do século 16, tendo como objetivo educar a juventude 
feminina. Fundada por Ângela Merici. A ordem se espalhou por vários países, chegando ao Brasil, 
mais precisamente em Salvador por volta de 1735, por iniciativa de Úrsula Luiza de Monserrate, 
recebendo o nome de Convento de Nossa Senhora das Mercês (PASSOS, 1995).  
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Ainda de acordo com Passos (1995) mesmo com as dificuldades impostas 

pela Coroa, o rei D. João V, em 1735, concedeu alvará de autorização para a 

construção de um novo convento na Bahia, iniciada em 1737, o de Nossa Senhora 

das Mercês, idealizado e financiado por Úrsula Luiza. Este convento, narra Passos 

(1995, p.155) era “destinado a abrigar mulheres nobres que não desejassem seguir 

a vida do matrimônio”. Em 1742 deu-se início a vida em comunidade das primeiras 

professas num prédio provisório, em função da demora na construção da sede, em 

condições habitáveis somente em 1744, ainda em obras. O convento recém-

inaugurado seguia as orientações da ordem de Santa Úrsula. Além das religiosas 

professas e das noviças, o convento abrigava as recolhidas, as servas e as 

educandas. Conta a autora: 

 
As educandas faziam parte das mulheres enclausuradas no convento 
das Mercês. Este como seguia uma Ordem que baseava seu 
apostolado na educação, tinha sua arquitetura original já 
contemplando salas de aulas e dormitórios para educandas, numa 
clara definição de que aquela era uma casa que deveria dedicar-se à 
educação. De fato, esse empenho começou a concretizar-se um ano 
após a instalação das religiosas no convento, quando chegou a 
primeira educanda. (PASSOS, 1995, p.164). 
 

 
O Convento, a partir de 1745 começou a receber moças oriundas de famílias 

importantes da capital baiana e cidades circunvizinhas, educadas conforme os 

princípios cristãos e de boas maneiras. Muitas acabavam tornando-se freiras do 

próprio convento. A situação do Convento Nossa Senhora das Mercês, nas últimas 

décadas do século 18, se agravou em consequência das imposições do poder 

estatal dificultando, proibindo e inviabilizando o ingresso de novas religiosas. Com 

isso, se caracterizou mais como Recolhimento, sendo a educação ministrada 

informalmente, do que como centro de educação. Passos (1995, p. 172), descreve: 

“as educandas recebiam alguns ensinamentos de canto, música, leitura, escrita e 

prendas, conhecimentos necessários às mulheres na época, através de mestras e 

não de maneira formal”. 

A chegada de religiosas francesas, em 1895, modificou a vida no Convento, 

onde dois anos mais tarde foi fundado o Colégio Nossa Senhora das Mercês, 

primeiramente em regime de externato e, logo depois, aberto ao internato, 

oferecendo o Curso Primário e o Curso Ginasial ou Complementar. Passos (1995) 
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explicita critérios para a frequência nos cursos oferecidos pelo Colégio, bem como 

procedimentos metodológicos adotados: 

 
No que tange ao ensino primário, afirmavam que seguiriam os 
métodos franceses, colocados em prática nos melhores internatos 
daquele país. Os conteúdos de – Leitura, Escrita, Caligrafia, 
Contabilidade, Gramática, Francês, Noções de Geografia, História 
Sagrada, Catecismo e Prendas Domésticas -, seriam ministradas de 
forma proporcional ao nível das alunas. Além dos requisitos 
metodológicos, colocavam outros de ordem moral e religiosa. No 
Curso Primário, era proibido o ingresso da menina com menos de 
sete anos e que não tivesse feito a Primeira Eucaristia. O Curso de 
Língua Francesa, aberto a moças maiores, só aceitava o ingresso de 
pessoas com ‘conduta irrepreensível. (PASSOS, 1995, p.173). 
 

 
O Colégio Nossa Senhora das Mercês, em pouco tempo, devido à tradição e 

a dedicação das religiosas Ursulinas à educação, ganhou respeito e confiança da 

comunidade, que mandavam para lá as filhas em idade escolar. Em 1753, as 

Ursulinas fundaram também a Casa de Recolhimento de Nossa Senhora da 

Soledade e, em 1899, a Escola Santa Ângela, dedicada às meninas de famílias 

pobres. A autora conclui o trabalho ratificando que a prática educativa do Colégio 

atendia não só aos princípios da ordem religiosa, mas, e principalmente, ao 

esperado da mulher pela sociedade da época. Em seus termos: 

 
Assim, formar mulheres modestas, simples, sem vaidades, 
preocupadas com o próximo, amigas, dóceis, recatadas, 
organizadas, mulheres que soubessem controlar os seus impulsos, 
frear suas paixões, disciplinar o corpo de modo a sentarem sem 
incliná-lo nem pendurá-lo, que andassem sem movimentos 
insinuantes, que sentassem à mesa sem deixarem os cotovelos à 
vontade, não consistia em compromisso ligado apenas aos princípios 
pedagógicos e doutrinais do Colégio e da Ordem à qual o mesmo 
pertencia e sim uma exigência social que respondia aos papéis 
adjudicados pela sociedade ao sexo feminino. (PASSOS, 1995, p. 
295). 
 
 

Mesmo instruída, a mulher, como se percebe, não deveria fugir aos papéis 

sociais, quase naturalizados, do esperado delas: ser boa moça, esposa exemplar e 

mãe dedicada. Segundo Nunes, M. J. R. (2000) no Brasil Império, duas 

congregações femininas aqui se instalaram: as Filhas da Caridade ou Irmãs de São 

Vicente de Paulo, em 1849 e as Irmãs de São José de Chambéry, em 1859, ambas 

dedicadas à atividade educacional. Entre 1872 e 1920, assegura a autora, 58 
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congregações europeias se estabeleceram no País, dirigidas ao trabalho educativo 

nos Colégios, cuidado aos doentes, crianças e velhos em orfanatos e asilos. O 

trabalho educativo era uma das preocupações da Igreja, desconfiada do avanço 

Protestantismo e da educação laica e, por isso mesmo, apostando na vinda dessas 

congregações como forma de expandir e fortalecer ensinamentos cristãos. Na 

segunda metade do século 19, conforme Nunes, M. J. R. (2000) os religiosos 

detinham praticamente o monopólio da educação no Brasil: das 4.600 escolas 

secundárias existentes, 60% pertenciam à Igreja e gozavam de enorme prestígio. 

Mattoso (1992) ao analisar a existência, na Bahia, durante o século 19, das 

Casas de Recolhimento para moças, atribui a estas o desempenho de duplo papel: 

eram, ao mesmo tempo, instituições ‘preventivas’ - acolhiam moças órfãs ou sem 

parentes, por demais expostas às tentações - e ‘educativas’. Afirma:  

 
 

Havia um esforço para separar as Casas de Recolhimento – como as 
de São Raimundo, Nossa Senhora dos Perdões e Nossa Senhora 
dos Humildes -, frequentemente dedicadas a receber mulheres 
perdidas, e os asilos ou colégios que recebiam, como internas, tanto 
moças pobres, geralmente órfãos, quanto mocas de famílias da 
classe média, que ali eram educadas. Esperava-se, assim, afastar os 
perigos que poderiam advir de uma promiscuidade entre mulheres da 
vida e jovens inocentes. (MATTOSO,1992, p. 197). 
 

 
Segundo Mattoso (1992) no Colégio do Sagrado Coração de Jesus, fundado 

em 1827, pelo padre Francisco Gomes, as moças reclusas (pobres), aprendiam 

religião, moral, leitura, escrita, línguas portuguesa e francesa, prendas domésticas, 

como trabalhos de agulha, passar roupas e cozinhar. Quando essas jovens 

completavam a educação eram colocadas como empregadas domésticas em casas 

de famílias e, ao casar, recebiam enxoval e um dote.  

Outro exemplo de estabelecimento destinado à educação feminina era o 

Colégio Nossa Senhora dos Anjos, fundado em 1853 pelas Irmãs de São Vicente de 

Paulo ou Irmãs da Caridade. O trabalho educativo desenvolvido pelas religiosas foi 

acolhido, revela Mattoso (1992) com desconfiança por dois fatores: ser o 

estabelecimento socialmente misto, admitindo alunas oriundas de espectro social 

muito extenso e ter na direção uma congregação estrangeira, pautada em 

novidades. Daí a insatisfação pelos trabalhos ali realizados por parte de uma parcela 

da sociedade, passando o referido colégio, em 1861, para a administração da 
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Irmandade da Misericórdia, sendo a proposta mudada. As religiosas de São Vicente 

de Paulo fundaram um novo estabelecimento, o Colégio Nossa Senhora da Salete, 

para acolher moças pobres, oriundas do interior e/ou integrantes da classe média da 

cidade.  

Ainda no Império, encontram-se registros de escolas públicas organizadas por 

sexo. Na primeira Lei de Instrução Pública do Brasil, de 1827 (ANEXO C), já estava 

presente a ideia de proporcionar instrução ao sexo feminino. No entanto, como 

assinala Louro (2000) apesar de esse fato significar um ganho para as mulheres, 

sua educação continuava a ser justificada, por esta lei, em função do destino de ser 

mãe, porque lá se tinha resumidamente que:  

 
As mulheres carecem tanto mais de instrução, porquanto são elas 
que dão a primeira educação aos seus filhos. São elas que fazem os 
homens bons e maus; são as origens das grandes desordens, como 
dos grandes bens; os homens moldam a sua conduta aos 
sentimentos delas (LOURO, 2000, p. 447). 
 
 

As escolas existentes estavam organizadas por sexo, professores para as 

turmas de meninos e professoras para as classes de meninas. Esses professores, 

continua a autora: 

 
Deveriam ser, eles e elas, pessoas de moral inatacável; suas casas 
ambientes decentes e saudáveis, uma vez que as famílias lhes 
confiavam seus filhos e filhas. As tarefas desses mestres e mestras 
não eram, contudo, exatamente as mesmas. Ler, escrever, saber as 
quatro operações, mais a doutrina cristã, nisso consistiam os 
primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas 
distinções apareciam: para os meninos, noções de geometria; para 
as meninas, bordado e costura. (LOURO, 2000, p. 444). 

 
 
Nota-se assim que a Lei de 1827 restringia o ensino nas escolas destinadas 

ao sexo feminino à leitura, escrita e aritmética, enfatizando o ensino de bordado e 

costura. A diferenciação curricular imposta na lei reflete a visão tida dos papéis 

sociais que a mulher poderia desempenhar. No contexto geral de inserção da mulher 

no mundo da educação escolarizada, a Lei de 1827, criada após a independência 

política do Brasil, é uma importante referência, pois foi a primeira legislação 

permitindo à mulher o direito de instrução, embora fixasse limites de acesso a essa 

educação: as “escolas de primeiras letras”, as chamadas “pedagogias”, que se 

limitavam aos quatro anos de estudos primários.  
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Nas últimas décadas do século 19, a instrução da mulher era tema recorrente 

no Brasil. O assunto interessava a sociedade organizada e a Igreja. Assim Louro 

(2000) apresenta tal momento:  

 
Sob diferentes concepções, um discurso ganhava a hegemonia e 
parecia aplicar-se, de alguma forma, a muitos grupos sociais a 
afirmação que as ‘mulheres deveriam ser mais educadas do que 
instruídas’, ou seja, para elas a ênfase deveria recair sobre a 
formação moral, sobre a constituição do caráter (...). Na opinião de 
muitos, não havia porque mobiliar a cabeça da mulher com 
informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial – como 
esposa e mãe – exigiria, acima de tudo, uma moral sólida e bons 
princípios. (LOURO, 2000, p. 446). 
 
 

A educação da mulher era então necessária pelos papéis sociais que deveria 

ocupar na sociedade, não havendo preocupação com os “próprios anseios ou 

necessidades” (LOURO, 2000, p. 447). Uma sólida formação religiosa católica 

também era vista como imprescindível à constituição de uma identidade feminina 

moldada pela pureza, pelo recato, pela busca incessante da perfeição moral e pela 

aceitação de sacrifícios em prol da família e dos filhos. 

As primeiras Escolas Normais criadas no Brasil tinham a pretensão de formar 

professores e professoras para atuar no sistema escolar. Louro (2000, p. 449) 

garante: “tais instituições foram abertas para ambos os sexos, embora o 

regulamento estabelecesse que moças e rapazes devessem estudar em classes 

separadas, preferentemente em turnos ou até em escolas diferentes”. Mas, pouco a 

pouco, prossegue a autora: 

 
As escolas normais se enchem de moças. A princípio são algumas, 
depois muitas; por fim os cursos normais tornam-se escolas de 
mulheres. Seus currículos, suas normas, os uniformes, o prédio, os 
corredores, os quadros, as mestras e mestres, tudo faz desse um 
espaço destinado a transformar meninas/mulheres em professoras A 
instituição e a sociedade utilizam múltiplos dispositivos e símbolos 
para ensinar-lhe sua missão, desenhar-lhes um perfil próprio, confiar-
lhes uma tarefa. A formação docente também se feminiza. (LOURO, 
2000, p. 454-455). 
 
 

Inicia-se a ‘feminização do magistério’, como define Louro (2000). Isto é, o 

Magistério passa a ser visto como profissão tipicamente feminina com características 

como paciência, afetividade, doação, amor, cuidado e vigilância, dentre as 

atribuições. Tais instituições de ensino prossegue Louro (2000), tinham suas 
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diferenças: escolas normais públicas; colégios normais religiosos; alguns internatos 

particulares; cursos localizados nas cidades mais importantes das províncias e dos 

estados; cursos de cidades menores; escolas laicas ou de orientação religiosa; 

pagas ou gratuitas. As frequentadoras dos cursos tinham origens sociais diversas. 

De acordo com Romanelli (1985), a primeira Escola Normal pública do Brasil 

foi a de Niterói (RJ) em 1830 e a segunda a de Salvador (BA), em 1836. Depois, 

foram surgindo Escolas Normais em vários pontos do país: a do Pará, em 1839; a do 

Ceará, em 1845; a da Paraíba, em 1854; a do Rio Grande do Sul, em 1870; a de 

São Paulo, em 1875/1878; a Escola Normal Livre, na Corte, em 1874 e, depois, a 

oficial em 1880; a de Mato Grosso, em 1876; e a de Goiás, em 1881. Conforme essa 

autora, em 1949 havia 540 escolas espalhadas por todo o território nacional. 

Tavares (2001) complementa que no ano de 1836, em Salvador, foi fundada a 

Escola Normal e o Liceu Provincial. O Liceu começou a funcionar no ano seguinte 

ao da criação, no antigo Convento da Palma, com a matrícula de 323 alunos nas 

disciplinas obrigatórias. A partir de 1841, após reforma nos estatutos, a conclusão do 

curso concedia aos aprovados o diploma de Bacharel em Letras. A Escola Normal, é 

importante ressaltar, só iniciou atividades em 1842 numa casa da antiga Rua do 

Colégio, com duas disciplinas: Cadeira de Ensino Mútuo e Cadeira de Leitura, 

Caligrafia e Gramática Filosófica da Língua Portuguesa. O ensino, ainda segundo 

Tavares (2001), seria teórico e prático, e a escola dividida em dois turnos, um para 

homens e outro para mulheres. Com a reforma de 1860, o governo da província, cria 

duas Escolas Normais, sob a forma de internato, uma para homens, outra para 

mulheres. Fica clara, mais uma vez, a segregação dos sexos. Mattoso (1992) assim 

se refere ao assunto:                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Em 22 de abril de 1862, após dois anos de discussões, foi 
regulamentada uma lei orgânica de 1860, definindo a estrutura 
escolar. Foram criadas duas escolas normais: uma para moços, 
outra para moças, com professores do mesmo sexo que os alunos. 
As classes eram numerosas. Só conseguiam vagas os filhos de 
famílias abastadas, que se destinavam ao curso superior de direito, 
após o que se tornariam funcionários. O acesso de escravos e filhos 
de escravos aos estabelecimentos de ensino era oficialmente 
vedado. (MATTOSO, 1992, p. 200). 
 

 
Em 1881 o ensino na Bahia sofreu uma grande reforma, prossegue Mattoso 

(1992), com a instituição do curso de Pedagogia e do Jardim de Infância. Além 
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disso, o currículo do curso primário passou a compreender: leitura, escrita, gramática 

portuguesa, aritmética, desenho, ciências naturais, religião, educação cívica e artes 

decorativas. Ao analisar o recenseamento de 1872 a historiadora chama a atenção 

para o fato de o acesso às escolas públicas e privadas ser ainda muito restrito. 

Neste, os números mostram que 37% da população da capital era alfabetizada, as 

mulheres em número menor que os homens, 30% e 43%, respectivamente. A autora 

conclui:  

 
Numa avaliação global, impõe-se reconhecer que a educação, 
pública ou privada, fez notáveis progressos no século 19. Excelentes 
escolas leigas privadas se multiplicaram. As famílias abastadas 
continuavam a matricular as filhas nas Ursulinas das Mercês, mas os 
meninos frequentavam cada vez menos as escolas religiosas. Depois 
do advento da República, jesuítas e maristas passaram a 
desempenhar importante papel na educação primária e secundária 
dos jovens baianos. (MATTOSO, 1992, p. 207). 
 
 

Os objetivos da educação oferecida às mulheres nas últimas décadas do 

século 19 são assim resumidos por Louro:  

 
 
Para as filhas de grupos sociais privilegiados, o ensino da leitura, da 
escrita e das noções básicas da matemática era geralmente 
complementado pelo aprendizado do piano e do francês que, na 
maior parte dos casos, era ministrado em suas próprias casas por 
professoras particulares, ou em escolas religiosas. As habilidades 
com a agulha, os bordados, as rendas, as habilidades culinárias, 
bem como as habilidades de mando das criadas e serviçais, também 
faziam parte da educação das moças; acrescida de elementos que 
pudessem torna-las não apenas uma companhia mais agradável ao 
marido, mas também uma mulher capaz de bem representá-lo 
socialmente. O domínio da casa era claramente o seu destino e para 
esse domínio as moças deveriam estar plenamente preparadas. Sua 
circulação pelos espaços públicos só deveria se fazer em situações 
especiais, notadamente ligadas às atividades da Igreja que, com 
suas missas, novenas e procissões, representava uma das poucas 
formas de lazer para essas jovens. (LOURO, 2000, p. 446).   
 
  

A educação das mulheres, já vista como necessidade social, passa a atrair a 

atenção da Igreja, que apoia a abertura de escolas religiosas católicas voltadas para 

a instrução feminina. Para a Igreja era interessante incumbir-se disso, pois poderia 

difundir, pela educação, princípios religiosos e educar a mulher dentro do modelo de 

pureza da Virgem. Assim, se nos idos do Império e início da República no Brasil, o 

acesso das mulheres à educação formal não lhes foi negado, no entanto, só o foi 
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consentido respeitando a certos limites que não representassem risco às 

normatizações sociais vigentes. 

Almeida (1998), num estudo sobre a presença de mulheres no magistério 

primário em São Paulo, afirma que a atividade docente da mulher foi, acima de tudo, 

uma conquista feminina. O magistério, a seu ver: 

 
Representou o ponto de partida e o que foi possível no momento 
histórico vivido. E foi paixão, no sentido do desejo, do esforço, de 
aproveitar a oportunidade e conseguir uma inserção no espaço 
público e no mundo do trabalho. (...) A inserção no espaço público, 
via trabalho remunerado, ao promover o distanciamento do espaço 
privado, permitiu um novo olhar sobre o doméstico e sobre as 
relações de submissão e opressão. Esse primeiro reconhecimento 
provocaria, por si só, uma ruptura nas relações de poder 
consolidadas dentro do lar. (ALMEIDA, 1998, p. 75, grifo da autora). 
 

  
Para Almeida (1998) as mulheres vislumbraram no exercício de um trabalho 

remunerado, a possibilidade de romper com as amarras masculinas, mesmo sendo 

necessário, para isso, acatar, consciente ou inconscientemente, os estereótipos da 

domesticidade e da maternidade na profissão do magistério, porque no entender de 

Almeida (1998, p. 76), “o confronto representaria um risco alto demais, aceitar era 

mais seguro e, assim, passo a passo, lentamente, conseguiram a totalidade no 

magistério”. A história do magistério primário feminino brasileiro, conforme a autora é 

uma história de mulheres, de uma força invisível que lutou conscientemente e 

espontaneamente em defesa de suas crenças e de sua vontade. Faz-se coro com 

Almeida, observadas as trajetórias profissionais das mulheres-professoras 

participantes desse estudo, quando afirma: 

 

O trabalho que desenvolveram no magistério fez parte de um 
movimento muito maior na educação e na sociedade, por desafiar os 
preconceitos do patriarcalismo e da existência feminina num meio 
eminentemente masculino. Atitudes que levaram a questionamentos 
da própria condição feminina e dos papéis sexuais desempenhados 
por homens e mulheres e do trabalho realizado por professores e 
professoras. (...) Ao contrário do que muitos afirmam, a feminização 
do magistério foi um potencial de poder e de liberação e não de 
submissão e desvalorização como se tem pretendido fazer acreditar. 
(ALMEIDA, 1998, p. 79). 
 
 

A estudiosa não desconsidera as transformações políticas, sociais e 

econômicas pelas quais passava a sociedade brasileira no início do século 20 e que 



112 
 

contribuíram para a inserção da mulher no mercado de trabalho, embora a ênfase 

dada no estudo por ela apresentado recaia sobre o magistério primário. Com relação 

à profissão, pontua: 

 
Ser professora significou, além do trabalho remunerado, apropriar-se 
de uma cultura e de conhecimentos necessários para a vida. Isso 
não se deu sem traumas, por mais que se tente afirmar que a 
ocupação do magistério foi uma concessão masculina [...]. O 
magistério, com as aberturas tornadas possíveis por uma certa 
mudança nas mentalidades, mesmo assim não foi tão facilmente 
acessível às mulheres, como sempre se acreditou. O trabalho 
feminino no magistério primário também implicou reivindicações e 
resistência, e significou o resultado dos primeiros passos dados 
pelas mulheres no rumo de sua profissionalização. (ALMEIDA, 1998, 
p.159). 

 
 

Por outra perspectiva, Chamon (2005) ao buscar investigar as razões 

históricas da constituição do magistério como profissão feminina em Minas Gerais, 

entre os séculos 19 e 20, inquietou-se com o “silêncio” da historiografia política 

social e educacional e dos arquivos públicos oficiais sobre a mulher. Para ela, e 

concorda-se com isso: 

 
[...] há fortes motivos para se aprofundar a reflexão sobre a 
profissionalização do trabalho das mulheres como professoras e, ao 
mesmo tempo, para se jogar luzes sobre ideias preconcebidas e 
estereotipadas causadoras de discriminação e marginalização da 
mulher no mercado do trabalho. (CHAMON, 2005, p. 13).  
 
 

Na abordagem, a autora faz um minucioso relato do processo sócio-histórico 

da “feminização do magistério” mineiro, acentuada no período republicano. Chamon 

(2005, p. 111), pondera: “o magistério das séries iniciais, visto pelos poderes 

constituídos como um meio de abrir à mulher mineira uma carreira digna, 

consolidava-se como um mercado de trabalho ‘permitido’ para a crescente atuação 

da mulher no espaço público”. Para a autora, as insuficientes condições de trabalho 

e o parco salário, frutos do descaso do poder público levou ao afastamento do 

homem da escola, espaço agora ocupado pelas mulheres. Na compreensão de 

Chamon (2005, p.111) “a idealização profissional da professora da escola elementar, 

como um profissional vocacionado para a nobre missão de ensinar, não foi, ainda, 

abandonada”. O magistério, na contemporaneidade, continua sendo um trabalho de 

mulher. Complementa Chamon (2005, p.149): “[...] a sexualização das profissões 
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ainda se mantém presente, e o discurso do amor e da maior facilidade de lidar com 

crianças continua sendo uma marca estereotipada de encaminhamento das 

mulheres para o magistério primário”.  

Em outro trabalho, parte deste resultante de pesquisas do pós-doutorado na 

Universidade de Harvard, Almeida (2007) retoma a temática do processo histórico 

de feminização do magistério no Brasil, mais especificamente em São Paulo, 

estabelecendo interfaces com a religião, enfocando nessa perspectiva tanto o 

catolicismo romano, quanto o protestantismo presbiteriano. Em suas palavras: 

 
Nos interstícios entre os primórdios da República e os anos que se 
seguiram nas décadas iniciais do século 20, ser mulher, ser mãe, ser 
professora matizava-se com a representação cultural de uma 
destinação que aglutinava atributos de amor, vocação, 
desprendimento e espírito de sacrifício que as religiões costumam 
solicitar de seus adeptos, em uma forma de controlar corpos, almas e 
pensamentos. Uma história que sempre se manteve discreta ou 
parcial quanto ao sexo feminino, ora ignorando o papel social das 
mulheres, ora erigindo pilares discriminatórios eivados de 
preconceitos. (ALMEIDA, 2007, p. 16). 

  
 

Para a autora, a reestruturação da sociedade brasileira no final do século 19 e 

início do século 20 levou, diz Almeida (2007, p. 33) à “abertura de um espaço 

profissional para as mulheres no ensino”, numa sociedade que até então pouco se 

preocupava com a educação feminina. Neste trabalho, reafirma:  

 
Se, para essa sociedade, a educação feminina vinha para atender 
aos apelos e interesses da nação por meio da família solidamente 
estruturada, para as mulheres, educar-se e instruir-se, mais do que 
nunca, significou uma forma de quebrar os grilhões domésticos e 
conquistar uma reduzida parcela do espaço público. Foi também a 
possibilidade de se adequarem às normas sociais e ao mundo novo 
que se descortinava e principiava a selecionar os mais preparados 
intelectualmente e que abria cada vez mais espaço para a 
sociabilidade. Possuidoras de saberes domésticos e dos saberes 
privados sobre o mundo dos homens, desejavam o saber público, 
mesmo derivado do saber masculino e referendado com seu selo 
oficial. Esse saber público era, de certa maneira, uma possibilidade 
de acesso ao poder, ainda que restrito, mas que significava o repúdio 
a um sistema de desigualdade e de opressão e a oportunidade de 
confrontar-se com esses mecanismos. (ALMEIDA, 2007, p. 83).  
 
 

As mulheres estabelece Almeida (2007, p.97), “eram educadas principalmente 

para serem o esteio moral da família, as preservadoras da tradição e as 

perpetuadoras das regras religiosas. Nisso os colégios católicos eram imbatíveis”. 
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Em sua análise destaca o papel da Igreja Católica que, através da educação 

feminina, estabelecia às mulheres padrões de comportamento usados como 

barreiras à liberdade, autonomia e sexualidade da mulher, sobretudo. Em resposta à 

pergunta por ela formulada: Meninas precisam ler as letras? Responde sim, desde 

que essa leitura servisse para tornar melhores os homens e instruir futuras mães 

para contribuir em prol da grandeza da pátria. Esse era, segundo Almeida (2007) o 

grande objetivo das escolas abertas às mulheres, fossem católicas, protestantes, 

leigas, públicas e/ou privadas.  

 
 
2.3.1 Uma instituição Escolar em Alagoinhas para as Moças Aprenderem a Segurar 
e a Usar “as Canetas”: O Colégio Santíssimo Sacramento 
   

 
A fundação do CSSS14 em Alagoinhas confirma a visão de Almeida (2007) 

sobre a educação feminina no Brasil no final do século 19 e início do século 20. Se 

“as meninas precisavam ler as letras” essa leitura deveria ser feita sem que fosse 

colocada em risco a organização social vigente. E, no caso do CSSS, a Igreja 

Católica soube realizar tal missão na cidade por meio dessa instituição de ensino. O 

CSSS foi fundado em 12 de maio de 1940, sob a administração das Missionárias da 

Congregação do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, de origem espanhola.  

O colégio manteve-se estritamente voltado ao público feminino das classes 

média e alta, até a década de 70 quando passou, gradativamente, a aceitar jovens 

do sexo masculino. A abertura e funcionamento na cidade deram-se a partir do 

convite recebido pelo então prefeito, o Sr. Antonio Martins de Carvalho Jr., que, 

atendendo aos pedidos de famílias tradicionais e da classe média e alta, buscava 

instalar na cidade um colégio religioso e voltado para a mocidade feminina (Fig. 1 e 

2). 

 

                                                           
14

 Parte das informações históricas acerca da abertura, funcionamento e aspectos físicos do CSSS 

baseiam-se na Dissertação de Mestrado da autora dessa pesquisa, apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, da UNEB, Campus I, Salvador - BA. A 
pesquisa teve por objetivo principal “evidenciar aspectos da formação que as alunas recebiam, dos 
valores e modelos aprendidos ou elaborados e mostrar de que forma essa educação levava as 
alunas a absorverem os papéis sociais historicamente destinados ao gênero feminino, isto é, como 
através da educação as alunas aprendiam a desempenhar determinados papéis e a ocupar 
determinados lugares na sociedade, construindo assim sua identidade de gênero” (LINS, 2003, p. 
24).  
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FIGURA 1 – Prédio onde funcionou o CSSS até 1952. 

Fonte: Arquivo do CSSS em Alagoinhas (BA). 
 
 

 

 
FIGURA 2 - Fachada do CSSS em 1940 e primeiras alunas do Curso Primário.  

Fonte: Arquivo do CSSS em Alagoinhas (BA). 
 
 

A Congregação religiosa, recém-chegada ao Brasil em dezembro de 1934, 

recebeu o convite com entusiasmo, até porque procurava consolidar a presença no 

País, restrita até aquele momento à cidade de Caetité (1935 a 1952).  Sobre isso, a 

autora da tese, assinala no trabalho anterior como se deu a implantação da 

Comunidade religiosa e do Colégio em Alagoinhas:  
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Se para a comunidade alagoinhense o Colégio vinha preencher um 
‘vazio’, para a comunidade religiosa a fundação do Colégio e a 
implantação da Capela para adoração ao SS. Sacramento e demais 
atividades religiosas, respondiam aos ensinamentos da fundadora 
Emília Riquelme, que via nesses, as bases da Congregação (LINS, 
2003, p.51). 

  
 

O Colégio ganhou, em pouco tempo, o reconhecimento e apreço de parte da 

população alagoinhense devido à qualidade do serviço educacional desenvolvido. O 

número de alunas cresceu ano após ano, bem como os níveis de ensino oferecidos. 

O Curso Ginasial foi implantado em 1951, visando o prosseguimento dos estudos 

das estudantes. O pedido partiu, mais uma vez, das famílias do município. A 

abertura do Curso Ginasial foi um processo demorado e demandou da parte das 

Irmãs o cumprimento de uma série de exigências legais: ampliação do número de 

salas de aula; livros novos para a biblioteca; aquisição de material didático variado; 

além da contratação de professores qualificados. As irmãs fizeram uso de suas 

relações pessoais com homens públicos para a autorização e implantação do Curso 

Ginasial e contaram também com a ajuda de parte da população, como médicos, 

advogados e juízes, solidários com elas e com o objetivo buscado, oferecendo livros, 

vitrolas e préstimos profissionais. O telegrama de autorização remetido pelo MEC foi 

recebido no dia 22 de maio de 1951, tendo sido designado como Inspetor Federal o 

Dr. Valdir de Araújo Castro15. Sobre isso a pesquisadora do presente estudo, narra: 

 

Apesar dos esforços despendidos, no dia 15 de fevereiro, recebem 
telegrama da Diretoria de Ensino Secundário comunicando que só 
poderiam realizar os Exames de Admissão para o Curso Ginasial 
depois que tivessem remetido o Relatório assinado pelo Inspetor 
Verificador. Como o prazo para realizar esses exames estava 
terminando, as Irmãs, fazendo uso de suas relações pessoais e 
estratégicas, com pessoas influentes, locais e/ou nacionais, 
conseguem autorização do Ministério para que as alunas prestassem 
tal exame no Ginásio de Alagoinhas e, posteriormente, fossem 

                                                           
15

 A Reforma Francisco Campos criou, entre outras coisas, a figura do Inspetor Federal e organizou a 
estrutura do sistema de inspeção e equiparação de escolas. Pela lei, o Inspetor Federal, através de 
um minucioso relatório, daria seu parecer para o funcionamento ou não do curso secundário. No 
processo de implantação do Curso Ginasial no CSSS o primeiro Inspetor Federal designado, o Dr. 
Jorge Teixeira de Carvalho, sem justificativas legais e alegando motivos de doença, se recusa a 
assinar o relatório final que seria enviado para o Ministério da Educação. As Irmãs, temendo a não 
abertura do curso naquele ano, pedem ao Ministério da Educação, com urgência, a designação de 
outro Inspetor, no que foram atendidas em pouco tempo. Infelizmente, na pesquisa de mestrado, não 
se conseguiu esclarecer o real motivo que levou o Inspetor Verificador, o Dr. Jorge Teixeira, a não 
assinar o relatório. Descartam-se motivos estritamente legais, porque, depois, o novo inspetor, Dr. 
Valdir Araújo, nada encontrou que pudesse levar a não autorização de funcionamento do Curso 
Ginasial. Assim, acredita-se ter havido razões políticas e/ou pessoais envolvidas neste episódio.  
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transferidas para o Ginásio do Santíssimo Sacramento quando este 
começasse a funcionar. Ao todo foram 19 alunas que prestaram o 
exame no único estabelecimento educacional da cidade que oferecia 
o Curso Ginasial. (LINS, 2003, p.58). 

 
 

Ou seja, existia um estabelecimento que oferecia o Curso Ginasial na cidade. 

Este, porém era misto e frequentado por uma parcela da população não tão 

privilegiada economicamente. A criação do curso Ginasial no CSSS se devia não só 

ao desejo de expansão da oferta, mas, e principalmente, ao desejo de formação das 

moças da “elite” alagoinhense em uma escola privada, feminina e religiosa.  

Na edição 47, datada de 11 de maio de 1950, o periódico O Nordeste abre 

espaço em suas páginas para registrar os dez anos do CSSS na cidade. 

Autodenominado semanário independente, literário, noticioso e “sem partidarismo 

político” como afirmava no editorial de lançamento “Iniciando a luta”, o Nordeste foi 

fundado pelo jovem gráfico Joanito Rocha em 29 de julho de 1948, se mantendo em 

atividade até 1956. O grupo responsável pela redação era composto por jovens de 

formação diversas e com experiência jornalística anterior em outros jornais. Na 

primeira edição, era feito o chamado para que a população alagoinhense assinasse 

o jornal e mandasse notas sociais, tendo o assinante direito à publicação gratuita. 

Nos anos posteriores à fundação, o jornal registrava 5 mil assinantes, levando-se a 

inferir o grande número de leitores em potencial. Por esta razão, considerando-se a 

credibilidade do veículo, adotou-se O Nordeste como uma das fontes da pesquisa, 

especialmente pelas várias notícias acerca do processo educacional em Alagoinhas. 

Assim, no texto Um Decênio de Vida Educacional, noticia: 

 
Em maio de 1940, fundou-se nesta cidade a Escola Santíssimo 
Sacramento, graças à operosidade das Religiosas Missionarias do 
SS. Sacramento e Maria Imaculada, contando com o apoio de dignos 
cavalheiros e exmas. Senhoras e distintas senhoritas do meio social. 
Hoje, decorridos dez anos de laboriosa vida educacional, e ainda um 
intensivo trabalho religioso, educando a mocidade conterrânea num 
ambiente de Fé e Amor a Jesus Sacramentado, essas batalhadoras 
pertinazes e anônimas, dedicadas e vitoriosas, promovem a 
realisação de solenidades festivas em comemoração á brilhante 
passagem aniversaria (...). A família alagoinhense deverá prestar seu 
apoio moral, dando sua presença ás realisações programadas para a 
comemoração do Decênio da Escola do Santíssimo Sacramento. 
 
 

Como se pode perceber, a nota visava consolidar a imagem do CSSS como 

instituição educacional de qualidade indiscutível, cujas atividades contribuíam de 
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forma significativa para o desenvolvimento da cidade, não só na esfera educacional, 

mas também nas religiosa, econômica e cultural. O CSSS voltou a ser destaque nas 

páginas do jornal no dia 11 de julho de 1955, quando recebeu a visita da Madre 

Maria Amada Arderiu, Superiora Geral da Congregação em todo o mundo. 

Enfatizando as atividades realizadas na instituição educacional, a nota afirma que:  

 
A Rvma. Madre Geral ficou muito bem impressionada com a 
organização do estabelecimento, pela disciplina e grau de instrução 
do mesmo, devendo ressaltar a figura da Madre Santíssimo, diretora 
do colégio e principal responsável pelo muito que esta casa de 
ensino alcançou entre nós.   
 
 

O CSSS mantinha convênios com o MEC para o recebimento de alunas-

bolsistas. O Nordeste do dia 25 de fevereiro de 1956, edição 195, registra em 

reportagem de capa que o deputado Manuel Novais, conseguiu junto a este 

Ministério “Cinco bolsas de estudos para jovens alagoinhenses, sendo duas para o 

Colégio SS. Sacramento, nesta cidade, uma para o Colégio dos Maristas, uma para 

o Colégio Antonio Vieira, e uma para o Colégio do Salete, em Salvador, estas para 

os respectivos internatos naquela Capital”. 

Entre os anos de 1940 a 1952 o CSSS teve instalações localizadas na Praça 

Rui Barbosa - local central da cidade - até ser transferido para um prédio construído 

num extenso terreno comprado do Sr. Pedro Dórea, à rua Marechal Deodoro, onde 

funciona até os dias de hoje (Fig. 3).  

 

 
FIGURA 3 - Fachada do prédio do CSSS inaugurado em 1953 

Fonte: Biblioteca do IBGE
16

 

                                                           
16

 Disponível em: < httpbiblioteca.ibge.gov.brvisualizacaofotografiasGEBIS%20-%20RJBA27609.jpg>. 
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A transferência foi importante concernente às condições físicas, pois o prédio 

antigo, mesmo com as adaptações feitas e com a aquisição de duas casas vizinhas, 

estava ficando pequeno em face à demanda. Em 16 de março de 1953 as aulas 

foram iniciadas no novo prédio, ainda em construção, com o Curso Primário no turno 

matutino e o Ginasial no vespertino.  

O prédio novo só foi totalmente finalizado em meados da década de 60, 

embora em anos posteriores tenha passado por algumas modificações. O relatório17 

(ANEXO D) enviado para a Diretoria do Ensino Secundário, em 1954, com vistas ao 

reconhecimento do Ginásio Santíssimo Sacramento, contém algumas descrições do 

espaço físico, bem como dos materiais didáticos desse Colégio. Segundo o relatório, 

o local onde estava - e ainda está - localizado o prédio do Colégio Santíssimo 

Sacramento era saudável e higiênico, atendendo às condições exigidas pela Saúde 

Pública. As paredes de alvenaria, piso de mosaico, com pintura clara, um portão e 

porta larga, permitia o rápido escoamento das alunas, caso necessário. As escadas, 

largas, com corrimão, não ofereciam insegurança às moças e os corredores, amplos, 

serviam simultaneamente para recreio e abrigo. Assim o relatório descrevia, em uma 

das suas partes, o prédio que abriga o CSSS: 

 
O prédio atual, moderno, amplo, higiênico, confortável, seguindo em 
tudo às diretrizes emanadas pela Diretoria do Ensino Secundário. [...] 
Está localizado no melhor perímetro urbano da cidade de Alagoinhas, 
num ponto central de fácil acesso para as alunas, completamente 
isolado, tendo terreno no fundo que deixa área livre e, um esplêndido 
laranjal, tornando-o fresco e muito ventilado. Está completamente 

distante de linhas férreas, não oferecendo perigo de acidentes.”18 
 

Ainda segundo o relatório, as salas eram bem situadas, de maneira que não 

se perturbavam mutuamente e eram satisfatórias as condições acústicas das 

mesmas; na vizinhança não havia “influência perturbadora”, o local onde estava (e 

está) localizado o edifício era calmo e solitário. Ao todo eram sete salas de aulas, 

com capacidade máxima para 50 alunos, “todas retangulares, com janelas 

convenientemente dispostas, tornando-as bastante claras e ventiladas. (...). As cores 

empregadas na pintura são claras e não brilhantes, de modo que a difusão da luz se 
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 Relatório-Requerimento enviado à Diretoria do Ensino Secundário, de 29/05/1954. Cópia 
encontrada nos arquivos do Colégio. 
 
18

 Ibidem, p.6-7. 
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faz uniformemente”19. As salas eram mobiliadas com carteiras individuais, com 

tampo ligeiramente inclinado e com lugar para lápis; todas as salas possuíam 

armários embutidos; quadro negro mesa e poltrona para os professores. 

Havia ainda um salão, que servia de auditório e uma biblioteca, cujo mobiliário 

constava de uma mesa grande, cadeiras, armários para livros e fichas. Possuía, à 

época, 1.331 volumes, assim discriminados: 223 dicionários; 276 livros de 

Português; 32 de Literatura nacional; 41 de Latim; 170 livros de Francês; 50 de 

Inglês; 50 de Ciências físicas e naturais; 104 livros de História e viagens; 66 de 

Geografia; 61 de Matemática; 46 biografias; 106 livros de Religião; 15 de Direito; 52 

de Ciências da educação e 239 romances e aventuras. A biblioteca contava também 

com assinaturas de jornais e grande número de revistas.  

O CSSS tinha salas de Geografia, de Línguas Vivas, de Ciências, de 

Desenho e de trabalhos manuais. Na primeira havia armários embutidos para 

guardar os mapas. Globo terrestre; bússola; barômetro; termômetro; Atlas; cartas 

murais do Brasil América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Europa, Oceania e 

amostras de produtos nacionais como cacau, café, borracha, trigo, milho, prata, ouro 

eram disponibilizados aos alunos. A sala de Línguas Vivas comportava toca-discos; 

discos em francês; inglês; espanhol; cartões postais e gravuras; coleção de livros 

franceses, ingleses e americanos.  

Na relação de material existente na sala de Ciências, estavam listados: 

balança romana (Roberval); espelho côncavo; cálice graduado; carvão de projetor; 

estojo de lentes côncavas e convexas; medula de bolas e sabugueiro; bastão de 

resina; aparelho de eletricidade; agulha magnética; disco de Newton; pirômetro 

quadrante; fotômetro; bobina; ímã; bússola; aparelho para imantar; bobina de 

imantação; e pilhas entre outros materiais. A sala de Desenho continha coleção de 

sólidos geométricos; cubos; paralelepípedo; prisma; cilindro; pirâmide; cone; esfera; 

poliedros; troncos de pirâmide e de prisma; réguas; esquadros; compassos e tubo. A 

sala de Trabalhos Manuais era composta por mesas apropriadas; escalas métricas; 

compassos; esquadros para carpinteiro; riscador; serrinha de recortar e uma série 

de materiais pertinentes a este espaço.  Existia também a Sala de professores, com 

mesas e cadeiras e uma sala de administração. 

                                                           
19

 Ibidem, p.8. 
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Havia no prédio bebedouros; extintores de incêndio; um grande lavatório; 

gabinetes sanitários, com vasos de louça, dispositivo para papel higiênico, piso de 

mosaico, paredes revestidas de azulejos e janelas de grandes proporções. Além 

disso, contava com área para Educação Física ampla, onde havia bolas de estopa 

revestidas em couro, cordas, bolas de vôlei, basquete e futebol; trave; par de barras 

duplas; aparelhos para saltos e alvo para arremesso de bolas. O vestuário 

comportava uma turma de 30 alunas, dotado de cabides e nove chuveiros 

individuais. O lugar contava ainda com gabinete médico. Basicamente, estes eram 

os espaços físicos e os materiais didáticos do prédio de CSSS em 29 de maio de 

1954, com uma parte do edifício ainda em construção. 

O requerimento ao MEC para a abertura do Curso Pedagógico20, no CSSS foi 

feito em julho de 1954, novamente atendendo aos pedidos de pais de alunas. Um 

trecho do relatório feito pela professora Margarida Leal Cunha, responsável pela 

inspeção do Colégio, para fins de autorização do Curso Pedagógico, dizia: 

 
De início permita-me notar que se trata de uma justa e oportuna 
pretensão, a das Religiosas que dirigem o citado Estabelecimento, 
qual seja a de organizarem o Curso Pedagógico – atendendo aos 
interesses da juventude feminina local, que, desejando seguir o 
Magistério, têm de se deslocar para a Capital ou outras cidades que 
possuam Escolas Normais [...] cumpre-me opinar que, além de ser 
uma justa e oportuna pretensão, como disse acima, o Ginásio 
Santíssimo Sacramento preenche todos os requisitos necessários ao 
funcionamento do Curso Pedagógico. 

 
Já no início do ano de 1955 o curso entrou em funcionamento, recebendo 

jovens mulheres que almejavam tornarem-se professoras primárias. No ano de 

1974, já consolidado na cidade, o CSSS recebeu a visita da Inspetora Itinerante, 

Fabíola Maria Vital, que assim se reporta às atividades ali realizadas: 

 
Aos 07 dias do mês de outubro de 1974 estive no Colégio SS. 
Sacramento para proceder verificação prévia para autorização de 
funcionamento dos cursos de Magistério de 1º grau e Auxiliar de 
Escritório, conforme foi solicitado e consta do projeto de Implantação 
da Reforma de 2º Grau, na oportunidade fizemos o levantamento 
estatistico solicitado pelo Sr. Secretário de Educação e Diretores do 

                                                           
20 

O funcionamento do Curso Pedagógico no CSSS foi autorizado pelo Decreto 16.059, de 27 de 
novembro de 1954; com a promulgação de novas Leis para a Educação Escolar no Brasil houve 
necessidade de reformulações curriculares, sendo assim, em 06 de janeiro de 1976, pela Resolução 
237, foi autorizado o funcionamento do Curso de Formação para o Magistério de Primeiro Grau. 
Como é de se esperar, reformulações curriculares no CSSS ocorrem sempre que a legislação 
educacional brasileira determinava.  
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DESC e DOE do 2º Grau. O Colégio apresenta na sua parte física, 
ótimas condições de funcionamento e chamamos atenção para a 
grande organização do Estabelecimento, bem como para a sua bem 
montada biblioteca. Ficamos bastante impressionadas com o 
trabalho desenvolvido pelas Irmãs responsáveis pelo Colégio e 
esperamos que continuem num ritmo cada vez maior e sempre para 
frente. 

   
 
 O curso de Magistério, ao longo do tempo, passou a receber cada vez mais 

jovens, caso das professoras Iraci Gama Santa Luzia; Jurilda Santana de Moura; 

Ires Maia Muller; Maria da Glória Rocha; e Valmira Maria de Melo Viana, que ali 

aprenderam a “segurar e a usar as canetas”. E é parte da trajetória dessas cinco 

mulheres “das canetas” que se passa agora a conhecer.    

 

 2.4 “AS CANETAS” DELINEANDO PERCURSOS DE VIDA E O PANORAMA 
EDUCACIONAL ALAGOINHENSE 

 

De 1956, quando se diplomou a primeira turma de professoras primárias, até 

2000, quando o curso de magistério foi encerrado21, foram formados pelo CSSS 

1.96422 professores, dos quais apenas dois eram homens. A presença de dois 

professores num total de 1.964 formandos é significativa. Acredita-se que esse dado 

ratifica a “feminização do magistério”, abordada anteriormente. Os anos nos quais se 

evidenciou a presença de jovens do sexo masculino, foi entre 1993 e 1999. O século 

20 chegava ao fim e os estereótipos acerca do magistério primário mantinham-se 

firmes na sociedade brasileira. Contraditoriamente, desde o ano de 1975 o CSSS 

oferecia à mocidade alagoinhense feminina o curso de Técnico em Patologia 

Clínica23. De 1978, quando se diplomou a primeira turma até 1982, foram 167 alunas 

formadas, que, obviamente, não optaram pelo curso de Magistério. Abriam-se assim 

                                                           
21

 A LDB- 9.394/1996, no Art. 26 diz que a formação de professores (as) para atuar na etapa da 
Educação Fundamental I, um dos níveis da Educação Básica, deve se dar, prioritariamente, em Nível 
Superior. Isso fez com que o Colégio encerrasse as atividades desse curso. No entanto, mantendo a 
tradição de formar professores (as), no mesmo ano a instituição religiosa que administra o CSSS, 
implantou o curso de Pedagogia, na recém-aberta FSSS. O fechamento do curso de Magistério em 
nível médio se deu em várias cidades do Brasil, após a promulgação dessa Lei.  
 
22

 Fonte: Livros de registro das Alunas Diplomadas pelo Curso Pedagógico/Magistério/Normal no 

Colégio Santíssimo Sacramento – Alagoinhas (1956-2000). 
 
23

 Fonte: Livros de registro das alunas e alunos diplomadas pelos Curso de Patologia Clínica, 
Química, Formação Geral e Ensino Médio no Colégio Santíssimo Sacramento – Alagoinhas (1978-
2000). 
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novas perspectivas de formação para o sexo feminino e, posteriormente, de 

ocupação profissional. O curso de Patologia Clínica foi substituído pelo de Química 

e, em 1983, dez alunas concluíram essa formação; em 1984 foram 14 alunas e em 

1985 tem-se o registro dos primeiros alunos concluintes desse curso: de um total de 

14, apenas 3 eram do sexo masculino. Nesse momento, o CSSS já havia aberto as 

portas, também, ao sexo masculino, adequando-se às mudanças ocorridas na 

sociedade e a demanda em geral. De 1978, quando diplomou a primeira turma em 

Patologia Clínica até o ano de 2000, já com o Ensino Médio, conforme legislação 

vigente foram 529 alunos e alunas formados nesse nível de ensino pelo CSSS. 

As professoras pesquisadas neste estudo concluíram o curso de Magistério 

Primário na década de 60, do século 20. Cada uma, de forma singular e significativa, 

participou de momentos importantes da educação alagoinhense, contribuindo para o 

delineamento do cenário educacional da cidade. Nesse momento da escrita se 

pretende traçar o perfil das mulheres-professoras protagonistas do estudo, tendo 

como centralidade o entendimento da forma como ocorreu a participação delas no 

cenário educacional do município, buscando dimensionar o significado e o peso 

dessa participação. Concorda-se com Freitas (2009, p. 7), quando afirma acerca das 

mulheres: “lembrar seus nomes, registrar suas práticas, estratégias e resistências 

são tarefas fundamentais para a História”.  

Na sequência, serão apresentadas as cinco mulheres “das canetas”, seguindo 

a ordem cronológica de conclusão do curso de magistério no CSSS. Quando houve 

mais de uma professora concluinte no mesmo ano, decidiu-se por, além de levar em 

consideração o ano de formatura, também considerar a ordem alfabética dos nomes.  

Assim, metodologicamente, inicia-se com as professoras Iraci Gama Santa 

Luzia e Jurilda Bomfim Santana24, concluintes do curso de magistério no ano de 

1962; prosseguindo com as professoras Ires Maia Muller25 e Maria da Glória Rocha, 

concluintes de 1966; encerrando com a professora Valmira Maria de Melo Vieira26, 

formanda de 1967. As ‘histórias’ dessas cinco mulheres-professoras, com suas vidas 

desnudadas, acredita-se, representam uma forma de reconstituir um passado que, 

                                                           
24

 Jurilda Bomfim Santana ao se casar adotou o sobrenome do marido, passando a se chamar Jurilda 
Santana de Moura. 
  
25

 Ires Ferreira Maia era o nome de solteira dessa professora.  
 
26

 Valmira ao se casar em 1968 adotou o sobrenome do marido, passando a se chamar Valmira Maria 
Vieira dos Santos. Após o divórcio,retomou o nome de solteira e assim é tratada neste estudo.  
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para além das experiências particulares de cada uma, fará emergir a narrativa 

histórica sobre a História da Educação no município baiano de Alagoinhas.  

 

 

2.4.1 “As canetas” Guiadas para o Ensino Superior: professora Iraci Gama Santa 
Luzia 

 

A professora Iraci Gama Santa Luzia nasceu no dia 9 de julho de 1943, na 

cidade de Alagoinhas, filha de Manoel Santa Luzia e de Maria Gama Santa Luzia. 

Ingressou no CSSS, no Curso Ginasial no ano de 1956, concluindo o curso de 

Magistério no ano de 1962, na sexta turma de alunas diplomadas em professoras 

primárias por esta instituição de ensino. Neste ano, 54 jovens se formaram no curso. 

Nos sete anos em que estudou no “Colégio das Freiras”, como ela mesma denomina 

a instituição, foi aluna bolsista, juntamente com a irmã mais velha, pois a família 

(Fig.4) não poderia arcar com os altos custos financeiros necessários para mantê-la 

estudando na instituição, voltada para a elite feminina.  

 
FIGURA 4 - Iraci Gama quando criança, com as tias Detinha, Teté e Lenita que a criaram. Década de 

40, seculo 20. 
Fonte: Acervo particular/ Iraci Gama. 

 

Nascida em uma família numerosa, Iraci Gama ficou órfã de mãe quando 

tinha pouco mais de um ano. O falecimento precoce da genitora, devido a problemas 

de saúde advindos do parto, fez com que fosse criada, assim como os dois outros 

irmãos maiores – uma menina e um menino, pelos avós maternos. As dificuldades 

financeiras enfrentadas pelos avós na criação dos netos não foi motivo para 

negligenciar os estudos. Pelo contrário, a Educação escolar foi, mormente, 

privilegiada em detrimento de bens materiais, com os avós sempre colocando os 
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netos para estudar com as melhores professoras da cidade e/ou nas melhores 

instituições de ensino. A grande mobilidade dos três no curso primário denota a 

busca quase desesperada por uma boa educação, bem como a recusa do avô em 

colocá-la para estudar, a partir do ginasial, em colégio misto da cidade, ainda sendo 

isso vantajoso financeiramente.  

A Educação escolar foi introduzida cedo na vida de Iraci Gama. O estímulo e 

a participação da família nos estudos, decerto foi uma forma de vislumbrar caminhos 

melhores e de sucesso. Iraci Gama era a mais nova dos três irmãos, sendo iniciada 

“nas primeiras letras” ainda na esfera doméstica pela tia Nininha. Assim, num 

ambiente de extremo incentivo à educação escolar Iraci Gama foi alfabetizada, 

tendo sempre o suporte e o apoio dessa tia, fazendo-a chegar à escola (Fig. 5) já 

conhecendo o ABC e um pouco da Cartilha.  

 

 
FIGURA 5 - Turma do primeiro ano primário* de Iraci Gama**. Década de 40, século 20. 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
*A professora chamava-se Lourdes Saback. 

** Iraci está sentada, ao centro, com o dedo na boca. 
 

Referente aos primeiros anos de vida estudantil - antigo curso primário, que 

tinha duração de cinco anos - devido às dificuldades enfrentadas por sua família, 

não só financeiras, mas também de mobilidade urbana, foi obrigada a repetir duas 

séries, o terceiro e o quinto anos. Isso se explica não por dificuldades na 

aprendizagem, mas por circunstâncias a serem buscadas fora dos muros da escola. 

A retenção no terceiro ano primário se deveu ao fato de a escola - a Brasilino 

Viegas, onde cursaria o quarto ano -, ser distante da residência. Os avós, idosos, já 

assumiam a responsabilidade de levar e trazer os netos mais velhos da escola. A ida 
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de Iraci, a caçula, para essa unidade escolar longe de casa e de onde os irmãos 

estudavam, sobrecarregava os avós, que optaram por fazê-la repetir o terceiro ano 

primário na escola próxima à residência, transferindo-a, no ano seguinte, para cursar 

o quarto ano primário na Escola Treze de Maio, com a professora Maria José 

Bastos. No quinto ano ela foi aluna da professora Ana Oliveira Campos, conhecida 

como a Noquinha.  Ao concluir esta etapa, novo obstáculo surge para a entrada no 

curso ginasial: seus irmãos maiores já se encontravam cursando o ginasial em 

escolas particulares da cidade, seja com bolsa de estudos ou com descontos na 

mensalidade, implicando despesas financeiras com fardamento e material didático. 

Soma-se a esses fatores o fato de a família não ter conseguido uma bolsa de 

estudos para ela no CSSS, o que só foi acontecer, por intermédio de políticos, no 

ano seguinte. A solução encontrada foi a permanência de Iraci Gama no quinto ano, 

indo para a escola nos dois turnos com a referida professora. 

Após a conclusão do curso primário com a professora Noquinha, foi feito o 

Teste de Admissão27 para o curso Ginasial no CSSS. O “famoso” Exame de 

Admissão, conforme Nunes, C. (2000, p. 45) foi durante muito tempo a linha divisória 

entre as escolas primária e secundária no Brasil, funcionando como uma espécie de 

ritual de passagem. Para a autora, “Não menos importante que o exame de 

admissão era o curso preparatório ao exame e o grande livro que, contendo todo o 

conteúdo a ser averiguado nas provas, era freneticamente manipulado pelos 

ansiosos estudantes durante um ano, ou alguns meses”. Isso talvez explique por que 

todas as nossas entrevistadas, rememoraram com certo orgulho a aprovação nesse 

Exame. A Lei 5.892 de 1971, assinada durante o Governo Militar, reformulou o 

ensino de primeiro e segundo graus no país, abolindo este tipo de “apreciação”, 

ampliando a obrigatoriedade escolar para 8 anos, na faixa etária dos 7 aos 14 anos. 

A mesma lei enfatizava a educação profissionalizante no nível designado como 

Segundo Grau.   

Uma vez aprovada, assim como as demais professoras, Iraci deu 

prosseguimento a sua vida escolar agora numa instituição de ensino particular e 

                                                           
27

 Afirma Nunes, C. (2000, 45) que “o exame de admissão mobilizava os estudantes, seus pais e 
irmãos. Obter a aprovação nas provas tinha uma importância equivalente à aprovação nos exames 
vestibulares ao ensino superior. Era uma espécie de senha para a ascensão social. A seletividade do 
ensino secundário era agravada por esse exame, pois cada escola secundária organizava seus 
programas e não os divulgava, de modo que os candidatos e suas famílias não sabiam se o nível de 
exigência das provas acompanharia o nível do conteúdo da quarta série das escolas primárias”.  
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feminina, cuja educação era baseada nos ideais cristãos católicos. Neste colégio ela 

estudou até a conclusão do curso de Magistério, quando começou a lecionar.  

Ao rememorar o período no “Colégio das Freiras”, a professora aborda a 

questão étnico-racial que, segundo conta, marcou significativamente sua passagem 

por essa instituição de ensino. De origem social inferior às demais estudantes e 

proveniente de uma família de negros, sentia-se discriminada, não somente por suas 

colegas, como também pelas freiras, diretoras da instituição. Conforme rememora 

oriunda de uma escola onde a professora incentivava a participação e a criatividade 

dos alunos, sempre gostou de falar e de declamar poesia em público.  Essa 

característica fazia com que ela, no CSSS, se oferecesse para participar das 

atividades festivas onde alguma aluna tivesse que falar em público, não sendo, no 

entanto, aceita. Relembra serem escolhidas alunas brancas e de origem social da 

classe alta, cuja família era conhecida na cidade. Percebendo a recusa baseada na 

discriminação social e étnica, conta que, ao longo do tempo, passou a não mais se 

oferecer para participar destas atividades. No entanto, sua inteligência aguçada e 

competência, levavam-na a escrever textos lidos por suas colegas nessas ocasiões, 

o que lhe proporcionava certo orgulho e prazer. Nesse momento da narrativa, com 

um brilho nos olhos, relata que ao final do curso de magistério ou Pedagógico já 

havia conquistado o respeito e a admiração das freiras, das colegas e professores, 

graças à postura de aluna dedicada, competente e politizada.  

Recorda ainda, com orgulho, que sua primeira professora Lourdes Saback 

havia lhe enviado um cartão de felicitações pela conclusão do curso, o qual guarda 

até hoje e fez questão de mostrar à pesquisadora (Fig. 6 e 7).  

 

 
FIGURA 6 – Cartão enviado para Iraci por sua primeira professora na formatura do Curso 

Pedagógico (1962). 
Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 



128 
 

 
FIGURA 7 - Certificado de conclusão do curso Pedagógico de Iraci Gama (1962). 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
 
 

Ao lembrar-se da formação inicial em magistério e da entrada na carreira 

docente (Fig. 8), confessa nunca ter querido lecionar para crianças. 

 

 
FIGURA 8 - Iraci Gama com a turma do Estágio do Curso Pedagógico (1962). 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
 

 
 Sendo assim, achando-se pouco preparada somente com o curso 

Pedagógico, buscou qualificar-se, vendo no aperfeiçoamento profissional a 

possibilidade de ensinar no curso ginasial. Em 1963 se inscreveu para participar de 

um curso oferecido pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário - CADES, do próprio MEC com duração de dois anos. Ao final, passou 
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por um Exame de Suficiência. Aprovada, recebeu certificado que lhe ‘autorizava’ 

ensinar nos níveis mais elevados. Quando foi nomeada28, em 1963, professora do 

Estado da Bahia, foi posta à disposição do Ginásio de Alagoinhas (Fig.9), através de 

convênio entre essa instituição de ensino e o governo estadual, onde lecionou a 

disciplina Língua Portuguesa para o curso ginasial.  

Ao abordar esse período, recorda que houve demora na sua nomeação e que 

todas as suas colegas de turma já haviam sido nomeadas professoras do estado, 

faltando apenas ela. Segundo rememora, nessa época não exista concursos 

públicos e sim nomeações “por esquemas políticos”; só conseguiu ser nomeada 

após a intermediação de pessoas amigas, que intercederam na esfera estadual a 

seu favor e por seus direitos. 

 
FIGURA 9 – Turma da professora Iaci Gama* no Ginásio de Alagoinhas  (1968). 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
*Iraci aparece no canto direito, de saia, no Dia do Folclore. 

 
 

Nesta instituição (Fig. 10 e 11), a professora permaneceu até 1970, quando 

saiu para fazer o curso do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio - 

PREMEM29 , realizado na capital baiana, abrindo-lhe as portas da educação 

superior.  

                                                           
28

. Nesse momento da rememoração deixa escapar a sua opção religiosa: o espiritismo. Foi um 
membro da União Espírita Baiana que intercedeu por ela, tendo sido o seu defensor o Sr. Adalberto 
Barreto de Macedo, como faz questão de contar e registrar. 
    
29

 Para Araújo (2009, p.92) o PREMEM, no Brasil governado ditatorialmente pelos Militares, passou 
“a ser o responsável por todo o plano de reforma, a estruturação dos mecanismos de intervenção e o 
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FIGURA 10 - Professora Iraci com a turma da quarta série ginasial (1969). 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
 

 
FIGURA 11 - Professora Iraci*  e a então aluna Valmira Vieira** (1969). 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
*Iraci está em pé, de lenço branco à direita. 

**Valmira Vieira está sentada, primeira à esquerda. 

 
O bom desempenho enquanto discente no PREMEM, fez com que suas 

professoras a incentivassem a realizar o vestibular para o curso de Licenciatura 

Plena em Letras, numa universidade particular, única forma de conciliar trabalho e 

estudos, por oferecer o curso em um só turno. Entre os anos de 1971 e 1975, Iraci 

Gama se dividia entre os estudos em Salvador e o trabalho como professora no 

interior, na cidade de Muritiba, aproximadamente a 100 km de Alagoinhas, 

deslocando-se todos os dias para a capital, depois de um turno cansativo de 

trabalho, a fim de assistir as aulas na universidade, à noite. Todo este sacrifício, 
                                                                                                                                                                                     
planejamento do treinamento do pessoal que foi e voltou dos EUA, com a finalidade de multiplicar, 
aqui no Brasil, por meio da educação, os conteúdos adquiridos e internalizados nos EUA, na 
Universidade de San Diego State Foudation College. O PREMEM passou a ser o responsável pela 
reforma do ensino brasileiro e pela implantação das Escolas Polivalentes no Brasil”.  
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segundo ela, valeu a pena. A performance, a inteligência e a dedicação como aluna 

no curso de Letras, bem como o trabalho desenvolvido em sala de aula como 

professora da Escola Polivalente de Muritiba, chamavam a atenção dos docentes. 

Em razão disso, logo após a conclusão do curso superior, foi convidada por uma de 

suas professoras para lecionar na FFPA, então recém-aberta. Esse convite indicava 

o reconhecimento da competência de Iraci Gama como professora e profissional.  

A consolidação do ensino superior no interior baiano dava os primeiros 

passos e, quando foi convocada para auxiliar nesse processo, Iraci não recusou a 

tarefa, pois apesar de saber das dificuldades, conseguia prever mudanças 

significativas para a cidade e região. A principal meta a ela incumbida era a de 

organizar e agilizar toda a parte burocrática para o reconhecimento do curso de 

Letras pelo MEC, transcorrido em apenas 10 meses após assumir a 

responsabilidade, em 1976. 

 A partir do reconhecimento do curso de Letras, novos cursos foram sendo 

implantados na FFPA, como o curso de Estudos Sociais, ambos ainda de curta 

duração, devido à política de educação superior vivenciada pelo país durante aquele 

período de ditadura militar. Assumindo cargos administrativos e de gestão, a 

professora Iraci Gama contribuiu (e muito) para a consolidação da educação 

superior no município de Alagoinhas. Em 1983, foi criada a Universidade do Estado 

da Bahia - UNEB, contando com atuação e participação ativa de Iraci nos debates.  

  Em 1978, a professora Iraci Gama submeteu-se a uma vaga no curso de 

Mestrado em Educação, na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul – PUCRS. 

Segundo ela, a inscrição foi feita pelos Correios e após a análise e aprovação do 

material escrito, ela deveria passar por uma entrevista e fazer prova de Língua 

Estrangeira. Acredita que devido à qualidade do material escrito, foi orientada a 

realizar a viagem àquele estado apenas para a realização dos testes, no início das 

aulas, já no mês de fevereiro de 1979.  

O período de estudos do mestrado foi uma rica experiência do ponto de vista 

tanto pelos novos conhecimentos, quanto pelo convívio com pessoas de destaque 

na área de Letras, como enfaticamente é destacado pela professora Iraci.  Ao 

término do mestrado, atuou como docente na Universidade Estadual de Feira de 

Santana - UEFS, uma vez que sua ida para a PUC-RS tinha sido realizada através 

de bolsa de estudos cedida por essa instituição de ensino. Após passar um período 
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servindo a UEFS, retornou a Alagoinhas, assumindo as funções de professora no 

curso de Letras.  

Em 1994, a UNEB inaugura um novo espaço físico em Alagoinhas, sendo a 

professora Iraci Gama grande incentivadora, estando sempre envolvida e disposta a 

lutar para a consolidação do ensino superior na cidade. A conquista pontue-se, é de 

toda a comunidade acadêmica e civil do município, no entanto não custa ressaltar e 

reconhecer o trabalho incessante encabeçado por Iraci Gama para a realização de 

tal fato. Em 2012, a turma de Magistério se reuniu para comemorar os 50 anos da 

formatura (Fig.12) pelo CSSS. 

 

 
FIGURA 12 – Turma de 1962 comemorando Bodas de Ouro da conclusão em Magistério (2012)*. 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 
* Iraci é a segunda a esquerda de blusa vermelha estampada.  

A professora Jurilda está na fila de trás (ao centro), de blusa lilás. 

 

 Atualmente a professora continua atuando como docente no curso de Letras, 

na UNEB, em Alagoinhas-BA30. Pela sua dedicação à docência, pelo modo de ser 

professora, pela postura enquanto educadora e pela longa e admirável trajetória 

profissional, a professora Iraci Gama Santa Luzia contribuiu e ainda contribui na 

construção da história da educação nessa cidade. Seu percurso profissional denso, 

permeado por um comprometimento político com o seu tempo e com os 

                                                           
30

 No mês de maio de 2013 a professora Iraci Gama Santa Luzia requereu aposentadoria à UNEB, 
uma vez que completaria 70 anos no mês de julho de 2013 e não queria ser aposentada 
compulsoriamente, conforme legislação em vigor.   
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sujeitos/autores da sua práxis, a fez ser protagonista de uma história que faz emergir 

a historicidade dos fatos por ela narrados, perpassando a singularidade da sua 

biografia.  

 

2.4.2 “As canetas” Guiadas para o Ensino Público Estadual: Professora Jurilda 
Santana de Moura 
 

Jurilda Santana de Moura é natural de Catu (BA), cidade localizada a cerca 

de 50 km de Alagoinhas, nascida em 5 de junho de 1944, sendo seus pais o Sr. Júlio 

Santana Filho e a Sra. Etelinda Bomfim Santana. É a segunda de seis irmãos, sendo 

cinco mulheres e um homem. Membro de uma família de pouca renda, a educação 

era vista por seu pai como uma “via de acesso” a melhores condições de vida para 

os filhos. Ao iniciar a vida estudantil, foi aluna na escola estadual Brasilino Viegas, 

onde realizou parte do antigo curso primário. Antes da conclusão, foi estudar com a 

professora Ana Oliveira Campos ou Noquinha, cuja competência era reconhecida na 

cidade. Ao realizar o Teste de Admissão, no Ginásio de Alagoinhas, exigência à 

época para o ingresso no Curso Ginasial, foi aprovada, creditando o êxito aos 

conhecimentos adquiridos com essa professora. Segundo ela, seu pai, preocupado 

com o prosseguimento dos estudos das filhas, e na falta de um estabelecimento na 

cidade público e gratuito, tornou-se sócio da cooperativa que administrava o Ginásio 

de Alagoinhas (Fig.13), para possibilitar aos filhos o acesso a esse curso, sem 

grandes despesas.  

 

 
FIGURA 13 – Fachada do Ginásio de Alagoinhas (Anos 70) 

Fonte: Livro do BNB (1976) 
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Após a conclusão desta etapa e como este estabelecimento de ensino, 

naquele momento, não ofertava o curso de magistério, foi transferida, juntamente 

com suas irmãs, para o CSSS. Mais uma vez, a figura paterna aparece com 

destaque na sua fala, pois, segundo ela, foi o pai quem decidiu e determinou o curso 

a ser feito pelas filhas: o Magistério, porque, segundo defendia, “Mulher não pode 

ser contadora, não, mulher tem que fazer Magistério”. Na antiga instituição escolar - 

o Ginásio de Alagoinhas -, cabe esclarecer, havia o curso de Contabilidade, noturno 

e frequentado por moças e rapazes. Mesmo tendo de arcar com os altos preços das 

mensalidades do CSSS, o pai optou por matricular as filhas nesta instituição. Para 

ajudar nas despesas, assim como outras duas irmãs, dava aulas particulares em 

casa.  

 

 

FIGURA 14 –Jurilda à epoca de estudante do curso Pedagógico. Década de 1960, século 20. 
Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 

 

  

Ingressou então no CSSS para realizar a formação no curso de magistério. 

Era uma das 54 alunas-mestras da turma de formandas de 1962, juntamente com a 

professora Iraci Gama Santa Luzia (Fig.15 e 16). 

 

 
FIGURA 15 - Capa do álbum de fotografia das formandas do CSSS (1962). 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 
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FIGURA 16 – Formatura da turma do Terceiro ano do Curso Pedagógico do CSSS (1962). 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 
 

 
Ao refletir sobre o lugar ocupado por seus pais, mais especificamente pela 

figura paterna na sua trajetória de formação, Jurilda deixa transparecer o entusiasmo 

do pai relativo à escola e a importância disso na vida das filhas. O lugar ocupado 

pela Educação escolar nas preocupações da família, como é possível notar, era 

positivo, privilegiado. Mesmo quando a família passava por dificuldades financeiras e 

a professora Jurilda relembra esse fato com uma ponta de orgulho, a escola era 

vislumbrada como possibilitadora de caminhos melhores e de superação das 

dificuldades vivenciadas. O fato de ter se tornado uma profissional reconhecida, 

talvez justifique a menção feita a este obstáculo. Após finalizar o curso de 

magistério, passou a lecionar na Escola Estadual Professor Brasilino Viegas 

(Fig.17), onde estudou quando criança. Agora como professora contratada do 

Estado.  

 

 
FIGURA 17 – Jurilda* com professoras da Escola Estadual Brazilino Viegas (Década de 1960). 

Fonte: Acervo particular/ Jurilda Santana. 
*Jurilda é a quarta a direita. 
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Na experiência profissional acima mencionada, a professora enfatiza ter 

procurado fazer “algo diferente”, pedagogicamente, citando leituras na Biblioteca31 e 

organização de festas escolares, do calendário cívico e religioso. Paralelamente, 

lecionou no curso primário no Ginásio de Alagoinhas, mesma instituição onde havia 

cursado o Ginasial. Após a formatura na graduação em Geografia, na UFBA, num 

curso modular, atuou como professora ‘titulada’ dessa disciplina. Mas não ficaria 

muito tempo no cargo porque devido ao trabalho, conhecimentos e alianças 

políticas, foi convidada para ser Delegada Escolar em Alagoinhas. De acordo com a 

professora, ela quase declinou porque “amava demais aquele trabalho”. No entanto, 

aceitou e, seguindo as atribuições do cargo, passou a fazer o acompanhamento do 

trabalho pedagógico do professorado estadual do município, além de assumir toda a 

parte burocrática e administrativa. Relembra que a posse (Fig. 18 e 19) foi numa 

solenidade, realizada na Câmara de Vereadores do município, com a participação 

do prefeito e de políticos locais, tendo sido agraciada também com a participação 

numerosa das colegas de profissão.    

 

 
FIGURA 18 – Posse como Delegada Escolar, na Câmara de Vereadores de Alagoinhas (1972). 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 

                                                           
31

 Durante as pesquisas, se teve acesso a várias edições do periódico O Nordeste, nas quais a 
mestre, bibliotecária e escritora Maria Feijó abordava a importância da biblioteca escolar. Por 
intermédio e interesse dela, foi instalada a biblioteca da escola em questão. A prefeitura de 
Alagoinhas mantém a Biblioteca Pública que leva seu nome, numa homenagem às atividades 
educacionais por ela encampadas na cidade. 
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FIGURA 19 – Posse como Delegada, rodeada pelas colegas de profissão (1972). 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 
 
 

Outro cargo na mesma área foi o de Coordenadora Regional da Educação de 

Alagoinhas e da região, entregue após o nascimento do segundo filho, pois a função 

exigia que viajasse muito a trabalho. Ao retornar da licença-maternidade, assumiu a 

vice-direção do posto de Educação de Jovens e Adultos - EJA, no prédio que havia 

ajudado a construir enquanto era coordenadora. Após a aposentadoria como 

professora do estado, Jurilda Santana, juntamente com duas irmãs, fundou uma 

instituição particular na cidade oferecendo à população de Alagoinhas e região os 

níveis do Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio, corroborando com uma das 

falas de sua entrevista quando diz: “Eu me envolvia muito com a educação, eu sou 

apaixonada por ela”.  

 
 
2.4.3 “As canetas” Guiadas para o Ensino Superior: Professora Maria da Glória 
Rocha 

 
 

 Maria da Glória Rocha foi aluna do CSSS no Ensino Elementar ou Primário, 

no curso Ginasial (Fig. 20) e no Curso Normal, concluídos em 1959, 1963 e 1966, 

respectivamente. Durante todo o tempo em que estudou nesta Instituição usufruiu da 

“bolsa de estudos”, provavelmente concedida pelo Governo do Estado da Bahia.  



138 
 

 
FIGURA 20 - Certificado de conclusão do Curso Ginasial de Glória Rocha (1963) 

Fonte: Acervo particular/Glória Rocha. 
 
 

Maria da Glória nasceu em 30 de agosto de 1946, na Fazenda Jacu, 

localizada próximo à cidade de Inhambupe (BA), aproximadamente a 46 km de 

Alagoinhas, filha primogênita do casal José da Glória Rocha e de Maria Simões de 

Oliveira. Seu pai, já na segunda viuvez e fazendeiro, ao se casar com sua mãe 

trouxe dois filhos (homens) do primeiro casamento que, somando aos filhos do 

terceiro matrimônio totalizava 12 filhos. Homem de pouca escolaridade, mas 

“apreciador de leitura”, desde cedo se preocupou com a educação escolar dos filhos, 

contratando professora particular para ensinar “leitura e escrita” para as crianças, 

ainda na fazenda. A mãe, embora fosse uma mulher simples e de pouca instrução, 

desejava que as crianças estudassem. Não vendo possibilidades de dar a devida 

educação às crianças onde morava o pai se desfez do imóvel, indo morar em 

Alagoinhas a busca escolas onde pudesse matricular os filhos. Ao chegar à cidade, 

comprou um extenso terreno, onde hoje fica o centro, mas que à época era pouco 

habitado. Também adquiriu 20 casas para aluguel, de onde tirava o sustento da 

numerosa família. 

 Com a mudança, foram abertos espaços e redes de sociabilidade 

favorecendo o ingresso de Maria da Glória ao CSSS. Conforme conta, ela estudou, 

inicialmente, na escola pública estadual Brasilino Viegas. Depois, uma professora 

amiga de sua mãe, vendo sua “dedicação aos estudos e seu gosto pela leitura”, 
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conseguiu junto às freiras uma vaga na Escola Maria Imaculada, pertencente à 

Escola Santíssimo Sacramento, mais conhecida como “Farda Branca”32. Depois, a 

aluna se submeteu ao exame de admissão para o Ginásio e Colégio Santíssimo 

Sacramento.  

A tentativa de oportunizar à aluna ingressar em uma “boa escola” indica que 

esta professora, funcionária da instituição, vislumbra ali a ‘via de acesso’ rumo a 

uma possível carreira de sucesso, na esfera educacional, para Maria da Glória. Seu 

destacado desempenho nas avaliações, rendendo-lhe boas notas, facilitou a 

permanência no CSSS e sua transferência para o Curso Ginasial (Fig. 21), mantido 

por esta unidade no prédio recém-construído e frequentado pelas filhas das classes 

alta e média da sociedade alagoinhense.  

 

 

FIGURA 21 -  Maria da Glória à época de estudante do Curso Ginasial. Década de 1960. 
Fonte: Acervo particular/ Glória Rocha. 

 

Ainda bolsista, sentia-se pressionada a tirar boas notas, algo aparentemente 

fácil para ela, pois afirma que sempre foi uma “boa aluna” e as notas altas tornavam-

se obrigatórias. Era isso o esperado e imposto a toda aluna bolsista: estudar 

bastante para não ser reprovada e para fazer jus à bolsa recebida. Estudando como 

bolsista num colégio cujo público era as filhas das famílias mais ricas da cidade, 

                                                           
32

 Paralelo à fundação do CSSS em 1940, cujo público era as moças de famílias ricas que poderiam 

pagar as mensalidades, foi criado uma Escola gratuita para alunas pobres, que funcionava no turno 
oposto, no mesmo espaço físico. Após a transferência do Colégio para um prédio maior, construído 
especificamente para esse fim, o prédio antigo ficou para as atividades da escola gratuita. Como o 
fardamento das alunas era diferenciado – uniforme azul e branco para as moças do colégio privado e 
uniforme todo branco para as moças que frequentavam a Escola Maria Imaculada, gratuita, o prédio 
acabou ficando conhecido na cidade como “Farda Branca”, até os dias atuais.  
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Maria da Glória não se sentia discriminada nem alvo de preconceitos. Decerto, a 

condição de aluna-bolsista a fazia dedicar-se cada dia mais aos estudos, ganhando 

fama de “aluna estudiosa”. Era uma forma de autodefesa, de afirmação perante às 

colegas ‘pagantes’. Até porque, ao ser “boa aluna”, o rótulo de ‘bolsista’ 

desaparecia, dando lugar a outro que, de certa forma, a destacava das demais, 

rendendo certo status.  

Maria da Glória não era dada a muitas amigas e seu grupo de amizade era, 

por isso, restrito, fazendo parte apenas três ou quatro moças, que até hoje mantêm, 

em certa medida, relações entre si (Fig.22). Apesar de não ter percebido 

discriminação por ser bolsista e vir de uma família com poucas posses, ela fala de 

“outro grupo” de alunas na turma, composto por filhas de famílias tradicionais e ricas 

da cidade e outras internas do colégio33, com quem não mantinha relações de 

amizade. Definia-se, àquela época, como uma moça de personalidade “reservada e 

tímida”, sendo o sucesso nos estudos a única preocupação.  

 

 
FIGURA 22 - Maria da Glória Rocha* com colegas no CSSS. Década de 1960. 

Fonte: Acervo particular/Glória Rocha*. 
Ela é a segunda a esqueda. 

 
 

Ao se referir à conduta disciplinar em prática no CSSS, afirma que era muito 

rígida e a diretora, à época, “professora Madre Maria do Santíssimo Sacramento era 

                                                           
33

 As alunas internas do colégio, em sua quase totalidade, eram provenientes de famílias ricas que 
moravam em cidades do interior baiano e em cujas localidades não existiam instituições educacionais 
femininas e católica. Elas eram obrigadas a adquiriram um rico e extenso enxoval, além de pagarem 
taxas extras pela estadia na instituição.  
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muito rigorosa e trazia as meninas na corda curta”, pontua. Não lembra, contudo, de 

ter tido problemas em seguir as determinações do CSSS, porque sempre foi uma 

“moça muito comportada e disciplinada”, e, como aluna bolsista “sabia que era o 

lado mais fraco. Era uma forma de sobrevivência, não podia levar reclamação para 

casa, não podia perder a bolsa de estudo”. Para “Glorinha”34, os anos de estudo no 

CSSS foram “muito importantes” e isso a leva a se considerar uma pessoa de “sorte” 

por ter frequentado uma instituição bem conceituada, preocupada com a formação 

moral, religiosa e intelectual das alunas.  

No entanto, assinala ter sido a única filha da numerosa família composta por 

sete mulheres e três homens – refere-se apenas aos dez irmãos frutos do terceiro 

casamento, com acesso a este tipo de formação, pois os outros irmãos estudaram 

em outras instituições de ensino da cidade, todas públicas. Nem por isso, entretanto, 

deixaram de fazer curso superior, destaque na sua fala. Aqui a depoente se reporta 

apenas aos filhos do casal, sem mencionar os dois irmãos por parte de pai. Após a 

formatura no curso Normal (Fig. 23), a então aluna deu início a uma nova etapa na 

vida, já como docente.  

 

 
FIGURA 23 – Certificado de conclusão do Curso Pedagógico de Glória Rocha (1966). 

Fonte: Acervo particular/Glória Rocha. 
 
 

                                                           
34

 Glorinha é o apelido carinhoso com que a professor Maria da Glória é conhecida. Escrevendo 
essas linhas lembrei que ela foi minha professora nos dois semestres em que cursei a graduação em 
Letras Vernáculas, na UNEB, curso que abandonei quando da aprovação em História, nesta mesma 
instituição. A professora era excelente mestre de Língua Portuguesa, gozando de grande prestígio 
entre seus pares neste período.   
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Logo após a formatura, foi convidada pelo diretor do Ginásio de Alagoinhas 

para trabalhar, recebendo a incumbência de montar uma biblioteca, tarefa 

desenvolvida em pouco tempo. Seu talento e gosto pela Língua Portuguesa era 

conhecido de muitos, assim passou a ocupar vaga nesta disciplina. No ano de 1966, 

ao concluir o curso Normal, realizou concurso para professora pública do estado da 

Bahia, sendo aprovada e nomeada para exercer a função no recém-criado Centro 

Integrado Luís Navarro de Brito. Neste estabelecimento atuou também como 

coordenadora do curso de Secretariado, durante vários anos.   

Não satisfeita com a formação, pois acreditava que o professor deve investir 

na continuidade dos estudos, prestou vestibular e, em 1973, iniciou o curso de 

Letras na UFBA, em Salvador. Se a vinda da família para Alagoinhas, ainda criança, 

possibilitou o acesso a uma instituição que lhe deu “as bases da sua formação”, o 

desempenho exemplar no curso de Letras, abriu a porta de entrada para atuar como 

docente no ensino superior. No início da década de 70, do século 20, o governo do 

estado da Bahia começava uma política de interiorização do ensino superior, sendo 

a cidade de Alagoinhas umas das escolhidas para sediar uma FFP. O talento e 

dedicação acadêmicos de Maria da Glória não passaram despercebidos por suas 

professoras à frente da implantação dessa Faculdade, que sabendo ser a aluna 

moradora de Alagoinhas, não hesitaram em convidá-la para fazer parte do corpo 

docente, solicitação prontamente aceita.  

 Ao assumir as funções na recém-inaugurada Faculdade, viu que aumentava a 

necessidade de qualificação profissional. Assim, um curso de especialização, 

modular, foi realizado em 1978, agora na Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

A chegada dos filhos, à época do mestrado na UFBA (1986 – 1989) impôs um novo 

ritmo à sua vida; o tempo de realização do mestrado tornou-se mais longo, devido às 

licenças-maternidade. Após o término do mestrado, as pesquisas tornam-se um 

elemento a mais na vida acadêmica da professora Glória, bem como a organização 

de seminários locais e participação com apresentação de trabalhos em congressos 

internacionais, nacionais e regionais. Seu comprometimento institucional a fez com 

assumir vários cargos na antiga FFPA, onde foi Chefe de Departamento; vice-

diretora pro tempore, além de professora das disciplinas Língua Portuguesa, 

Linguística e Filologia. Nos primeiros anos de funcionamento da FFPA era uma 

espécie, segunda ela, de “faz tudo”, desempenhando múltiplas atividades. Tudo 

tendo em mente o objetivo de reconhecer e consolidar o curso de Letras recém-
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implantado, e que, no nascedouro, enfrentava “grandes dificuldades”. A 

aposentadoria encerrou uma trajetória profissional rica e diversificada, mas a Glória 

‘mulher’ continua, no seu dia a dia, uma trajetória enriquecida e embebida pelos 

‘sons acadêmicos’, que, com certeza, a acompanharão por toda vida.  

 
2.4.4 “As canetas” Guiadas para o Ensino Superior: Professora Ires Maia Muller 

 

Ires Ferreira Maia estudou todo o Curso Ginasial e o Curso de Magistério no 

CSSS, formando-se em 1966 (Fig. 24) na mesma turma da professora Maria da 

Glória Rocha. Era uma das 78 jovens diplomadas professoras primárias, fazendo 

parte da décima turma formada pela instituição. De 1956, quando se formou a 

primeira turma até 1966, 472 jovens haviam se graduado professoras no CSSS. 

 

 
FIGURA 24 - Certificado de Conclusão do Curso Pedagógico de Ires Muller (1966). 

Fonte: Acervo particular/Ires Muller. 
 
 

Ires Ferreira Maia35 nasceu na cidade de Acajutiba (BA), localizada cerca de 

120 km de Alagoinhas, filha do Sr. José de Souza Maia e da Sra. Hermosina 

Ferreira Maia. Seu pai exerceu a função de comerciante e sua mãe era dona-de-

casa, ambos alfabetizados. O pai, relembra, deixou de ser comerciante, tornando-se 

funcionário público do estado, chegando a ocupar o cargo de Guarda Fiscal. Ires foi 
                                                           
35

 Após o casamento, em 1972, com o Senhor Álvaro Cavalcante Muller, funcionário do Banco do 

Brasil, passou a se chamar Ires Maia Muller.  
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levada por seus avós maternos para a cidade de Aporá com apenas dois meses de 

nascida, devido a problemas de saúde enfrentados por sua mãe, obrigada a se 

deslocar constantemente para a capital baiana para tratamento de saúde. Viveu com 

os avós até os 13 anos, quando passou a morar em Alagoinhas, com toda a família. 

Em Aporá iniciou a vida estudantil numa escola pública, só para meninas, em turma 

multisseriada, sendo sua professora durante todo o curso primário, a senhora Maria 

da Gloria Rocha.  

O ano de 1958 foi marcante para ela porque é quando o pai decide se mudar, 

com toda a família, para a cidade de Alagoinhas, visando o prosseguimento da 

educação escolar dos filhos. Nesse momento, Ires havia terminado de concluir o 

curso primário e ao chegar na nova cidade precisava fazer o Exame de Admissão 

para ingressar no Curso Ginasial no CSSS. Antes, porém, fez um curso preparatório 

de Português com uma professora primária da cidade, Marli Lantier Rego, da Escola 

João de Castro. A respeito desse exame exigido à época para o ingresso no curso 

ginasial, Nunes, C. (2000), enfatizando o papel da família e dos estudantes:  

 
Todo o empenho das famílias das áreas urbanas para matricularem 
seus filhos nos ginásios, o nervosismo das crianças realizando os 
exames de admissão e as discussões que o ensino secundário 
provocou de maneira tão viva e apaixonada, anos atrás, estão hoje 
esmaecidos. (NUNES, C., 2000, p.36). 
 

  
Desse período, destaca a figura paterna que, segundo ela, procurava oferecer 

aos filhos o estudo que o próprio não havia tido. Relembra e acrescenta: “a gente 

não podia passar o que ele passou por falta de estudo, então ele veio embora de 

Acajutiba para cá, para a gente poder estudar”. O pai foi o responsável pelo 

incentivo aos estudos, àquele que se preocupa e procura as melhores escolas, 

chegando mesmo a se transferir de uma cidade para outra em busca de melhores 

possibilidades nesse sentido. Ao longo da entrevista, Ires revela sobre o pai: “ele 

tinha sido vereador em Acajutiba por 18 anos”. Os anos de estudante no CSSS 

(Fig.25 e 26) são relembrados com emoção e as festas e desfiles cívicos, revividos. 

Rememora a festa de formatura, bem como o esforço conjunto da turma para 

garantir a participação de todas as concluintes. Para isso, ao longo do último ano de 

estudo, foram feitas rifas, festas e bingos, visando arrecadar fundos e efetuar o 

pagamento das despesas.  



145 
 

 

FIGURA 25 – Ires com a beca da formatura no CSSS (1966) 
Fonte: Acervo particular/Ires Muller 

 

 
FIGURA 26 – Ires* e a irmã Ilma no estágio do Curso Pedagógico do CSSS (1966) 

Fonte: Acervo particular/Ires Muller. 
*Ires é a da direita. 
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Após se formar, surgiu em 1967 a oportunidade (aceita) de tornar-se 

professora substituta em uma turma de crianças menores de seis anos de idade no 

CSSS, dando-lhe a certeza de que não queria lecionar para essa faixa etária. A 

entrada como discente no ensino superior foi outra época de mudanças na sua vida. 

Ao prestar o exame vestibular, escolheu o curso de História, influenciada por uma 

amiga e por sua irmã, mas, segundo afirma, era Jornalismo o curso que sempre 

sonhou em cursar. Quando saiu o resultado do exame vestibular, descobriu que 

havia sido aprovada em décimo lugar e sua irmã em décimo quarto. Relembra, com 

certa mágoa, do questionamento do pai ao vê-la em melhor posição que a irmã, tida 

por ele como mais inteligente e estudiosa. Após a aprovação no vestibular, toda a 

família se transferiu para Salvador. Mais uma vez, a figura paterna aparece como 

aquela que se destaca, tomando as rédeas das decisões sobre a vida das filhas e da 

família. 

Durante sua estadia em Salvador, ainda cursando a faculdade, participou de 

uma seleção para trabalhar numa instituição bancária e foi aprovada, passando 

assim a estudar e trabalhar em turnos opostos. A conclusão do curso de História foi 

em meio à confusão pela qual passou as universidades brasileiras, devido às 

mudanças decorrentes da Reforma Universitária e do contexto político da época, 

marcado pela Ditadura Militar.  

A trajetória da professora Ires Muller é marcada por singularidades que a 

diferenciam do percurso profissional das demais participantes deste estudo. Foi a 

única que teve uma inserção no mercado de trabalho em outra área que não a 

Educação. Durante a época em que cursava a graduação em História em Salvador 

trabalhou numa instituição bancária na capital baiana. Seu ingresso neste posto foi 

intermediado por seu noivo à época, através das relações sociais mantidas com um 

funcionário do Banco Econômico.  

Além de passar pela graduação em História, outro fato que contribuiu para 

que a professora Ires Maia Muller encaminhasse novamente sua trajetória para a 

área da educação e, posteriormente, ingressasse no ensino superior pela FFPA foi o 

casamento em 1972, quando fixou residência em Alagoinhas, onde o esposo 

trabalhava na agência do Banco do Brasil. Sabendo que a instituição bancária na 

qual trabalhava tinha agência nesta cidade, entrou com pedido de transferência, mas 

não foi atendida. Assim, durante o primeiro ano de casada, apesar de morar em 
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Alagoinhas, continuava trabalhando em Salvador, resultando em viagens constantes 

e longas ausências em casa. 

O concurso realizado no ano de 1973 para o cargo de professora de História 

a trouxe de volta não somente para a sala de aula, como também para a cidade de 

Alagoinhas. Após sua aprovação, foi nomeada para trabalhar no recém-inaugurado 

Centro Integrado Luiz Navarro de Brito, assumindo as turmas do então Primeiro 

Grau e a coordenação da área de História. Data deste período, a abertura na FFPA 

do curso de Licenciatura Curta em Estudos Sociais e ela, ao saber disso, se 

inscreveu na seleção para ingressar no ensino superior. Foi selecionada para 

realizar o Curso de Especialização que lhe daria as condições legais para ingressar 

nos quadro docente da faculdade, onde assumiu a direção em 1986 (Fig.27). 

Segundo conta, na década de 80 as transformações políticas e sociais pelas quais 

passava o Pais, gerou discussões sobre a continuidade das licenciaturas curtas e a 

permanência dos Estudos Sociais, assim o curso de Licenciatura Plena em História 

não tardou a ser implantado.  

 

 
FIGURA 27 – Posse de Ires Muller como Diretora da FFPA (1986). 

Fonte: Arquivo particular/ Ires Muller. 

 

 Ocupou, por quatro anos, o cargo de Secretária Municipal da Educação 

(Fig.28), no governo municipal de Francisco Reis, entre 1989 e 1992, em 

Alagoinhas. Ao assumir, quis conhecer a realidade das escolas espalhadas pelo 
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município, obrigando-se a visitá-las, como forma de “conhecer de perto o sofrimento 

das professoras”.  

 

 
FIGURA 28 – Iraci Gama* como Secretária Municipal de Cultura e Lazer e Ires Muller**, Secretária 

Municipal da Educação (Brasília, 1990). 
Fonte: Acervo particular/Ires Muller - *Iraci é a primeira à esquerda. 

** Ires Muller é a segunda à esquerda. 
 
 

  Segundo rememora, a primeira medida tomada ao assumir a Secretaria 

Municipal da Educação, “foi dar identidade às escolas”, pois a maior parte destas 

não tinha nome. A ampliação e construção de novos prédios escolares também fez 

parte da sua administração e ela recorda: “construímos o ginásio que fica no Taizé e 

construímos mais cinco escolas”. Da mesma forma, fala com ênfase da questão dos 

poços artesianos, beneficiando 45 escolas sem água encanada. Ires Muller acredita 

que sua atuação na secretaria municipal foi pautada pela democracia: as 

professoras eram ouvidas e convidadas a participar das decisões e dos 

planejamentos anuais. Além disso, a comunidade onde a escola estivesse inserida 

era escutada. Na sua gestão foi criado um Plano de Cargos e Salários, até então 

inexistente no município, visando a valorização do professorado. 

A bagagem de estar próxima aos professores da educação básica, ela guarda 

até hoje e acredita ter feito “um bom trabalho” à frente da educação municipal e no 

ensino superior. 
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2.4.5 “As canetas” Guiadas para a Formação de Professoras/es: Valmira Maria de 
Melo Vieira 

 

 

A professora Valmira Maria de Melo Vieira estudou no CSSS por apenas três 

anos, no curso de magistério. No entanto, das professoras entrevistadas, foi a que 

mais teve contato com os ideais da Congregação, responsável pela manutenção do 

colégio, porque atuou durante quase toda a trajetória profissional nessa instituição 

de ensino. Ao ingressar como aluna externa, seu objetivo era, além de estudar, o de 

tornar-se freira da Congregação o que não aconteceu, segundo ela, por veto do pai. 

Terceira de nove filhos do casal Antonio Nascimento Vieira e Núbia de Melo Vieira, 

nasceu em Alagoinhas no dia 11 de agosto de 1948. Cresceu numa família 

numerosa, sendo a figura materna a responsável por lhe apresentar “as primeiras 

letras”. Iniciou a vida escolar como aluna da escola pública estadual Brasilino 

Viegas, onde cursou a primeira e a segunda séries do antigo curso primário. 

Concluiu esta etapa escolar no Orfanato São Francisco, com bolsa de estudos, 

cursando nesta escola os três últimos anos do curso primário. O curso ginasial foi 

realizado no Ginásio de Alagoinhas, sendo seu pai sócio cooperado desta 

instituição, proporcionando desconto nas mensalidades. Ingressou no CSSS em 

1964 para cursar o magistério, concluindo o curso em 1967 (Fig.29), juntamente com 

66 jovens.  

 

 
FIGURA 29– Certificado de Conclusão do Curso Pedagógico de Valmira Vieira no CSSS (1967). 

Fonte: Acervo particular/Valmira Vieira. 
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Ao rememorar os tempos de escola, como aluna, afirma: “Valmira aluna era 

uma menina muito quieta, porque Valmira queria ser freira. Era estudiosa, quieta, 

gostava de estudar mesmo...”. A aprovação no Exame de Admissão para o ingresso 

no curso ginasial é uma lembrança que faz questão de registrar ao narrar a trajetória 

estudantil. Segundo sua narrativa, sempre foi boa aluna, tirando notas altas nas 

avaliações, sendo elogiada por todos os professores. Conta que, ao tempo que 

comemorava a conclusão no curso normal, recebeu a visita de algumas professoras, 

agora colegas de profissão. Elas conversaram com seus pais sobre a possibilidade 

de dar seguimento aos estudos da jovem, agora numa universidade. Devido às 

condições financeiras da família isso não foi possível, a princípio.  

Depois da conclusão no curso de magistério e na impossibilidade de realizar 

imediatamente o vestibular para ingressar em uma Faculdade como desejava, ela 

procurou outros espaços onde pudesse ‘aprender mais’. Fez, por exemplo, o curso 

de Sociologia, oferecido pela SEC – Departamento de Educação Média (1969); de 

Geografia e História (1969), pela Inspetoria Seccional de Salvador – Diretoria de 

Ensino Secundário, passando a lecionar essas disciplinas no Colégio Sir Alexander 

Fleming. Do currículo, consta também uma oficina de Reciclagem Educacional na 

área de Matemática (1974) e Treinamento em Matemática de Professores das 

Séries Básicas (1993). A vontade de ingressar em um curso superior foi realizada 

em 1975 quando prestou vestibular para o Curso de Pedagogia com Habilitação em 

Supervisão Educacional, na FEBA, sendo aprovada. Valmira guarda, com carinho e 

orgulho, um pedaço do jornal onde foi publicado o resultado, sinalizando a 

importância de tal aprovação para ela (Fig.30). 

 

 
FIGURA 30 – Recorte do jornal com o resultado do vestibular de Valmira Vieira (1975) 

Fonte: Acervo particular/ Valmira Vieira. 
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Ao longo do curso superou muitas dificuldades, conciliando o trabalho com os 

estudos, além dos cuidados e atenção com a casa e com o então marido. Após a 

conclusão do curso, assume novos encargos no CSSS, onde foi Supervisora 

Educacional e professora de Didática e Prática de Ensino no Curso de Magistério 

por longo período (Fig.31).  

 

 
FIGURA 31 – Valmira Vieira discursando, numa formatura de Magistério no CSSS (1994) 

Fonte: Acervo particular/ Valmira Vieira. 
 

 

Atualmente a professora Valmira é aposentada pela SEC/BA, mas exerce a 

atividade de Coordenadora do Curso de Pedagogia, na Faculdade Santíssimo 

Sacramento, porém gosta mesmo é de estar em sala de aula, como enfatiza: “Meu 

ponto fraco era a sala de aula, sempre foi. Eu era coordenadora, mas era 

professora, não queria sair da sala de aula”.    
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CAPÍTULO 3 - AS MULHERES “DAS CANETAS” E A EDUCAÇÃO EM 
ALAGOINHAS 

 
A primeira história que gostaria de  

contar é a história das mulheres. 
 

(PERROT) 

 

 No dia 9 de agosto de 1952, um morador e admirador da cidade registrou a 

dinâmica urbana dessa localidade. A crônica, publicada no jornal semanário local O 

Nordeste, fundado em 29 de julho de 1948 e editado até 1956, enfatiza o grande 

potencial econômico do município. A seguir o texto sob o título Alagoinhas, mantida, 

como nos demais, a grafia original das palavras:  

  

Alagoinhas é uma das mais lindas cidades do interior da Bahia. 
Não recebe por elogios fútil o dizer-se que é próspera e de grandes 
probabilidades futuras, fadada a ser a mais promissora deste Estado.  
Esta definição não é resultante de uma consideração atenta e 
demorada dos fatos e objetos que constituem Alagoinhas. É produto 
de uma observação ligeira, mas sincera porque entra o coração. 
Francamente, sempre tive simpatia por Alagoinhas. 
Quando eu era criança, e estudava em Propriá, bela cidade da 
margem do rio São Francisco, no Estado de Sergipe, onde moravam 
os meus saudosos avós, referindo-me a beleza e progresso das 
cidades do interior, mencionava Alagoinhas, como uma das mais 
lindas e futurosas das cidades do interior baiano, procurando 
descrevê-la de jeito a impressionar quem me ouvia. 
No Distrito Federal, metrópole onde residi durante dez anos, quando 
algum carióca inculto, ou pouco viajado externava o falso conceito 
que o Nordeste é uma região do Brasil onde não há cidades 
adiantadas no interior dos Estados, mas somente povoações e 
fazendas habitadas por caipiras nauseabundos e cangaceiros, eu 
procurava desfazer este falso argumento, explicando que não só nas 
capitais, mas também no interior dos Estados do Nordeste e do Norte 
existem muitas cidades, cujas populações são constituídas de 
pessoas instruídas e de analfabetos, assim como no Distrito Federal 
há grande numero de habitantes atrasados por analfabetos. E eu 
citava Alagoinhas como um das mais lindas e florescentes das 
cidades do interior baiano, onde há muita gente culta e boa. 
Hoje, vivendo novamente no interior, continuo a observar o progresso 
material e imaterial de Alagoinhas. 
O aspecto da cidade é um dos mais pitorescos, rodeada de sítios 
abundantes em laranjeiras e em outras árvores frutífera. 
Possue muitas ruas largas, praças com jardins bem tratados e 
edifícios importantes. 
Grande centro ferroviário. Ligada a Salvador, a Juazeiro e a Propriá 
pela Viação Férrea Leste Brasileiro. 
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As suas ruas e praças são movimentadas pelos automóveis e 
caminhões de todos os lugares, sem falar nos da cidade. 
Os estabelecimentos bancários, as casas atacadistas de todos os 
gêneros e as fábricas dão grande expansão ao comércio de 
importação e exportação de Alagoinhas com as cidades próximas, e 
longínquas do sertão. 
Tem um comércio de negociantes baseados e cordatos. Por isto 
pode-se chamar o Eldorado do Nordeste baiano, onde muitos 
negociantes, pecuaristas e agricultores dos Municípios circunvizinhos 
vão ansiosos em busca de recursos pecuniários. 
Logo a situação econômica de Alagoinhas é bastante próspera, pelo 
que se pode conceber a potencialidade dos comerciantes, dos 
industriais e, atualmente, do povo que a habita, cultiva e faz crescer. 
A sua vida espiritual é das mais desejáveis. 
Existem muitos templos, onde se praticam os cultos religiosos, e se 
ouvem as orações eloquentes dos pregadores. Conta-se com bom 
serviço sanitários e assistência social; com estabelecimentos de 
ensino primário e secundário, e com o intrépido e impecável “O 
Nordeste”, jornal pequeno no tamanho, grande, porem, na qualidade, 
pelo que os alagoinhenses devem ufanar-se. 
 
 

Este registro, além de uma simples descrição do cenário geral da cidade no 

início da década de 1950, é ilustrativo para se refletir acerca da dinâmica urbana, 

social, cultural e econômica do município. Nesta crônica, o autor apresenta a sua 

leitura do contexto sócio-histórico e econômico naquele período. No relato de quem 

conhecia Alagoinhas há muito tempo e teve a oportunidade de habitar cidades 

maiores, a exemplo da capital do País, pode-se perceber que o crescimento 

econômico e o desenvolvimento urbano do município não passaram despercebidos 

pelo cronista. Mesmo tratando-se de um texto escrito por alguém que, visivelmente, 

admirava a cidade e, em função disso, pode ter cometido exageros ao compará-la 

ao “Eldorado brasileiro”, parte do real contexto sócio-histórico é apresentada.  

Alagoinhas vivia anos de glória, com “progresso material e imaterial”. Era um 

“grande centro ferroviário” com comércio movimentado e variado, contando com 

vários estabelecimentos bancários e educacionais, como menciona o cronista. Isso 

fazia da cidade um lugar “muito próspero” e procurado por quem buscava uma 

cidade capaz de proporcionar melhores condições de vida, caso das famílias de 

duas das mulheres-professoras participantes desse estudo. A cidade, segundo o 

cronista, era considerada “o Eldorado do Nordeste brasileiro”, numa clara alusão ao 

potencial econômico e comercial, oportunizando crescimento populacional e 

urbanístico, bem como aumento significativo na oferta de bens e serviços. Como 

descrito no decorrer desse trabalho, data do período destacado a abertura de novos 
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cinemas na cidade, bem como jornais, lojas comerciais, agências bancárias, 

emissora de rádio local, contribuindo para o progresso da cidade. Na verdade, o 

crescimento começou a ser delineado, bem antes disso, a partir da inauguração da 

via férrea, contribuindo para o progresso da cidade.  

Concernente à vida espiritual, diz o cronista, “é das mais desejáveis”. Com 

uma população majoritariamente católica, as solenidades religiosas eram, quase 

sempre, um acontecimento social, com participação de grande parte da população. 

O jornal O Nordeste em 20 de agosto de 1952, edição 109, registra a visita da 

imagem da Virgem de Fátima à cidade, na reportagem Vibrante espetáculo de Fé 

Católica, reproduzida a seguir: 

 
 

Conforme anunciado chegou a esta cidade no último dia 09 a 
imagem de Nossa Senhora de Fatima que o mundo católico venera 
como enviada do céu à terra para despertar os infiéis ao culto do 
cristianismo através a Igreja Romana. Já pelas dezesseis horas a 
praça Graciliano de Freitas regorgitava de gente, destacando os 
colégios, escolas e o tiro de guerra desta cidade que, assim, 
concorriam para o abrilhantamento das festividades cívico-religiosas 
que caraquiterizaram a chegada da “Virgem Peregrina” traço de 
união espiritual entre o Brasil e Portugal. 
Precisamente às dezoito horas em um automóvel de linhas da 
“Leste” chegou à gare central a imagem que foi recebida pelas 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, destacando-se as 
presenças dos srs. Pedro Dórea, Prefeito do Município, Batista 
Costa, Juiz de Direito, José Lúcio, Presidente da Câmara de 
Vereadores, Cel. Filadelfo Neves, Comandante do 4.o B.C. Muniz de 
Oliveira, Promotor Público, Brandão Júnior, Delegado Regional. cap. 
Alipio Fernandes, Delegado de Polícia, monsenhor Afonso Godinho, 
vigário da Paroquia, frei Leão de Grotmare, superior dos 
Capuchinhos, e mais pessoas gradas, entre os quais, vereadores, 
professores, advogados, médicos, bancários, comerciantes e 
jornalistas.   
            
 

 É interessante destacar a presença de autoridades civis e políticas neste 

acontecimento religioso, bem como de “colégios e escolas”, explicitando não haver 

distinção clara entre as esferas religiosa-política-educacional. O acontecimento 

passou a ser um ato ‘cívico-religioso’, justificando, em parte, essa observação.  

 Nos registros de O Nordeste, é possível vislumbrar os cenários social, 

cultural, econômico e político do município durante o período em circulação (1948- 

1956). A partir da análise da edição de lançamento do jornal, em 1948, a cidade já 

contava, como se pode inferir, com um número significativo de casas comerciais. Em 
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suas páginas encontravam-se anúncios de alfaiataria, revendedora de carros, posto 

de gasolina, moinho, curtume, armarinho e cinema. Além disso, eram anunciados os 

prestadores de serviço, como médicos, dentistas e advogados. Ou seja, pelos 

anúncios publicitários, pode se ter uma ideia de como era a cidade enfocada neste 

estudo no período reportado, referente aos aspectos socioculturais, econômicos e 

políticos. Nas páginas da edição número 1, de 29 de julho de 1948, menciona-se a 

existência de várias casas comerciais onde a população poderia realizar compras, 

como alfaiataria; armarinho e revendedora de carros; cinema; moinhos e curtumes.  

 Ainda na edição inaugural, na página 7, há uma nota que revela a ligação 

entre a Igreja e a vida escolar do município. Diz o texto: 

 

No dia 26 foi celebrada na Igreja Matriz desta cidade, como se 
verificou nas demais paróquias do país, Missa Solene em louvor a 
Santíssima Virgem Senhora, protetora das Mestras e das Mães. O 
ato que se revestiu de solenidade, foi oficiado, as 8,30, pelo Revmo. 
(sic) Vigário, seguindo, no Grupo Escolar, uma sessão 
comemorativa, sob a presidência da Diretora e Delegado Escolar, 
Prof. Agostinha Pinto de Carvalho, falando sobre a data, as Profas. 
Maria Feijó de Souza, Natalice Guimarães, Prof. Djalma Matos, 
Diretor do Ginásio de Alagoinhas, com a presença de representações 
de diversas escolas (grifo nosso). 

    

 Na edição de 19 de outubro de 1948, O Nordeste abre espaço ao registro de 

uma Festa Estudantil, dedicada à “Coroação da Rainha da Primavera de 1948, 

senhorita Helena Pedrassi, eleita juntamente com as princesas Dinalva Brito Dantas 

e Terezinha Lacerda, pelos alunos do Ginásio e Escola Normal de Alagoinhas”. Em 

outra edição, de número 13, do dia 14 de dezembro de 1948, registra “a solenidade 

de formatura das alunas-mestras de 1948, pela Escola Pedagógica de Alagoinhas, 

havendo Te-déum na Igreja Matriz e colação de grau às 21 horas no Salão do Paço 

Municipal. As futuras preceptoras oferecerão, no mesmo dia, uma festa dansante á 

(sic) sociedade alagoinhense, nos salões do Radio Clube”. Na mesma edição há o 

registro “de mais uma numerosa turma de técnicas” diplomadas pelo Instituto 

Profissional Feminino ‘Visconde de Mauá’. A formatura de uma turma de 23 jovens 

da Escola Profissional Ferroviária, em março de 1949, foi noticiada pelo periódico. 

Nesse registro, o jornal “deseja aos novos técnicos da Leste as melhores felicidades 

na nobre profissão que abraçaram”. Essa Escola tinha os filhos de funcionários da 

Leste Brasileira como público-alvo, que depois de formados, passavam a 

funcionários da empresa. A escola funcionou em Alagoinhas entre os anos de 1941 
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a 1962 (SANTOS, V.R.S., 2008). Na seção O Nordeste na sociedade, em seu 

primeiro número, faz o registro de aniversários, nascimentos e notas de casamentos 

de pessoas integrantes das classes médias e alta, como filhas (os) de comerciantes, 

médicos e juízes. Há o registro de 35 aniversariantes, sendo 5 destes assinantes do 

jornal; 3 nascimentos e 3 casamentos.  

 A situação da educação no País também foi alvo de reflexão nessa edição, 

num artigo intitulado Brasil, um país de analfabetos, de E. Walney de Melo, da 

Associação de Imprensa Sergipana. Foi feita contundente crítica ao sistema 

educacional vigente; aos programas mal formulados; e a uma política de diminuição 

dos dias letivos.  Diz o autor: “Enquanto se cogita de alfabetizar o povo, de dar às 

nossas crianças a assistência escolar necessária, para a boa formação do intelecto, 

criam-se leis prolongando e aumentando os períodos de férias, com prejuízo 

evidente de frequência às aulas”.  Melo finaliza o texto conclamando os homens 

públicos a: 

 
[...] olhar com carinho este tema, o maior, possivelmente, que se nos 
apresenta, por ser fundamental, básico, para a solução de todos os 
mais, pois dele depende a educação de nossos jovens, desta 
mocidade que é a força nascente, a esperança salutar, a perspectiva 
de progresso, a primavera humana que se prepara para o advento da 
civilização. 

 
 

Durante pesquisas realizadas para a escrita da dissertação de mestrado, em 

momento anterior a este trabalho, foram encontrados dados informando alguns 

aspectos socioeconômicos da cidade e da população de Alagoinhas, colhidos dos 

censos oficiais. Segundo dados do IBGE, na década de 40 do século 20, a cidade 

contava com uma população de 37.827 habitantes. Destes, 17.851 eram homens e 

19.976 mulheres. Desse universo, 9.977 pessoas declararam saber ler e escrever, 

sendo deste total 5. 364 homens e 4.613 mulheres; 22.345 declararam não saber ler 

nem escrever, destes 9.714 homens e 12.631 mulheres; 167 pessoas não 

declararam a instrução (IBGE, 1940). Chama a atenção o número de mulheres 

autodeclaradas analfabetas, bem superior ao dos homens.  

Das pessoas de 5 a 39 anos que estavam recebendo instrução e sabiam ler e 

escrever, totalizando 2.985 pessoas, 1.543 homens e 1.442 mulheres. Segundo o 

recenseamento de 1940, das pessoas de 10 anos e mais com curso completo ou 

diploma de estudos, havia 1.691 habitantes, 772 do sexo masculino e 919 do 
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feminino. Deste total, 1.427 possuíam o grau elementar ou primário, sendo 657 

homens e 770 mulheres. O grau médio abrangia 149 habitantes, 57 homens e 92 

mulheres. O grau superior apenas 51 habitantes, 49 homens e somente duas 

mulheres. Apesar de as mulheres aparecerem em número superior nos graus 

elementar e médio, no nível superior há apenas duas mulheres, num suposto reflexo 

das dificuldades encontradas por esse segmento para ingressar nesse nível de 

ensino nas primeiras décadas do século 20.   

De acordo com o recenseamento de 1940, das pessoas em idade ativa, 

residentes na cidade (10 anos e mais), 37,7% estavam ocupadas nos ramos da 

“agricultura, pecuária e silvicultura”; 5,3% no da “Indústria de transformação”; 4,3% 

no de “transportes e comunicações”; e 3,4% se dedicavam ao “comércio de 

mercadorias”. O restante da população estava distribuído em profissões liberais, 

administração pública e outros ramos (IBGE, 1940). O recenseamento de 1950 

computou uma população de 52.007 habitantes, conferindo à cidade o 17º lugar no 

ranking populacional dos municípios baianos. Deste total, 24.795 eram homens e 

27.212 mulheres. Quanto à cor, 30.093 declararam-se pardos, 12.357 pretos, 9.449 

brancos e 1 amarelo. Predominavam os que se declararam católicos romanos; 53% 

da população alagoinhense, ainda de acordo com o censo, localizavam-se na zona 

rural. 

    Em 1950 Alagoinhas era considerada a principal cidade da “zona”, segundo o 

IBGE. A abundância de água potável de excelente qualidade, o comércio variado e 

desenvolvido, o clima saudável, entre outros fatores, faziam de Alagoinhas uma 

cidade concorrida e procurada pelos habitantes da região. O município era dotado 

de iluminação pública e linha férrea. Seu desenvolvimento, crescimento e 

urbanização estão diretamente relacionados a isso, especialmente a partir de 1880, 

com a implantação da linha férrea36, quando foi feita a ligação com a capital e outras 

                                                           
36

 A respeito dessa temática Lima (2009, p.140-141) afirma que “a implantação dos trilhos da Estrada 
de Ferro Bahia and São Francisco, a construção da estação e a chegada do trem foram fatores 
decisivos para o aparecimento de um novo núcleo urbano nas imediações da vila de Alagoinhas, 
modificando a fisionomia do povoado, nos aspectos da economia, do traçado urbano e da vida dos 
cidadãos”. Araújo (2009, p. 100- 102) afirma: “Num período em que o trem era algo 
extraordinariamente novo, um conjunto de imagens da modernização guiou o crescimento da cidade 
de Alagoinhas. Várias famílias atraídas pela estrada de ferro passaram a se instalar em suas 
margens, estimulando as práticas comerciais e, consequentemente, a ampliação da cidade. Em 
outras palavras, o ferroviarismo em Alagoinhas foi um fator estruturante de organização do espaço 
antecedente (...) a ferrovia funcionou não apenas como fator indutor do crescimento e consolidação 
da cidade, mas também como protagonista da sua história de formação”.    
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cidades e cuja implantação favoreceu o desenvolvimento, gerando empregos e 

dinamizando a vida do lugar. Possuía, ainda, agências dos Correios e diversas 

agências bancárias (IBGE, 1950). A cultura de laranja do município ocupava, na 

metade do século 20, o primeiro lugar no Estado. O município destacava-se ainda 

no cultivo do fumo em folha, banana, limão e mandioca. De economia diversificada, 

a cidade contava ainda com a pecuária – bovinos, equinos, suínos, asininos, 

muares, e ovinos – e com a atividade industrial, marcada sobretudo pelo curtimento 

de couros e peles de animais. No aspecto educacional, contava com poucos 

estabelecimentos de ensino, como o Ginásio de Alagoinhas, fundado em 1930; o 

Grupo Escolar Brazilino Viegas, em 1927; a Escola Profissional Ferroviária de 

Alagoinhas (para os trabalhadores da Rede Ferroviária), criada em 1941.  

 O recenseamento de 1957, contabilizava 110 unidades de ensino primário 

fundamental comum, sendo 68 estaduais, 33 municipais e 9 particulares. 

Lecionavam 133 professores e a matrícula, no início do ano letivo, era de 5.308 

alunos. Funcionavam também cinco escolas supletivas e uma de ensino infantil, com 

236 alunos matriculados. Segundo o Censo, os estabelecimentos listados a seguir 

ministravam também o ensino extra primário: Colégio Santíssimo Sacramento, 

mantendo cursos ginasial e pedagógico; Ginásio de Alagoinhas, cursos ginasial e 

comercial; Colégio Convento São Francisco, curso de filosofia; Academia Bahiana e 

Alagoinhense de Corte e Costura Nossa Senhora Auxiliadora; Centro de Iniciação 

Profissional, com cursos de alfaiataria, sapataria e bordados; Curso de Música 

Professora Inês Farani; Curso de Música Flávio Gomes e Maria Eunice, ambos 

dedicados ao ensino de piano, violino e acordeon; Curso de Arte Culinária, ofertando 

cursos de comidas e doces; Escola João de Castro, com cursos de corte, costura, 

bordados e rendas; Escola de Corte e Costura Nossa Senhora da Purificação; 

Escola Doméstica Madre Amada, com cursos de Corte e Costura; Escola 

Datilográfica Nossa Senhora da Conceição; Escola Datilográfica Democrata; Escola 

Profissional Ferroviária, com cursos de ajustagem, carpintaria e ferraria; Instituto 

Industrial Feminino Visconde de Mauá, com cursos de bordados, decoração do lar e 

rendas; Orfanato São Francisco, com cursos de Corte e Costura, e a Escola de 

Bordados a máquina.  

 Em 1958, o número de unidades escolares de ensino primário fundamental 

havia saltado para 145, sendo 94 estaduais, 42 municipais e 9 particulares. O 

número de professores em atividade era de 165 e a matrícula no início do ano letivo 
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alcançou o total de 5.625 alunos. As escolas supletivas passaram de cinco em 1957 

para 19 e havia uma de ensino infantil, com 555 alunos. O número de 

estabelecimentos de ensino extra-primário não foi alterado de um ano para o outro.  

 Segundo o último Censo do IBGE em 2010, a cidade de Alagoinhas, com 

área territorial de 752,378 Km², tinha uma população total de 141.949 habitantes e 

densidade demográfica de 188,66 hab./km². Desse total de habitantes, 67.212 são 

homens e 74.737 mulheres; a população residente alfabetizada é de 116.973 

pessoas; 42.943 frequentavam creche ou escola. A matrícula no Ensino 

Fundamental, em 2009, correspondia a 22.948 alunos e o Ensino Médio perfazia um 

total de 5.660 matriculados. Referente ao aspecto religioso, 75.109 habitantes 

residentes professavam a religião católica; 2.358 a espírita e 31.253 evangélicos.  

 

3.1 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE NA ALAGOINHAS NOS MEADOS DO SÉCULO 20 

 

 Relatos históricos sobre Alagoinhas, frutos de investigação de cunho 

acadêmico, são raros e recentes. Estes são decorrentes de cursos de graduação, 

especialização e mestrado37 (Anexo E) e, em sua maioria, analisam e destacam o 

papel da ferrovia para o crescimento e desenvolvimento da cidade fundada em 

1853, como já dito anteriormente. A cidade se “modernizava”, acompanhando as 

transformações socioeconômicas do País. Em 1924 teve início o serviço de 

iluminação elétrica da cidade, ampliado em 1929, quando a prefeitura inaugurou o 

Serviço de Luz e Força Elétricas; em 1930 foi criado o Serviço Telefônico; em 1934 

a cidade ganhou uma agência da Caixa Econômica Federal; e, em 1941, uma do 

Banco do Brasil. A partir do ano de 1950, Alagoinhas passa a contar com rodovias 

ligando-a à capital e a outras cidades baianas, fator contributivo à integração e 

modernização econômica e comercial, além da mobilidade populacional. Data de 10 

de setembro de 1951 a inauguração do Banco da Bahia S.A; em 1962 foi fundada a 

Empresa Alagoinhas de Transportes Ltda. E, em 1965, iniciou-se o serviço de 

abastecimento de água, de responsabilidade da prefeitura municipal. A descoberta 

de petróleo em suas terras, no início dos anos 60, dinamizou sobremaneira a vida 

                                                           
37

 Os trabalhos acadêmicos sobre Alagoinhas aumentaram proporcionalmente à implantação de 

cursos de pós-graduação (especialização e mestrado) na cidade e região; além disso, a exigência 
atual de Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC na graduação fez com que a realidade 
sociocultural, política e educativa, dentre outras temáticas, fosse objeto de análises de estudantes e 
pesquisadores (as).  
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econômica e comercial da localidade, possibilitando a ‘polarização’ com os 

municípios vizinhos. 

 Referente às publicações em torno da história do município, a princípio 

consideradas memorialísticas, pode-se citar os livros Alagoinhas e seu município, de 

Américo Barreira (1902); Vultos e Feitos do município de Alagoinhas, de Salomão 

Barros (1979) e Traços de Ontem, de Joanita da Cunha Santos (1987?)38. Apesar de 

não terem sido escritos por historiadores de formação, tornaram-se importantes 

fontes de consulta para pesquisadores, pois nas obras estão relatados dados 

políticos, sociais, econômicos e religiosos do município de Alagoinhas. Apesar de 

obras memorialísticas, recorre-se a estas a fim de subsidiar alguns aspectos 

históricos da cidade.  

Em outro trabalho tido como precursor pela academia, Dione Freitas 

Assunção (1977), busca explicações para o crescimento da cidade, visando 

estabelecer sua influência em relação às cidades circunvizinhas. Conclui Assunção 

(1977, p.39): “a posição de Alagoinhas como centro regional de importância está na 

sua situação de área de contato com o Recôncavo e o Sertão Baiano, num grande 

eixo rodo-ferroviário”. 

Com relação ao livro de Barros, A.S. (1979), foi escrito, segundo a resumida 

biografia constante nas primeiras páginas, por um alagoinhense, nascido a 27 de 

junho de 1899. Barros, S. exerceu a profissão de gráfico, comerciário, telegrafista, 

agente de estação, funcionário da Caixa Econômica Federal e atuou como jornalista. 

Acredita-se ter sido seu talento para a escrita – foi redator de diversos jornais locais 

e da capital baiana – aliado à vontade de deixar registrados aspectos históricos da 

cidade que o levou a escrever o livro, classificado como ‘documentário’. Na edição 

do jornal O Nordeste do dia 14 de fevereiro de 1951, numa reportagem de capa, 

tem-se uma nota sobre Salomão Barros, assim se reportando: 

 

Acaba de ser distinguido com transferência da Agencia da “Caixa 
Econômica da Bahia”, desta cidade para a do comércio em Salvador, 

                                                           
38

 Não existe Ficha Catalográfica neste livro. Também nas suas páginas não há indicação do ano de 
publicação. No entanto, no prefácio escrito por Flávio Jarbas, há a afirmação de que o primeiro livro 
de Joanita, intitulado Meu tempo de criança, teria sido escrito “há uns quatro anos”. Já na introdução, 
a autora afirma que este primeiro livro foi editado no ano de 1983. Essas informações colhidas ao 
longo das páginas levam-nos a deduzir que Traços de Ontem foi publicado mais ou menos no ano de 
1987. Em alguns estudos a que tivemos acesso, há a indicação do ano de 1989 como o ano de 
publicação desta obra. Não o adotamos pelos motivos elencados acima. Em função da norma ABNT-
 NBR 6023 será usado o determinado para ano aproximado, mas em dúvida: (1987?).       
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o nosso confrade, o Sr. Salomão Barros, que há vinte e seis anos 
convive no nosso meio, prestando à sociedade, quer no comércio, no 
jornalismo ou na tribuna relevantes e inestimáveis serviços, o que o 
torna credor do agradecimento dos seus concidadãos.  
Jornalista por vocação, Salomão Barros além de colaborar em 
diversos jornais que tiveram vida em Alagoinhas, aqui fundou “O 
Popular”, que marcou uma época na imprensa do interior. (...) 
Desde a fundação do O Nordeste que Salomão Barros vem 
emprestando a este órgão valiosa colaboração, por nenhum outro 
dos que aqui trabalham excedida. De sua pena previlegiada vieram 
para as nossas páginas crônica, notas e artigos que visavam sempre 
os altos interesses do povo e de nossa cidade e muitos foram os 
triunfos que colhemos por seu intermédio. (...) 
 
 

  Segundo o próprio Barros, A.S., a obra é uma tentativa de dar 

prosseguimento ao livro escrito por Barreira (1902), avaliado pelo escritor citado 

(1979, p.27) como um “depositário de dados históricos – contendo documentos 

seculares textualmente transcritos [...]”. Declarado admirador de Barreira, a quem 

denomina de “jornalista categorizado” e “distinguido colaborador”, Barros, A.S. 

(1979, p. 27) afirma que lançou mão de pesquisas em arquivos públicos e 

particulares, leituras de monografias sobre o município, publicações oficiais, 

imprensa, sua própria memória de habitante do município e relatos colhidos junto a 

seus conterrâneos para “descrever um pouco o passado, reconstituindo fatos, 

contando igualmente a decorrência histórica da terra natal (...)”. Num texto 

visivelmente ufanista, relatou aspectos históricos entre os anos de 1816 a 1979 da 

cidade de Alagoinhas, mencionou nomes de ‘grandes homens’, aqueles que são os 

“vultos” da cidade, realizaram os grandes “feitos” históricos e que mereceram 

registros do autor.  

No aspecto educacional, o que nos interessa especificamente, Barros, S. A. 

(1979) deixou registros que permitem vislumbrar alguns indícios para melhor 

compreender o processo de implantação de uma estrutura que fez de Alagoinhas 

“um centro regional de educação” (ASSUNÇÃO, 1977, p. 31), atraindo habitantes de 

outras cidades e até de outros estados. No ano de 1912 o autor registra a fundação 

do primeiro colégio em Alagoinhas, o “Colégio Jesus, Maria, José”, dirigido pelo 

professor Mário Laert Moreira, que funcionou até 1929.  

Barros, S. A. (1979, p. 137) afirma que 1930 marcou o município na esfera 

educacional. Foi quando ocorreu a fundação da Sociedade Anonyma Gymnasio de 

Alagoinhas, onde eram oferecidos à população cursos Elementar, de Admissão e, 
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posteriormente, o Ginasial, em 1947, além do Normal em 1932. Em 1936 registrou-

se a diplomação da Primeira turma de Alunos-Mestres da Escola Normal e 

Gymnasio de Alagoinhas. Esta instituição teve atividades/cursos suspensos durante 

algum tempo por conta de dificuldades financeiras. O autor enumera vários outros 

colégios abertos nas primeiras décadas do século 20 por iniciativa pública e/ou 

privada, o que denota, segundo Barros, S. A. (1997, p. 146), “o interesse dos 

educadores e intelectuais de Alagoinhas em favor da educação”. Cita a fundação do 

CSSS em 1940 e Barros, S. A. afirma (p.153): “Esse Estabelecimento de Ensino, 

posteriormente, passou a manter os Cursos Ginasial e Pedagógico”. Em 1979, 

Alagoinhas contava com, segundo o mesmo autor (p.137) “[...]unidades de ensino 

Secundário, Colegial e ainda uma Faculdade de Educação (estadual), além de 

Cursos Técnicos-profissionais, todos em pleno funcionamento e também um Centro 

Integrado, inúmeras Escolas Primárias, públicas e particulares”.  

Os escritos de Assunção (1977, p. 28) também informam sobre a educação 

no município na década de 70 do século 20 e pontuam: “Está no ensino o mais 

notável poder de atração dentre os serviços que a cidade de Alagoinhas oferece à 

sua população”. Em 1977 havia no município 150 escolas de 1º Grau; oito de 2º 

Grau, incluindo normal e profissionalizante e dez de Jardim de Infância, além da FFP 

criada em 1969. Assunção (1977, p. 28), uma entusiasta da educação no município, 

diz que havia “vocação regionalizante do ensino (...) uma perspectiva educacional 

bastante promissora”, justificada por Assunção (p.31) “pela oferta de cursos 

profissionalizantes de nível médio, a existência da Faculdade de Formação com dois 

cursos e um terceiro a implantar, boas escolas de Primeiro Grau, Jardim de Infância 

e Maternal (...)”. 

Santos, J. C. (1987?, p. 14), por sua vez, diz escrever para dar “ao leitor o 

sentido de uma vida” e sua escrita relata “episódios que surgiram do passado – de 

um passado anônimo e quase esquecido – que vieram à tona em forma de 

lembranças”. Os relatos de Santos, J. C. (1987?), de caráter memorialista, deixam 

entrever uma cidade em suas dinâmicas sociocultural, política e econômica. A 

Alagoinhas surgida de suas reminiscências é uma cidade percebida por uma mulher 

de classe média da cidade, numa escrita situada num tempo-espaço distante 

algumas décadas daquilo relatado/rememorado. A leitura do livro de Santos, J.C. 

(1987?) aponta para a identificação de importantes aspectos sócio-históricos de 

Alagoinhas nas primeiras décadas do século 20. Suas lembranças reconstituem a 
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dinâmica da sociedade local, palco de modos de vida, valores, relações de poder, de 

classes e de gênero. As imagens vislumbradas em seu texto desnudam parte 

daquele contexto e deixam enxergar múltiplas dimensões da cidade, evidenciando 

algumas relações ali estabelecidas. Permite então entender os condicionamentos de 

influência, guardadas as dimensões tempo-espaço, das escolhas realizadas pelas 

mulheres-professoras participantes deste estudo.  

Em seus relatos, Santos, J.C. (1987?) fornece pistas de alguns aspectos da 

educação no município nas primeiras décadas do século 20. Assim relata sua 

entrada no curso ginasial, bem como a de sua irmã: 

 
Em 36, eu e Clarice, entramos no Ginásio de Alagoinhas. Fizemos 
um ótimo exame de admissão. Também, com tanta base! Tirei nota 
máxima em todas as matérias. Quando fui olhar na portaria do 
Colégio as minhas notas, tomei até um susto. E quando as colegas 
comentavam sobre notas altas, ficava vaidosa. (...) O Ginásio era 
muito longe. Estava localizado no fim da Rua 15 de Novembro, além 
da Estação de S. Francisco. (...) O Ginásio funcionava num prédio 
grande de dois pavimentos, rodeado por uma área, parte dela 
coberta pelas sombras das jaqueiras, com bancos de madeiras ao 
redor dos troncos das velhas árvores. Ali era o lugar do recreio, lugar 
de ginástica, de lituras e conversas nos intervalos das aulas. Era 
fresco e agradável. (SANTOS, J. C., 1987?, p. 82). 
 

  

No início dos anos 40, período político da ditadura do ex-presidente Getúlio 

Vargas, Santos J. C. (1987?), assim como Barros, S. A. (1979), informa o 

fechamento do Ginásio de Alagoinhas, por intervenção do Governo Estadual, 

resultando em sua ida, bem como a de sua irmã, para um internato em Feira de 

Santana, a fim de concluir o curso Normal. No entanto:  

 
Os cidadãos de Alagoinhas, ou toda a sociedade local empenhou-se 
pela abertura da escola, cujo fechamento, ocorrido na época da 
formatura das Alunas-Mestras do ano 40, prejudicou sobremodo tal 
evento, e ainda, as atividades escolares do período de férias. Mas tal 
trabalho foi coroado de êxito, e o Secretario de Educação, Dr. Isaías 
Alves, reabriu o Estabelecimento, sob a direção pedagógica do Dr. 
Ary Dunynghan Guimarães, que fazia parte do Corpo Docente do 
Ginásio. Assim, não foi fechado por muito tempo o único curso médio 
da cidade. Colaram Grau as formandas do ano anterior e o ano letivo 
começou a funcionar normalmente. (SANTOS, J.C., 1987?, p. 82). 

    

 
Devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelo Ginásio de Alagoinhas, foi 

criada, em outubro de 1941, a Cooperativa de Educação e Cultura da Escola Normal 
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e Ginásio de Alagoinhas, instituição sem fins lucrativos, segundo Santos, J.C. 

(1987?, p. 125), a primeira do Brasil, que tinha os “Estatutos muitas vezes 

requisitados, para implantação de cooperativas idênticas no país”. A abertura deste 

estabelecimento possibilitou, informa Santos, J.C. (1987?) a matrícula de filhos e 

filhas das “classes menos favorecidas, que contariam com taxas e mensalidades 

acessíveis, havendo descontos nas mensalidades em se tratando de estudantes 

irmãos”. A construção de um novo prédio para abrigar o Ginásio foi indicada em 

1942, sendo concluído em 1944 o primeiro pavilhão de aulas. Assim, a instituição foi 

transferida do antigo endereço para o novo, onde também funcionaria, tempos 

depois, a “Escola Comercial de Alagoinhas”.   

A edição número 12 do jornal O Nordeste, de 5 de dezembro de 1948, 

também aborda o tema, numa reportagem de quase duas páginas intitulada Vida e 

atividades das Cooperativas Bahianas – O Cooperativismo na solução dos 

problemas Educacionais e Culturais, de Clodomir Silva e Domicio Novais. Eis um 

trecho da reportagem: 

 

[...] Em 1941 agonizava a Escola Normal e Ginasio de Alagoinhas. 
Todos os meios foram empregados sem que a terapêutica desse 
resultado. E, ao luso de uma vida pródiga, surge a indicação de um 
remédio decisivo, porque o último. Era fundar uma Cooperativa para 
garantir a permanência do Ginasio. E, em 05 de outubro de 1941 
fundou-se a Cooperativa de Educação e Cultura Escola Normal e 
Ginasio de Alagoinhas, a primeira do gênero no Brasil e talvez na 
América do Sul. (...) A escola continuaria. (...) A aspereza do 
combatente não inibiu a Cooperativa. Embora angustiada pelo 
escasso amparo oficial, pobres ou ricos em Alagoinhas educam seus 
filhos. (...) por isso é que mantém uma bonificação para os pais de 
famílias numerosas, ainda que isso consuma a maior parte das suas 
dessendas. A par desses 60% de abatimento para estes, os que 
tiram os primeiros lugares nos exames de admissão gosam de 
matrícula gratuita para todo o curso, ou 50%. Existem ainda as 
matrículas a credito para os de poucos recursos, pagáveis 10 ou 17 
anos depois de concedidas. Só no primeiro ano de vida, dos 139 
alunos, 41 eram filhos de família numerosa. Nos exames de 
admissão 2 se colocaram no primeiro lugar, 3 em segundo e 3 alunos 
pobres obtiveram crédito para se matricularem 9 (...). 

 
 

O Nordeste de 13 de agosto de 1948, período pós-guerra mundial e 

democrático, menciona o auxílio de 50.000 cruzeiros do governo da Bahia para essa 

instituição de ensino. Segundo o artigo, o deputado estadual José Guimarães e 
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outros três deputados, membros da Comissão de Educação e Cultura, foram os 

autores do projeto. Um trecho do artigo revela o seguinte sobre essa conquista: 

 
Uma antiga aspiração de Alagoinhas, ou melhor, de todo o nordeste 
bahiano, onde não havia Ginasio, e que teria cerca de 20 dos seus 
municípios beneficiados, era a instalação de um curso ginasial sob a 
inspeção do Governo Federal; e em favor desta idéia, há cerca de 16 
anos vinham lutando com o mais decidido empenho e espírito de 
devotamento um pugilo de bons alagoinhenses.  
Obicies até então intransponíveis, já não se antepuzeram, os últimos 
tempos e este fàto, aliado a outras circunstancias favoraveis 
intervieram ao ponto de ser deferido ao Ginasio de Alagoinhas o 
requerimento de inspeção provisória por Portaria Ministerial n. 189 de 
25 de fevereiro de 1947.  
Estava dado o primeiro passo, mas não vencida a batalha. Instalado 
em prédio próprio e recentemente construído, acha-se porem, o 
Ginasio de Alagoinhas, que mantem um elevado número de alunos 
gratuitos e beneficia outros com abatimentos, lutando com serias 
dificuldades para a reforma do seu material escolar, adquirir outros 
que lhe faltavam e especialmente completar o seu gabinete de física 
para os trabalhos do próximo ano letivo. 
Leve-se em conta que o Ginasio de Alagoinhas, não tem finalidades 
comerciais nem mercantilisa o ensino. Os seus dirigentes servem 
gratuitamente, cobrando dos alunos taxas modicas, exclusivamente 
destinadas ao pagamento do professorado e despesas do 
estabelecimento. 
Precisa, ademais o Ginasio de Alagoinhas de construir um abrigo 
para recreio e exercícios de educação física, em dias chuvosos. 
Daí a iniciativa deste projeto que visa auxiliar a instrução e dar os 
meios aos poderes públicos para auxiliarem uma Instituição que, sem 
fins de lucro, se dedica, com nobilitante empenho, a tão altruísta 
tarefa.   
 

  
Além deste estabelecimento de ensino, havia os oficiais, aqueles mantidos 

pelo poder público onde era ofertado o ensino primário. Na edição de número 32 do 

jornal encontra-se um registro feito pelo Inspetor Escolar39, professor Enéas da 

Silva. Assim ele se reportou à inspeção realizada em 9 de setembro de 1949 a uma 

escola pública em Alagoinhas: 

 

                                                           
39 A Reforma Francisco Campos criou, entre outras coisas, a figura do Inspetor Escolar e organizou a 

estrutura do sistema de inspeção e equiparação de escolas. Pela lei, o Inspetor Escolar visitaria as 
escolas e faria um minucioso relatório, dando seu parecer sobre o funcionamento das instituições 
escolares sob sua supervisão. Para Catani (2003, p. 593) os inspetores seriam uma “nova categoria 
profissional à qual cabiam as funções de controle e orientação pedagógica, delegadas pelo Estado 
que buscava formas de gerir o ‘aparelho escolar’ que, com a reforma republicana, estava em 
expansão”.   
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Inspecionei nos dias 6, 7 e 9 de setembro as escolas do Prédio 

‘Brasilino Viegas’ que seguiam sua vida normal. 

Verifiquei os livros de escrituração escolar que estavam em ordem e 

a escrituração em dia acusava o de matricula 974 alunos e o de 

frequência 622. 

Assisti às aulas do 5.o ano do turno da manha ou do 1.o turno e 

verifiquei notável aproveitamento dos alunos e depois, o 4.o ano do 

segundo turno, constatando eficiência desta classe. 

Sua nova Diretora, Professora Gisalda Dias de Souza segue as 

pegadas da Diretora que se exonerou do cargo, optando pela 

Delegacia Escolar, cargo que exerce com zelo, carinho e dedicação. 

E a atual Diretora, espirito moço, inteligência robusta, cuja 

administração esta de acordo com a sua inteligência. 

É ela defensora impertérrita do professorado, amiga consumada de 

suas colegas e dos seus subordinados. A sua escolha por tais e 

tantos predicados não podia deixar de se fazer jus para cargo. Meus 

aplausos e meus elogios, 

Alagoinhas, 09 de setembro de 1949. 

Professor Enéas da Silva 

INSPETOR ESCOLAR 

 

 Dois anos depois, lê-se, no mesmo jornal datado de 29 de julho de 1951, a 

descrição das atividades educacionais ali realizadas, em outro Termo de Inspeção 

publicado sobre a mesma escola:  

  
Aos nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e 
cinquenta e um, em visita a Escóla ‘Brasilino Viegas’, cumpro o grato 
e honroso dever de consignar no presente livro, a impressão que me 
vae no espirito depois de haver observado a ordem, a organisação, e 
a eficiência e o entusiasmo reinantes no ensino local. Em fazendo, 
preliminarmente uma visita generalizada a todas as classes desse 
Grupo posso, agora, sem receio de incidir em erro, julgar 
elogiosamente as ilustres Preceptoras da “Escola Brasilino Viegas”, 
de modo indistinto, salientando ou ressaltando o seu elevado 
sentimento de dever, o seu espirito cívico e a sua competência, 
positivada na constância do seu trabalho, na correção do seu 
procedimento e na eficiência de suas lições. Haja vista a disciplina 
dos escolares e a solidariedade das colegas, irmanadas no ideal 
comum que é para uns o de aprender e para as outras o de ensinar, 
dentro da mais perfeita ordem e no respeito das autoridades e à 
legislação vigente. (...) Resumindo, confio na segurança da minha 
primeira impressão, esperando que nao se desfaça nas futuras 
visitas o julgamento no meu íntimo traçado, que faz da “Escola 
Brasilino Viegas”, uma das melhores que tenho visto, e, confesso, 
certamente das melhores de todo o Estado, pela disciplina e pela 
eficiência. (...) 
Lavrado para constar. 
Alagoinhas, 09 de julho de 1951. 
Clovis Mota de Oliveira/Inspetor de Ensino da 2.o circunscrição. 
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     Percebe-se, pela descrição dos Inspetores, que a Escola Brasilino Viegas, 

nas pessoas da Diretora do Estabelecimento e das professoras que ali trabalhavam, 

se empenhava para prestar bons serviços educacionais à cidade. Catani (2003b, p. 

594) afirma que “os relatórios de inspetores, aliás, passaram a constituir fonte muito 

fecunda das representações que o Estado pretendia fazer circular entre os 

professores acerca do exercício ideal do magistério”. Na escola estudaram, no curso 

primário, duas das cinco professoras entrevistadas para a realização desta 

pesquisa; ao falarem do estabelecimento de ensino chamavam a atenção do alto 

grau de conhecimentos adquiridos lá.  

A figura dos inspetores de ensino, ambos do sexo masculino, convém ser 

destacada, pois apesar da presença maciça das mulheres no magistério primário no 

Brasil, durante todo o século 20 e no atual, cabia (e em parte ainda cabe, haja vista 

os últimos Ministros da Educação e Secretários Estaduais baianos, bem como o 

cargo de Reitor da maioria das universidades baianas) aos homens ocupar os 

cargos de chefia e de mando. Sobre essa questão, Passos (1999, p. 146-147), em 

trabalho sobre as representações de gênero na Faculdade de Filosofia da UFBA, 

profere: “em todas as situações, a divisão do trabalho representa a divisão social e 

de poder, que qualifica a quem o desempenha, dentro da perspectiva da não 

alienação, como é considerado o trabalho intelectual”. Na Faculdade de Filosofia, 

especificamente, observa: 

 
[...] As alunas da faculdade, mesmo sendo maioria, delegavam aos 
colegas do sexo masculino os lugares de destaque – como a Direção 
do Diretório Acadêmico –, participavam dos eventos culturais como 
espectadoras, enchiam as plateias para ouvir e aplaudir os homens: 
diretor da instituição, professores, visitantes e colegas. (PASSOS, 
1999, p. 21). 

  
 
  Assim, pode-se afirmar que, na segunda metade do século 20, Alagoinhas já 

era considerada um “centro regional”, uma cidade do interior de porte médio, com 

forte atração sobre os habitantes de outras cidades, os quais a procuravam para 

usufruir dos serviços oferecidos por ela, como, por exemplo, o da educação, 

historicamente vista como de boa qualidade40.  

                                                           
 
40

 Durante a realização das pesquisas para o mestrado, assim como nas entrevistas para este 
estudo, várias alunas afirmaram que os pais se transferiram para o município visando colocá-las no 
Colégio Santíssimo Sacramento, única instituição exclusivamente feminina e católica da cidade. 
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3.2 O COLÉGIO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: LUGAR DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORAS EDUCADAS “DENTRO DA SÃ MORAL E DOS PRINCÍPIOS DA 
SANTA RELIGIÃO” 
  

 O CSSS, permeado pelos princípios cristãos e morais, iniciou as atividades na 

cidade em 1940, oferecendo exclusivamente o curso primário até 1950; em 1951 

começa a funcionar o curso Ginasial e em 1955 o curso Pedagógico, formando a 

primeira turma de professoras primárias em 1956. Foram 29 jovens concluintes, as 

quais, a partir daquele momento, colocaram em prática os ensinamentos adquiridos 

durante a formação nessa instituição de ensino, cujo maior objetivo da educação 

ministrada era “formar mulheres profundamente cristãs que cumpram dignamente 

seus deveres na família e na sociedade, dentro da sã moral e dos sublimes 

princípios da Santa Religião”41.  

 Essas mulheres, agora professoras, deveriam ter como parâmetro, em suas 

vidas profissional e pessoal, os valores cristãos católicos; seriam observadas e delas 

exigidos o cuidado e o zelo com suas imagens e boas condutas morais e religiosas 

(Fig. 32). A pesquisadora em trabalho anterior e já mencionado, assim se reporta à 

proposta educacional do CSSS: 

 
A prática educativa das Irmãs  teria  a  tarefa  de  modelar  as  alunas  
conforme  os  preceitos  e  os  valores  morais  católicos;  formar  
jovens  cultas,  sociáveis  mas,  acima  de  tudo,  cristãs  católicas  
convictas,  que  difundissem,  na  família  e  na  sociedade,  os  
valores  da  Igreja  Católica.  A realização dessa proposta 
educacional se dava através dos ensinamentos passados pela grade 
de disciplinas do Colégio, pela qual as alunas recebiam instruções de 
caráter  científico, e através das outras atividades desenvolvidas pela 
instituição, como as cerimônias festivas e religiosas. A proposta  
educacional do C.SS.S perpassava todas as atividades  
desenvolvidas, com vistas a criar  hábitos e modelos a serem 
seguidos,  desenvolver  convicções,  levar  as  alunas  a  
interiorizarem  a  doutrina e os valores católicos  e  os  bons  
costumes,  como  forma  de  propagação  dos  mesmos,  na  família  
e  na  sociedade (LINS, 2005/2006, p.234). 
 
 

                                                           
41 Regimento Interno do CSSS, em vigor nas décadas de 1950/60, encontrado nos arquivos da 

instituição. 
 

 



169 
 

 
FIGURA 32 - Alunas do CSSS no desfile do Sete de Setembro (Década de 50). 

Fonte: Arquivo do CSSS. 

 
 

 Por ser voltado ao público feminino, das classes média e alta, o colégio era 

alvo da curiosidade e atenção dos rapazes da cidade, atraídos pelas moças de azul 

e branco, motivo de certo transtorno não só para a instituição – edificada sobre os 

valores morais e cristãos -, mas para parte da sociedade local, que se sentia 

atingida de alguma forma. Em nota publicada a 6 de outubro de 1951, em 

reportagem de capa sob o título Prejudicam as aulas, O Nordeste defende ação 

enérgica da polícia contra atos considerados inaceitáveis. Narrava o jornal: 

 
 

A nossa reportagem tem presenciado um fato que depõe contra os 
fóros de nossa cidade, principalmente porque praticado por menores 
ginasianos de famílias da nossa mais alta sociedade e que está 
merecendo uma providência por parte da Policia. Um número 
considerável de rapazes, muito dos quaes envergando a farda do 
nosso Ginásio, se portam durante o dia em frente ao Colégio 
Santíssimo Sacramento, em infernal algazarra e não contentes com 
suas expansões chegam a subir nas janelas do prédio para 
interromper as aulas, respondendo, ainda, deseducadamente, às 
freiras que os repreendem e censuram a falta de civilidade. Fomos 
informados que em dias da última semana, um desses campões da 
falta de educação chegou ao cúmulo de fazer com que um cavalo 
que montava colocasse a cabeça para dentro da sala de aulas, 
através a janela.  
Apelamos nós para o cap. Alípio, Delegado desta cidade, para 
estabelecer um policiamento adequado na praça Rui Barbosa, que 
poderá ser feito em colaboração com a Guarda Municipal e sob 
instruções do ilustre e operoso Juiz de Menores. 
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       A atitude dos rapazes, também estudantes do Ginásio de Alagoinhas, colégio 

misto e particular, levam a refletir se era pretensão destes se aproximar das jovens 

estudantes como forma de subverter a rigidez católica predominante na escola ou 

se, por ser do sexo masculino, se sentiam mais poderosos em território voltado para 

um público feminino, o qual, sendo assim, não merecia respeito nem consideração. 

A nota leva a inferir que os estudantes não se sentiam ameaçados, pois a falta de 

respeito e a “invasão” do espaço do outro se faziam às claras, na presença dos 

transeuntes. O redator da nota deixa entrever certa credibilidade e respeito com o 

trabalho desenvolvido na instituição escolar, onde estava abrigada parte da 

mocidade feminina alagoinhense. O clamor pela manutenção da ‘normalidade’ 

refletia os anseios não só dos responsáveis pelo jornal e pela instituição, mas de 

boa parcela da sociedade. As atitudes dos rapazes “depõem contra os fóros”. Estes, 

apesar de membros de famílias tradicionais da região, agiam contra as normas de 

civilidade e dos valores morais, fato inaceitável. Apesar de as normas de condutas 

morais esperadas do sexo masculino não serem tão rígidas como as do feminino, 

este não podia se desviar delas. Os rapazes andavam livremente no espaço público; 

falavam galanteios; e assoviavam. Contudo, atitudes que colocassem em risco o 

‘status quo’ não eram admitidas.                                                    

 Referente ao socialmente esperado da professora formada pelo CSSS 

reproduz-se o discurso proferido pelo Sr. Antônio Martins de Carvalho Jr, ex-prefeito 

da cidade e principal articulador da vinda das irmãs para o município, no dia do 

lançamento da pedra fundamental para a construção do novo prédio que abrigaria o 

colégio, em 10 de fevereiro de 1952. A fala acredita-se, expressa não só a visão 

particular sobre o perfil das professoras a serem formadas por essa instituição a 

partir de um olhar masculino, mas a de boa parcela da sociedade alagoinhense, que 

nela colocava suas filhas para serem educadas.  

 
Quando à frente dos destinos administrativos  deste  Município,  um  
grande  número  de  famílias  católicas  desta  cidade,  solicitaram  os  
meus  esforços  no  sentido  de  dotá-la  com  uma  ordem  de  
religiosas  que  pudessem  ministrar  o  ensino  moral,  cívico  e  
religioso  a  nossa  juventude  feminina,  de  logo  batia  às  portas  
de  várias  instituições  religiosas  e  só  uma  atendeu  ao  meu  
apelo: foram as Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria 
Imaculada, essas que hoje aqui fincam a primeira pedra para a 
construção de um vasto edifício onde passa a ser instalado o Ginásio 
Santíssimo Sacramento, por elas fundado nesta cidade. 
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Ao  iniciarem  os  seus  passos  em  Alagoinhas,  as  piedosas  
Madres,  tiveram  de  enfrentar,  como  era  natural,  dificuldades e 
embaraços  que  foram  porém  removidos  graças  a  sua  
perseverança  e  sobretudo  à  fé  inabalável  que  lhes  é  peculiar.  
E  agora  precisamente  12  anos  depois,  elas  já  se  encontram  
animadas  a  meter  ombros  numa  obra  das  mais  valiosas  de  
quanto  se  possam  aqui  realizar,  qual  seja  a  construção  de  um  
prédio  para  a  instalação  do  Ginásio  Santíssimo  Sacramento.  
Vemos  pois,  senhores,  que  nesta  altura  do  desenvolvimento  da  
obra  educacional  das  DD.  Madres,  necessário  e  imperioso  se  
tornar  a  cooperação  de  toda  Alagoinhas,  a  tão  meritória  obra. 
Com  as  credenciais  que  autorizam-me  um  passado  de  meio  
século  de  vida  pública,  todo  ele  dedicado  aos  interesses  desta  
cidade  julgo-me  com  o  direito  de  apelar  para  todos  os  
alagoinhenses  de  boa  vontade  no  sentido  de  encorajar  e  
animar  a  construção  desse  edifício,  onde  pelos  tempos  em  fora  
a  nossa  juventude  feminina  virar  a  receber  a  instrução  cívica, 
moral  e  religiosa.  Sim,  meus  senhores,  devemos  auxiliar,  no  
máximo  de  nossos  esforços  essa  DD.  Madres  que  além  de  
consagrarem-se  ao  serviço  da  instrução  da  nossa  cidade,  
também  o  fazem,  e  gratuitamente,  as  nossas  operárias  e,  mais  
que  isto,  quando  a  nossa  cidade  adormece,  são  elas  as  
piedosas  Madres  que  fazem  a  vigília  sagrada  das  noites  
prostando-se  diante  dos  altares  santos,  suplicando  a  paz,  e  a  
prosperidade  para  toda  a  coletividade  alagoinhense.  Aí,  pois  o  
meu  apelo,  que  não  se  estende  tão  somente  à  toda  a  
população,  mas, muito  principalmente,  aos  governos  federal,  
estadual  e  municipal,  por  quanto  senhores,  desta  casa  que  se  
vai  construir,  sairão  para  a  vida  as  futuras  educadoras,  as  
futuras  esposas  e  as  futuras  mães,  essas  a  quem  terão  de  
ser  entregues  o  encaminhamento  da  mocidade  alagoinhense  
dentro  dos  postulados  sublimes  do  civismo,  da  moral  e  da  
religião.42 (grifo nosso). 

  
  
 Assim, a formação recebida pelas alunas na instituição objetivava, para além 

do magistério em si, formar também o caráter das alunas, pautado nos princípios 

morais cristãos. A pesquisadora também embasa tal constatação quando afirma que 

a aluna formada pelo CSSS “personificava um modelo de mulher da época: cristã, 

instruída, resguardada, apta a desempenhar os papéis de esposa, dona de casa e 

mãe, e também o de professora primária” (LINS, 2005/2006, p.239).   

 Ou seja, as professoras diplomadas pela instituição, a partir da formação 

técnica e profissional, deveriam, em sua prática docente, ser não apenas 

                                                           
42

 Discurso proferido pelo Sr. Antonio Carvalho Jr., no dia 10 de fevereiro de 1952, quando do 
lançamento da pedra fundamental para a construção do Ginásio SS. Sacramento. Apesar de já ter 
citado este discurso na dissertação de Mestrado, a pesquisadora e autora do presente trabalho, optou 
por citá-lo novamente, por acreditar que diz muito acerca da imagem da professora formada na 
instituição. Cópia encontrada no arquivo do Colégio. 
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competentes na tarefa de instruir, mas, e principalmente, de educar seus alunos/as 

inspiradas pela formação moral e cristã dentro da qual seriam formadas. Essas 

jovens mulheres, hoje professoras legalmente aptas para o magistério primário, 

tinham então a possibilidade de desempenhar uma função a mais na sociedade: ser 

educadora trazendo a ‘marca’ da formação recebida no CSSS, ‘marca’ que deveria 

ser transposta para os alunos/as. Considera-se, assim como Louro (2000, p. 461), 

que “carregariam, com elas, a escola para além de seus muros; a instituição faria, 

agora, parte delas”.  

Transitando num contexto no qual as vivências morais e os valores religiosos 

eram uma prerrogativa, esperava-se das alunas do CSSS uma conduta moral 

compatível com ensinado; que no cotidiano e no exemplo confirmassem – e 

amplificassem para a sociedade – o apreendido. Nessa conjuntura, um artigo 

assinado por uma normalista ilustra o dito aqui. No decorrer da coleta de dados, foi 

encontrado um jornal editado internamente pelas alunas do CSSS, cujo nome era O 

Estudante, periódico denominado noticioso, literário, publicitário e independente. O 

nome do jornal grafado no masculino, numa instituição com um público 

declaradamente feminino, chama a atenção. Na edição de março de 1963, eis o 

conteúdo de um artigo: 

 

Crônica da Cidade 
Berenice Novais Modesto 

2o ano – Normal 
 
Alagoinhas, tú que és uma cidade em desenvolvimento, onde o 
progresso avança em passos largos e rápidos, não vês como vive a 
tua população? 
Não vês o verdadeiro desfile: cegos, aleijados, doentes, homens, 
mulheres e crianças que precisam recorrer à caridade pública para 
continuarem subsistindo. Existem alguns que possuem, ou na favela 
ou em outro bairro pobre da cidade, um casebre. Mas existem outros 
e estes são muitos, que tem por abrigo as confortáveis portas das 
lojas e casas comerciais. Se fôrmos descendo a rua até o velho 
mercado da farinha, próximo ao Prédio Escolar, veremos que a 
situação é muito mais grave do que pensamos. Dia de sexta-feira as 
barracas se armam, preparadas para a feira do sábado. E é triste 
vermos o numero de pessoas que dormem sobre as barracas ou 
simplesmente descansam o corpo fatigado da longa viagem. Eles 
quase se confundem com os mendigos das calçadas.  
E ali, próximo à Matriz, sob as três velhas arvores? Há algum tempo 
atrás elas foram abrigo de uma família. Um dia, até nasceu nesse 
local, uma criança. As vezes penso o que iria sentir aquele menino 
quando lhe dissessem que havia nascido sob uma arvore, que lhe 
estendia os ramos protetores... 
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 Quando o inverno chegou, aquela família teve de procurar outro 
abrigo. Talvez fosse menos pior morrer de fome que de frio. E como 
esta, muitas outras famílias vegetam de um lugar para outro e 
procuram o seu alimento mendigando nas portas das casas. 
Alagoinhas, nunca percebeste como é bom contemplar a beleza do 
céu numa noite de luar, com as estrelas no silencio noturno. Esses 
mendigos dormem na rua. 
Poderia viver tudo isso, põem, pode-se viver de poesia quando o 
estomago reclamo o alimento, o corpo o descanso, a alma a paz? 
 

 

 Nessas circunstâncias, as professoras, sujeitos da pesquisa, se formaram em 

Magistério e exerceram a função de educadoras. Apesar de falar de uma Alagoinhas 

sem se dirigir diretamente aos governantes políticos de então, para eles são 

direcionadas as palavras escritas da futura professora. No texto, percebe-se um quê 

de indignação com o descaso e com a situação de sofrimento pela qual passava 

parte da população da cidade, sem qualquer providência adotada pelo então 

governo. O discurso, perpassando em todo o texto, é permeado pelos valores 

cristãos passados a esta aluna, nos quais se instituiu o pobre como o filho 

privilegiado e muito amado de Deus, que merece e deve ser ajudado por todos 

agraciados por uma situação material e financeira privilegiada. Talvez a temática 

tenha sido estimulada pelas irmãs e diretoras da instituição.  

Em 1955, O Nordeste publicou, na sua Coluna do Meio, um texto de J. 

Godinho Carneiro intitulado Normalistas.  Na crônica, as normalistas são definidas 

com o perfil típico da época: educadas, tendo em vista os papéis sociais que 

comumente desempenhavam na sociedade, o de mãe e o de professora primária. 

Segundo Passos (1999, p. 156), “a sociedade fazia questão de divulgar as 

delimitações dos espaços femininos em todos os ‘aparelhos ideológicos do Estado’, 

inclusive os meios de comunicação de massa”. A sociedade alagoinhense também 

não se furtava a essa questão. Era o mês de março, as férias escolares tinham 

chegado ao fim e, com a volta das aulas, o colorido azul e branco do uniforme das 

normalistas dava nova vida ao cotidiano da cidade, informa-nos o cronista. A 

normalista, na perspectiva do cronista, é assim descrita: 

 

A cidade voltou ao colorido azul-e-branco das normalistas. A 
paisagem citadina esteve com uma ausência que somente agora, 
com a volta das estudantes foi bem sentida. Seja na manhã que 
nasce ou na tarde que morre, as ruas estão ornamentadas de 
mocidade. São as jovens que voltam das férias para o reinício dos 
estudos, deixando um namorado triste e as saudades do Natal e do 
Carnaval, duas festas tão diferentes em espírito, mas, tão 
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comemoradas neste Brasil, que a gente tem que aceitar e gostar. (...) 
O homem que sabe sentir a cidade nos seus mais diversos instantes 
e horários, recebeu a volta das normalistas como um complemento 
ameno à aridez diurna. Dia, que valoriza a noite, como a guerra 
valoriza a paz, tem nas moas de azul-e-branco, como uma fuga para 
a sua (...) rotina. A figura da normalista é clássica: a menina 
passando para moça, aprendendo para ser um dia mestra e 
mulher. E quanta admiração a gente tem quando colhido pela 
surpresa, verifica que a moça simpática, leve e esportista é 
normalista, pois encontrada foi envergando o uniforme marinho. A 
normalista tem sido inspiração de poetas, prosadores e músicos. (...) 
Ensinar às crianças de hoje, é ensinar aos homens responsáveis 
pela pátria de amanhã. Como fugir então à conclusão de quem mais 
depende a pátria senão das normalistas? Qual o ministro, 
telegrafista, advogado, general, medico ou poeta que não teve a sua 
professora? Esta croniqueta, alinhavada, tem como finalidade não só 
dizer que a cidade recebeu com alegria as normalistas que voltaram, 
como as andorinhas voltam no verão, assim como, homenagear 
quem quer educação, cultura e espirito para os grandes instantes da 
vida. Resta desejar boa sorte às moças que estudam, e pedir a 
Deus, inspiração para os seus mestres. Vale destacar o trabalho e 
dedicação dos estabelecimentos de ensino, não só os de caráter 
oficial existente entre nós, como este outro, tão sabiamente dirigido, 
pelas irmãs religiosas, estas criaturas dedicadas, que fazem da arte 
de ensinar o sábio método de melhor amar a Deus. Normalistas, 
continuem cumprindo o dever: ornamentem a cidade com a 
singeleza da silhueta azul-e-branco e robusteçam com as lições 
de hoje a pátria de amanhã, sabendo carregar sempre no espírito, a 
mocidade, que é eterna quando realmente sentida e vivida. (Grifo 
nosso)                  

 
 
   A crônica apresenta a normalista como um ser universal, como um grupo sem 

distinções entre elas, isto é, sem quaisquer distinções no tangente, por exemplo, a 

classe e/ou raça. Como se fossem homogêneas. A ênfase dada ao uniforme azul 

marinho contribuía para corroborar essa perspectiva (Fig. 33). Como se pode 

perceber, o cronista visava consolidar a imagem da mulher/normalista como alguém 

nascido para servir/educar a infância, contribuindo assim para o desenvolvimento do 

País. A formação recebida não era vista como fonte de independência e liberdade. 

Contrário a isso, era mais um meio pelo qual a mulher melhor poderia desempenhar 

os papéis sociais a ela destinados e considerados adequados ao sexo feminino. 
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FIGURA 33 - Formandas de 1962, do CSSS, vestidas de “azul-e-branco”, conforme relata o cronista. 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 

 
 

 A esse respeito, Louro (2000, p. 464) remete ao jogo das representações que 

não apenas espelharam essas mulheres, mas efetivamente as produziram. Para ela, 

“as representações de professora tiveram um papel ativo na construção da 

professora, elas fabricaram professoras, elas deram significado e sentido ao que era 

e ao que é ser professora”. Defende a autora que observar como e por quem um 

grupo social é representado nos aponta muito sobre as relações de poder 

transcorridas na sociedade. No caso das professoras, foram os homens – 

parlamentares, médicos, padres, pais, legisladores – que, intitulando-se porta-vozes 

da sociedade, dizem sobre elas. E, consequência do dito pelos homens, aponta 

Louro (2000, p.465), “elas também acabam, frequentemente, definindo-se e 

produzindo-se em consequência com tais representações”. No caso das normalistas 

de Alagoinhas, a fala, como se constata, era mérito de um político – o prefeito da 

cidade – e de um jornalista, ambos do sexo masculino, que diziam sobre a 

mulher/normalista. 

  Após a publicação, o cronista conquistou a admiração não só das normalistas 

da cidade, como de algumas mestras. Na edição número 177 de O Nordeste, a 

segunda após a publicação do texto, o jornalista reserva espaço no final da crônica 

semanal para: 

 



176 
 

Fazer dois agradecimentos mui sinceros. Ambos sobre a minha 
penúltima crônica intitulada: “Normalistas”. O primeiro trata-se de 
uma carta recebida e assinada por uma Normalista, onde os elogios 
são exagerados e os conceitos demasiadamente benévolos. O 
segundo é um pedido de uma professora no sentido de uma crônica 
sobre as mestras. Pensarei... Muito obrigada pela agradável missiva 
e também pela sugestão.    

 
  

 Muito provavelmente, as “normalistas” sentiram-se honradas por terem sido 

tema da crônica de um jovem jornalista, solteiro e homem de “posses”43. Como no 

texto há sugestão de “encantamento” do autor pela “moça simpática, leve e 

esportista” que depois descobre ser “normalista”, ao encontrá-la trajando o uniforme 

azul e branco, pode-se conferir à normalista a autoria da carta em agradecimento. 

Estava a jovem também “encantada”, não só com o texto, mas com o autor. É 

significativa a contradição entre a jovem comum e a moça normalista. Quando 

diferencia a moça em trajes comuns –simpática e sorridente – da moça trajando o 

uniforme marinho, o cronista associa a imagem da normalista/professora a de 

alguém de expressão severa, retraída, que pouco sorri e, pode-se dizer, nada tem 

de encantadora. A mestra, ao sugerir que o autor falasse sobre e dela, estava, de 

certa forma, reproduzindo o discurso vigente, o qual não permitia à mulher, mesmo 

se tivesse certo grau de instrução, se manifestar publicamente. Era necessário que 

um outro, no caso, um homem, dissesse sobre ela.   

 O CSSS, em sua prática educativa, buscava criar nas alunas um “jeito de ser 

professora”, estabelecendo nelas, de acordo com Louro (2000, p.461) “um modo 

adequado de se comportar, de falar, de escrever, de argumentar”. Mais que um 

‘modo’ esperado de comportamento social, criava-se um modelo a ser seguido pelo 

professorado, podendo isso ter representado para elas, em conformidade com Louro 

(2000, p.462-463) um “encargo social pesado que teve profundos efeitos sobre as 

vidas de mestres e mestras”. O controle a que estavam submetidas, não apenas da 

instituição à qual pertenciam, mas da comunidade, impunha às professoras, um 

modelo; permanente fiscalização; e conduta moral irrepreensível, o que as fazia se 

sentir obrigadas a controlar seus desejos, suas falas e gestos, porque disso 

                                                           
43 

Nas edições posteriores de O Nordeste, encontram-se indícios de que o autor da crônica advinha 
de famílias de posses, sendo chamado algumas vezes de ‘pecuarista e homem das letras’. Na edição 
de 25 de setembro de 1955 há uma nota no jornal registrando seu noivado com uma jovem da cidade 
e na edição de 16 de março de 1956 o registro do casamento, realizado na cidade de Salvador.      
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dependia não só a profissão, mas toda a reputação particular a qual, certamente, 

primavam por manter.  

 A educação feminina sempre foi alvo de discussões, dentro e fora do Brasil. 

Segundo Passos (2004, p. 22), a Bahia dos anos 30 do século 20 também se inseriu 

nesta discussão, defendendo este acesso, mas sem que isto significasse uma 

ruptura com os valores da época, pois “a proposta não apresentava a educação 

como forma de libertação feminina, ao contrário, reafirmava-se em todos os 

momentos que a mulher devia continuar sendo companheira do homem, mãe 

primorosa e esteio da família”.      

 A pesquisadora baiana, dedicada ao estudo da educação da mulher baiana 

nos séculos 19, 20 e no atual, afirma, na introdução de um de seus trabalhos, qual o 

objetivo buscado: “a partir da recuperação dessa memória, entender os silêncios e 

as falas, a que e a quem eles vêm servindo” (PASSOS, 2004, p. 10). Segundo ela, a 

figura da mulher educadora estava fundamentada em valores morais inspirados na 

religião católica, cuja prática deveria servir também como transmissora de valores e 

ensinamentos religiosos. O sexo feminino prossegue Passos (2004, p. 10), era tido 

como sinônimo de amor incondicional, encontrando no amor materno a 

representação máxima a tudo aceitar e compreender. Ao justificar seus estudos 

sobre educadoras baianas, a autora defende e isso se torna inspirador do presente 

trabalho: 

 

O estudo sobre essas e outras educadoras que continuam na mente 
de muitas pessoas, mas se perdendo na poeira do tempo, há muito 
se fazia necessário. Através delas, desvendamos muito da nossa 
história, em especial da história da educação baiana e brasileira, sem 
contar que elas são matrizes da formação de gerações e gerações e 
segredam muito do que fomos e somos. (PASSOS, 2004, p. 10-11)  
 
 

 Na mesma linha de raciocínio e com o intuito de não deixar que “a poeira do 

tempo” apague os traçados deixados pelas professoras Iraci Gama Santa Luzia, 

Jurilda Santana, Ires Muller, Maria da Glória e Valmira Vieira na história da 

educação no município de Alagoinhas buscou-se conhecer suas trajetórias de vida, 

partindo do pressuposto de que a produção desse conhecimento desnuda não só a 

“vida” dessas professoras, mas todo o entorno no qual estavam inseridas. 
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3.3 AS MULHERES “DAS CANETAS” NO CENÁRIO EDUCACIONAL 
ALAGOINHENSE  

 

 

Partindo do pressuposto de não ser mais viável ignorar nem ocultar a 

presença e a participação de nossas professoras no cenário educacional 

alagoinhense, procurou-se reconstituir um passado histórico no qual essas 

presenças serão não somente evidenciadas, mas, acima de tudo, retiradas do 

“estrondoso silêncio histórico” a que foram submetidas por uma historiografia da 

educação brasileira e baiana, realizada de modo a privilegiar “grandes feitos e os 

grandes heróis”. Ao focar a atenção sobre as trajetórias profissionais e pessoais 

dessas mulheres “das canetas”, o trabalho se deixou guiar pela vontade de 

reconstituir os passos dados por essas mulheres-professoras, até então ocultados e 

esquecidos pela história tradicional e, por consequência, desconhecidos pela 

sociedade alagoinhense, na qual as mesmas fizeram a história da educação 

acontecer. Como assinala Scott (1999, p.23), buscou-se “escrever a respeito delas e 

assim tornar histórico o que até então havia sido escondido da história”. 

Aprofundando a discussão, essa historiadora vai além ao afirmar acerca de escritos 

históricos recentes: 

 
Já produziu uma riqueza de novas experiências anteriormente 
ignoradas sobre esses outros e chamou a atenção para dimensões 
da vida e das atividades humanas normalmente consideradas sem 
valor suficiente para serem mencionadas pelas histórias 
convencionais. Também ocasionou uma crise na história ortodoxa, 
por multiplicar não só estórias, como também sujeitos, e por insistir 
que histórias são escritas a partir de perspectivas ou pontos-de-vista 
fundamentalmente diferentes – e até irreconciliáveis – nenhuma das 
quais é completa ou completamente verdadeira (SCOTT, 1999, 
p.23). 
 
 

Entra-se em consonância com Scott por acreditar que as trajetórias das 

mulheres-professoras, molas-mestra da presente tese, enriquecem o saber sobre 

um passado recente, na esfera educacional. Cada uma das trajetórias narradas 

demonstra que as mulheres também têm uma história merecedora de registros. E, 

sobretudo, faz ver como o papel decorativo e contemplativo – seja na família e/ou na 

sociedade – por tanto tempo imputado às mulheres foi cedendo lugar, aos poucos e 

a partir de lutas e conquistas, a um papel ativo, atuante e passível de investigação 

histórica. As trajetórias dessas professoras se entrelaçam na e com a própria história 
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da educação no município de Alagoinhas que, sabe-se, foi sendo tecida e construída 

por elas e por um grande grupo de mulheres-professoras anônimas, que 

vislumbrava na arte de educar um caminho para o crescimento. E, igualmente, para 

a liberdade pessoal, como forma de se tornarem protagonistas de uma história que 

tão bem souberam construir. Dessa forma, pretende-se trazer à tona as trajetórias 

de sujeitos sociais até então excluídos da investigação histórica, contribuindo para a 

ampliação do conhecimento histórico e para uma melhor compreensão de parte 

desse processo sócio-histórico e educativo, o qual elas ajudaram a construir. Scott 

(1999, p. 24) confirma o aqui assinalado quando afirma: “esse tipo de comunicação 

vem sendo, há muito tempo, a missão dos historiadores que documentam as vidas 

daqueles esquecidos e apagados dos relatos sobre o passado”.  

O magistério cabe apontar, sempre foi considerado um reduto tipicamente 

feminino e a opção por essa profissão não significava o rompimento com padrões 

sociais tradicionais e patriarcais. No entanto, o resgate das trajetórias/memórias 

dessas mulheres-professoras registra e sinaliza que elas escreveram e fizeram a 

história da educação em Alagoinhas. São “mulheres exemplos” e atestam como o 

exercício de uma profissão é valioso instrumento de inserção da mulher na 

sociedade, ampliando espaços de atuação e retirando-as do universo doméstico e 

privado, colocando-as como agentes participantes diretamente na construção da 

realidade social na qual se encontravam inseridas. Apesar de optarem por um tipo 

de ocupação comum e esperado do sexo feminino, o exercício do magistério 

possibilitou a elas experimentar e atuar no espaço público, fazendo-as criar, ao 

longo de suas vidas, uma rede de relações sociais que extrapolavam/extrapolam a 

sala de aula e os muros da escola.  

É objetivo, neste capítulo, conhecer e compreender os percursos e itinerários 

das cinco mulheres-professoras para, inevitavelmente, apresentar os delineamentos 

provocados por suas trajetórias no cenário sócio-histórico de Alagoinhas, 

especificamente aqueles relacionados à esfera educacional. Como colocado 

anteriormente, todas as participantes da pesquisa estudaram no CSSS e 

desempenharam as atividades profissionais nesta cidade, após a formação em 

magistério. Leal (2009) ao se reportar ao estudo da vida de Manuel Querino 

comenta pertinentemente:  
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À medida que sua trajetória individual foi-se revelando, a história 
política e social do trabalho e da arte e a trajetória de outros homens 
que viveram, criaram, produziram, lutaram, puderam ser retiradas da 
penumbra. Uma versão da história vista pela ótica do oprimido foi-se 
construindo com cores, movimento, luminosidade, valorizando-se a 
existência de pessoas reais que enfrentam dificuldades reais e 
que continuam presentes na atualidade do século XXI (LEAL, 
2009, p. 20-21, grifo nosso). 
 
 

O grupo de professoras selecionado, conforme se percebeu ao longo da 

coleta e da análise de dados, percorreu caminhos diferenciados no tocante aos 

rumos das carreiras profissionais, apesar de todas terem exercido funções no 

magistério e no sistema educacional. Causou, confessa-se, satisfação perceber que 

nossas professoras tinham cada uma e de maneira singular, se destacado em 

lugares e esferas distintos no cenário educacional alagoinhense, favorecendo 

compreensão mais ampla da própria História da Educação em Alagoinhas na 

segunda metade do século 20, analisada numa perspectiva de gênero. No contexto 

dos dados colhidos para esta investigação, se pode delimitar e afirmar que, apesar 

de estarem todas envolvidas com o ato de educar e com a difusão do conhecimento, 

suas escolhas profissionais e pessoais oportunizaram a cada uma delas seguir 

caminhos outros, todos apontando, entretanto, para um mesmo ponto: a educação 

escolar no município de Alagoinhas.  

Partindo da noção de projeto e de campo de possibilidades trazida por Velho 

(2003, p. 40), pode-se afirmar que essas mulheres-professoras, guiadas por suas 

escolhas e projetos, traçaram itinerários pessoais e profissionais somente 

compreensíveis na sua historicidade. Para este autor, influenciado pelos escritos de 

A. Schutz, “projeto é a conduta organizada para atingir finalidades especificas”, aqui 

entendido como algo previamente estabelecido e pensado. Sem estender tal 

compreensão aos projetos de vida das mulheres-professoras como algo 

previamente planejado e sem submissão ao campo de possibilidades, traduzido pela 

“dimensão sociocultural, espaço para formulação e implementação de projetos” 

(VELHO, 2003, p. 40). Evitou-se, portanto a interpretação segundo a qual os 

projetos de vida das professoras tivessem tomado formas a partir do simples 

planejamento. Isto é, entendeu-se como mais adequado pensar em múltiplos fatores 

articulados que “ganhassem vida”. 

 Prosseguindo o raciocínio, Velho (2003, p.40) conclui: “as noções de projeto 

e campo de possibilidades podem ajudar a análise de trajetórias e biografias 
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enquanto expressão de um quadro sócio-histórico, sem esvaziá-las arbitrariamente 

de suas peculiaridades e singularidades”. Esses conceitos ajudaram a compreender 

melhor os itinerários das cinco mulheres-professoras, tendo por suporte parte de 

suas trajetórias narradas.  

Além desses, o conceito de experiência44 conforme compreendido por Larrosa 

(2002, p. 21) se refere ao: “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não 

o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. Essa concepção de 

experiência fundamenta-se na capacidade do sujeito de tirar lições e sentido daquilo 

que lhe acontece e situa o saber que dela decorre numa perspectiva histórica. 

Complementa Larrosa (2002, p.25-26): “é experiência aquilo que ‘nos passa’, ou que 

nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. 

Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 

transformação”. É oportuno ainda considerar quando fala: 

 

Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência 
tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que 
nos acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um 
indivíduo ou de uma comunidade humana particular; ou, de um modo 
ainda mais explícito, trata-se de um saber que revela ao homem 
concreto e singular, entendido individual ou coletivamente, o sentido 
ou o sem-sentido de sua própria existência, de sua própria finitude. 
Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, 
relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que 
acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que 
enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma 
experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é 
para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de 
ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode 
separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está, 
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É grande e polêmico o debate sobre o conceito desse termo nas Ciências Humanas e Sociais. 
Dentre vários autores ao termo dedicados, podemos citar a historiadora Joan W. Scott (1999). Para 
ela, “dada a ubiquidade do termo, parece mais útil trabalhar com ele, analisar suas operações e 
redefinir seu significado. Isso exige um enfoque nos processos de produção da identidade, uma 
insistência na natureza discursiva da ‘experiência’ e na política da sua constituição. Experiência é, ao 
mesmo tempo, já uma interpretação e algo que precisa de interpretação”. Para ela, os “sujeitos são 
constituídos pela experiência”, sendo na pesquisa histórica “não a origem de nossa explicação, mas 
aquilo que queremos explicar”. Albuquerque Júnior (2007, p. 143), analisando o conceito de 
experiência para Thompson e para Foucault, chega à conclusão de que para Thompson “a 
experiência é um ponto de partida, um dado, um referente de que se parte para construir o discurso 
historiográfico”; já para Foucault, “a experiência não é um dado concreto, coisa; a experiência é 
relação fugidia entre ação, fala, imagem e poder”, que nos chega de forma fragmentária e 
perpassada por relações de poder, que devem ser explicadas.  
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como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem 
sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, 
uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de 
estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-
se) e uma estética (um estilo). Por isso, também o saber da 
experiência não pode beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, 
ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que 
essa experiência seja de algum modo revivida e tornada própria. 
(LARROSA, p. 27, grifo nosso). 
 

 

 Nessa perspectiva e consciente da impossibilidade de recuperar as 

experiências em sua totalidade das mulheres-professoras, buscou-se compreender 

suas trajetórias levando em consideração os indícios e sinais encontrados e trazidos 

em e por suas narrativas, sem desconsiderar a dimensão temporal que separa o 

narrado da experiência narrada. Como já assinalado e pontuado, perpassa toda a 

escrita desta tese a categoria analítica de gênero, entendida como construção 

sociocultural. Tal concepção ajuda a compreender, a partir dos casos específicos 

aqui trabalhados, como essa construção foi sendo incorporada e/ou transgredida 

num contexto histórico específico. 

 

3.3.1 Os Lugares das Experiências Profissionais 

 

Neste título toma-se emprestado o conceito de ‘lugar’ segundo Certeau (2000, 

p. 66), para quem “toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de 

produção socioeconômico, político e cultural”. Esse lugar social é permeado por 

particularidades e por determinações próprias. Esse autor afirma ainda que “a 

articulação da história com um lugar é a condição de uma análise da sociedade.” 

(CERTEAU, 2000, p. 77).  Assim, imbricadas nas e com as escolhas pessoais e 

profissionais realizadas em suas vivências, as trajetórias das professoras Iraci 

Gama, Jurilda Santana, Ires Muller, Maria da Glória e Valmira Vieira não seguiram 

um ritmo e um percurso lineares e homogêneos.  

Cada uma delas teve seu itinerário delineado por projetos de vida, atrelados 

às circunstâncias históricas e culturais, ou ao que se denomina campo de 

possibilidades. No momento da análise dos dados coletados, optou-se por agrupar 

as professoras em três distintos lugares nos quais desempenharam suas atividades 

profissionais. Leva-se em consideração a atual legislação educacional referente à 
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nomenclatura45, para poder afirmar que as professoras Iraci Gama Santa Luzia, Ires 

Maia Muller e Maria da Glória Rocha fazem parte do grupo que contribuiu 

decisivamente na implantação, consolidação e expansão do ensino superior público 

na cidade de Alagoinhas. A professora Jurilda Bonfim Santana durante toda a 

trajetória se dedicou ao ensino estadual, chegando a ocupar cargos públicos; a 

professora Valmira Maria de Melo Vieira trabalhou em uma mesma instituição de 

ensino, o CSSS, como supervisora e professora do curso de magistério, dando 

significativas contribuições para a formação de professoras primárias no município e 

cidades circunvizinhas. Pelas razões expostas, busca-se centrar a atenção aos 

lugares/espaços de atuação profissional dessas professoras. 

 

3.3.1.2 Novos contornos na educação em Alagoinhas: O Ensino Superior e seus 
delineamentos históricos 
  

 Como já posto, a cidade de Alagoinhas sempre foi considerada um importante 

centro regional, se destacando por ser um polo educacional e uma área de 

convergência populacional. No final da década de 60, já contava com vários 

estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, que ofereciam os cursos 

primários, ginasial e secundário. O ensino superior era, todavia, uma lacuna. Parte 

da população ingressava nesse nível de ensino em instituições localizadas na capital 

baiana, dificultando ou mesmo impossibilitando o acesso a esse nível de ensino a 

boa parcela da população alagoinhense. Data dessa década o processo de 

expansão da educação superior no Estado da Bahia, reportado pelo professor 

Boaventura: 

 

As instituições universitárias se intensificaram a partir da década de 
sessenta do século XX, como a Universidade Católica do Salvador 
(Ucsal), precisamente, em 1961, seguindo-se das quatro faculdades 
de formação de professores de Feira de Santana, Conquista, 
Alagoinhas e Jequié, no final dessa década, e das universidades 
estaduais nas décadas seguintes. A educação superior pública 
estadual foi acompanhada, ainda na década de cinqüenta do século 
XX, do surgimento das faculdades particulares, a exemplo da Escola 
de Serviço Social da Bahia (1952), Faculdade Católica de Filosofia e 
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, integradas ou 
agregadas depois à Ucsal quando de sua criação, concentradas 
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Reporta-se especificamente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 9394/96), 
em vigor no Brasil.  
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todas na capital. (...) Algumas ainda apareceram nos anos sessenta, 
como a Faculdade de Educação da Bahia (Feba), iniciativa da 
professora Olga Pereira Mettig, uma das pioneiras no gênero no 
país, após a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação 
nacional, de 1961, antecedida pela Escola Superior de Estatística da 
Bahia, de 1966. A Escola de Administração de Empresas da Bahia, 
de 1972, é a origem da Universidade Salvador (Unifacs). 
(BOAVENTURA,2005, p.156).  
 

 
Com relação ao processo de formulação e implantação do ensino superior no 

estado da Bahia, o autor argumenta:  

 

Em 1968, o governo Luiz Viana Filho (1967-1971), gestão dos 
secretários Luiz Navarro de Brito (1967-1999)46 e Edivaldo M. 
Boaventura (1970-1971), deu início a uma nova estratégia de 
educação superior com a implantação das Faculdades de Formação 
de Licenciados de 1º Ciclo no Interior com os três cursos de 
licenciaturas curtas em Letras, Estudos Sociais e Ciências e 
Matemática. O Plano Integral de Educação e Cultura optou por essas 
Faculdades de Formação de Licenciados, que já existiam em 
Pernambuco, pela criação de uma Universidade Estadual no Sul do 
Estado e pela Escola Superior de Educação Física da Bahia: A 
solução teoricamente justificável de aumentar na Capital os núcleos 
existentes de formação pedagógica teria, na prática, o inconveniente 
de deslocar pessoas da região (os desejáveis candidatos ao 
exercício de magistério no interior) que talvez não regressassem. 
Em decorrência dos fatores sumariamente analisados, adotou o 
Governo do Estado a solução de organizar e instalar Faculdade de 
Licenciados de primeiro ciclo no interior. (...) Em atos posteriores, 
implantaram-se as Faculdades em Feira de Santana, Alagoinhas e 
Vitória da Conquista, criando-se a de Jequié. A educação superior, 
que então surgia vinculada às necessidades de formação de 
professores para o ensino médio, integrava-se ao Departamento 
de Educação Superior e Cultura (Desc), dirigido pelos professores 
Luís Henrique Dias Tavares e Remy de Souza. (BOAVENTURA, 
2005, p. 158, grifo nosso). 
 

 

Nesse processo de expansão e interiorização do ensino superior colocado em 

prática pelo governo do estado da Bahia, num país submetido ao governo ditatorial 

dos militares, tendo em vista as metas do Plano de Emergência e o Plano Integral de 

                                                           
46

 Nascido em 1935 e falecido em 1986, o educador Luiz Navarro de Brito ocupou a pasta da 
Educação na Bahia entre os anos de 1967-1969, sendo sucedido pelo professor Edivaldo 
Boaventura. Credita-se o erro a uma falha de digitação que, por questão ética, cabe ao autor corrigir 
e à pesquisadora assinalar. Vários documentos comprovam a informação. Cita-se aqui relatório da 
Fundação Carlos Chaga, disponível para consulta em: http://www.fcc.org.br/institucional/wp-
content/uploads/2010/12/Relatorio-Final-Pos-Doc-Jaci2.pdf. 

 

http://www.fcc.org.br/institucional/wp-content/uploads/2010/12/Relatorio-Final-Pos-Doc-Jaci2.pdf
http://www.fcc.org.br/institucional/wp-content/uploads/2010/12/Relatorio-Final-Pos-Doc-Jaci2.pdf
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Educação e Cultura para o Estado da Bahia - PIEC, a cidade foi, então, contemplada 

com a implantação de uma Faculdade de Formação de Professores - FFP, criada e 

mantida pelo governo estadual. Esclarece Lima (2008, p. 58): “os governadores 

baianos, durante o regime militar, alinhados com o projeto político ideológico 

nacional, procuraram nomear para a Secretaria de Educação e Cultura pessoas que 

comungassem com seus princípios ideológicos para assim poder dar vazão ao 

projeto de educação desenhado para este período”. Foram esses os governadores 

do estado da Bahia durante o regime militar brasileiro e seus respectivos secretários 

de Educação: Antonio Lomanto Júnior (1963-1967), do Partido Liberal, cuja 

Secretaria de Educação e Cultura foi ocupada por Luís Soares Palmeira, Paulo 

Amorim, Eduardo Mamede e Aloar Coutinho; Luís Viana Filho (1967-1971), do 

Partido Libertador da Bahia, estando à frente da Pasta da Educação Luís Augusto 

Fraga Navarro de Brito e, posteriormente, Edivaldo Machado Boaventura; Antonio 

Carlos Magalhães (1971-1975), da Aliança Renovadora Nacional – ARENA, sendo 

secretários de Educação Romulo Galvão de Carvalho e Kleber Pacheco; Roberto 

Santos (1975-1979), também da ARENA, ocupando a Pasta da Educação Carlos 

Correia de Menezes Sant’Ana; Antonio Carlos Magalhâes (1979-1982), 

ARENA/Partido Democrático Social, sendo Secretário da Educação Eraldo Tinoco; 

João Durval Carneiro (1983-1986) do Partido Democrático Social, voltando 

novamente a ocupar a Secretaria da Educação Edivaldo Machado Boaventura 

(LIMA, 2008).          

Analisando o significado dos projetos educacionais implantados no Brasil 

pelos governos militares nas décadas de 60, 70 e nos anos 80, na chamada Nova 

República, Fonseca (1993, p. 19) afirma que “o papel da educação, assim como as 

metas para o setor estabelecidas pelo Estado Brasileiro a partir de 1964, estiveram 

estritamente vinculados ao ideário de segurança nacional e de desenvolvimento 

econômico. O projeto delineado nos Planos e Programas de Desenvolvimento, na 

legislação e nas diretrizes governamentais representa o ideário educacional de 

diversos setores internos e externos”. Referindo-se especificamente ao contexto 

baiano, Lima assegura:  

 
No processo de condução da política estadual, a identificação com 
os propósitos do Governo Militar, na Bahia, deu-se tanto em relação 
à forma quanto ao conteúdo. Um dos exemplos dessa estreita 
identificação pode ser comprovado, no momento da posse do 
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governador eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa, em 
1971, Antônio Carlos Magalhães, quando, ao proferir o seu discurso 
na sessão especial, orgulhosamente apresentava os critérios 
utilizados para a indicação do seu nome. (LIMA, 2008, p. 58). 

 

Utilizavam-se para definir os locais de implantação das FFP critérios 

populacionais, bem como a importância estratégica da microrregião (CHAPANI, 

2012). Essa autora argumenta também que o governo do estado da Bahia estava 

preocupado em criar espaços visando à formação de professores para atuação na 

hoje denominada de Educação Básica. Sobre isso argumenta: 

 
 

Entendemos que foi a necessidade de formar professores para a 
educação básica que originou o sistema público estadual de ensino 
superior na Bahia, uma vez que, para a expansão do sistema básico 
de ensino, eram necessários professores qualificados. A partir das 
primeiras faculdades, que mantinham cursos de pedagogia e 
licenciaturas curtas em letras, estudos sociais e ciências, iniciou-se o 
processo de interiorização e expansão do ensino superior público no 
estado. (CHAPANI, p. 147-148). 
 
 

 Segundo Lima (2008, p. 55), “durante a década de 1950, a Bahia 

experimentou um período, ainda que efêmero, de desenvolvimento econômico”, o 

que levou o governo do estado a traçar e estabelecer metas visando seu 

crescimento industrial, construindo o centro industrial e o Pólo Petroquímico na 

Região Metropolitana de Salvador – RMS. Segundo essa autora, nem sempre a 

preocupação governamental com o crescimento e o desenvolvimento econômico e 

industrial do estado andava atrelada às questões sociais; a expansão do ensino 

superior seria então uma forma de minimizar as distorções sociais advindas desse 

processo. Lima relata: 

  

Somente no final da década de 1960, o Estado começa a organizar 
alguns estabelecimentos de educação superior no interior do Estado. 
O governo, desenvolvendo uma política compensatória, uma vez 
que, o interior baiano, diferentemente da Região Metropolitana de 
Salvador - RMS, que até aquele período não havia recebido 
incentivos econômicos, identifica nas faculdades de formação de 
professores uma maneira de minimizar possíveis 
descontentamentos, principalmente dentro da ala governista. Desta 
forma, vista a necessidade de titular os professores que atuariam na 
formação da mão-de-obra atenta a este novo cenário econômico, 
foram projetadas as faculdades de formação de professores, 
constituindo, assim, os pólos geoeducacionais no interior do Estado. 
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O Plano Integral de Educação e Cultura-PIEC, desdobramento do 
plano econômico, revelou no final da década de 60 a opção do 
Estado em atuar no campo da formação de professores, enquanto a 
Universidade Federal da Bahia atuava como articuladora do 
processo de desenvolvimento sócio-econômico com as inovações 
tecnológicas, de produção e difusão da ciência e da cultura, 
contribuindo para uma aproximação maior entre os pólos geradores 
de cultura e economia. A simbiose estabelecida entre a política 
estatal e federal formatou o modelo de divisão por área de formação 
da educação superior baiana. (LIMA, 2008, p. 57). 

   
 
 Neste panorama, começa a se colocar em prática o projeto de implantação 

desse nível de ensino na cidade, voltado especificamente para a formação do 

professorado, ligado, como dito acima, a um conjunto de medidas em prol do 

crescimento e desenvolvimento do estado.  

 Como o interesse deste estudo não é o de adentrar por uma discussão sobre 

as reformas e legislação voltadas para a educação de forma geral desse período, 

nem analisar as políticas governamentais de formação de professores, o trabalho se 

restringe a citar algumas leis. Entretanto e reconhecendo que o itinerário profissional 

percorrido pelas referidas professoras não aconteceu ‘no vazio’, mas, ao contrário, 

em determinado contexto sócio-histórico, determinados aspectos da política 

educacional do período vieram à tona no momento das suas narrativas.  Sobre essa 

questão e seus contornos no cenário baiano, Lima (2008) afirma:  

 

Com a promulgação da Lei 5.540/68 – Reforma Universitária – o 
Governo da Bahia vê-se compelido a retomar as discussões sobre a 
instituição de faculdades voltadas para a formação de professores no 
interior do Estado. Conforme orientação explicitada no Art. 30, a 
referida Lei estabelecia: A formação de professores para o ensino de 
segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo 
de especialistas destinadas ao trabalho de planejamento, supervisão, 
administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas e 
sistemas escolares, far-se-á em nível superior. § 1º A formação dos 
professores e especialistas previstos neste artigo realizar-se-á nas 
universidades mediante a cooperação das unidades responsáveis 
pelos estudos incluídos nos currículos dos cursos respectivos. § 2º A 
formação a que se refere este artigo poderá concentrar-se em um só 
estabelecimento isolado ou resultar da cooperação de vários, 
devendo, na segunda hipótese, obedecer à coordenação que 
assegure a unidade dos estudos, na forma regimental (Lei 5.540/68). 
Na Bahia, a expansão ocorre, principalmente, com a implantação da 
educação superior estadual, caracterizando o que alguns autores 
denominam da “singularidade baiana” (LIMA, 2008, p.59). 
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Ainda sobre essa questão, Boaventura (2005, p. 171) lembra: 

 

As quatro faculdades de formação de professores, implantadas de 
1968-1970, efetivaram a mudança da política de educação superior 
do Estado da Bahia. Antes, as Escolas de Agronomia e Medicina 
Veterinária expressaram as necessidades de formação do setor 
primário da economia. Com as Faculdades de Formação de 
Professores, voltou-se o Estado da Bahia para objetivos 
educacionais com a implantação das licenciaturas curtas em Letras, 
Estudos Sociais, Ciências e Matemática. Em seguida, vieram as 
Universidades que surgiram nas cidades sedes dessas faculdades, 
como Feira de Santana (Uefs), Vitória da Conquista e Jequié (Uesb), 
Alagoinhas (Uneb). (BOAVENTURA, 2005, p.171). 
 

 

Argumenta ainda Lima (2008):  

 

Antes mesmo da sua gênese, a educação superior pública estadual 
experimentou a interferência do poder político do Estado na sua 
futura estrutura jurídica. No ano de 1967, o Governo do Estado, por 
meio da Lei N. º 2.454/67, na Seção VII, instituiu o Departamento da 
Educação Superior. Segundo a referida Lei, no Artigo 18, estava 
entre as competências deste Departamento, promover, organizar, 
coordenar e supervisionar a educação superior e a expansão e 
difusão da cultura, bem como preservar o patrimônio cultural do 
Estado. Nessa mesma Lei, o Artigo 20 estabelece como competência 
da Divisão de Ensino Superior promover, em colaboração com o 
Centro de Estudos e de Planejamento e outros órgãos, estudos e 
pesquisas visando ao aperfeiçoamento da educação superior e sua 
adequação ao desenvolvimento econômico do Estado (Lei N. º 
2.454/67). Essa foi a primeira iniciativa, entre tantas, posteriormente, 
decretadas, reveladora do caráter autoritário do Governo baiano no 
que diz respeito à questão da autonomia universitária. (LIMA, 2008, 
p. 58) 

  
 

 Tomam-se mais uma vez emprestadas as palavras do professor Edivaldo 

Boaventura, homem público que desempenhou importante papel naquela política de 

expansão do ensino superior no estado da Bahia, as quais resumem em poucas 

linhas como se deu a implantação e demonstra a importância da criação das 

universidades estaduais para a população baiana. Afirma ele:  

 
 

A partir da década de sessenta, precisamente, com as Faculdades 
de Formação de Professores, em 1968, até os anos 90, com a 
Universidade Estadual de Santa Cruz, em 1991, formou-se um 
sistema estadual de educação superior para responder às demandas 
do ensino, contando com recursos financeiros e orçamentários do 
Estado da Bahia. Em todo esse processo de construção da educação 
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superior, houve não somente a participação decisiva dos governos 
estaduais mas, também, a contribuição pessoal dos governadores. 
Antecedendo ou concomitantemente aos atos do poder público, 
destacam-se as lideranças locais, motivadoras e gestoras das 
imanações da coletividade que expressaram as necessidades da 
educação superior como matriz formadora de profissionais para os 
sistemas de ensino. Não pode haver educação e educação de 
qualidade sem universidade. (BOAVENTURA, 2005, p.171, grifo 
nosso). 
 
 

 Assim, pode-se inferir que as professoras Iraci Gama Santa Luzia, Maria da 

Glória Rocha e Ires Maia Muller podem e devem ser consideradas, senão 

‘lideranças locais’, como se reporta Boaventura, ao menos profissionais que se 

sobressaíram no exercício docente e mantiveram relações sociais com o grupo de 

professores responsáveis pela implantação das FFP no interior baiano. E esse é o 

aspecto que se pretende agora explorar. O professor Boaventura oferta a ponte 

buscada para ligar nossas professoras à implantação do ensino superior público na 

cidade de Alagoinhas. Esclarece ele: 

 
Todavia as quatro Faculdades de Formação de Professores tiveram 
pleno êxito e expansão. Contando com problemas de carências 
de corpo docente, encarregou-se o Programa de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação, Mestrado, da UFBA, de ministrar um Curso 
de Especialização de Conteúdos e Métodos de Ensino Superior, 
curso coordenado pelos professores Giselda Santana Moraes e 
Hermes Teixeira de Melo. A especialização abrangeu as áreas de 
Letras, Estudos Sociais, Ciências e Matemática, e Educação. Para 
tanto, contou-se com a participação dos Institutos básicos recém-
criados pela reforma da UFBA. (BOAVENTURA, 2005, p. 158, grifo 
nosso). 
 

 
A busca por oportunidades de formação sempre foi uma constante na vida 

das três professoras supracitadas, motivadas por projetos pessoais e/ou 

perspectivas de crescimento profissional. Foi assim que a decisão de ingressar em 

um curso superior na capital baiana marcou e influenciou fortemente o curso de suas 

vidas. As professoras Iraci Gama e Maria da Glória conforme visto antes, ao 

ingressar nesse nível de ensino já faziam parte do magistério público estadual, 

ambas lecionando em Alagoinhas. Iraci Gama rememora a sua busca por uma 

formação mais qualificada: 
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[...] Nunca me acomodei, fui fazendo um curso em cima de outro, o 
que aparecia eu ia fazendo. Basta dizer que eu fui fazer um curso de 
CADES, eu concluí o curso pedagógico no dia 2 de dezembro de 
1962 e no dia 4 de janeiro eu já estava em Salvador fazendo o curso 
de CADES. O que é CADES? É Campanha de Aperfeiçoamento e 
Difusão do Ensino Secundário. Era um trabalho orientado, 
organizado e mantido pelo Ministério da Educação. Então, o próprio 
Ministério distribuía pelas capitais determinados professores, 
selecionava professores e dava esses cursos nas várias áreas para 
professores leigos. Nos lugares onde não havia curso de graduação, 
os professores leigos ensinavam tudo. Então eu fui ser professora de 
Português. Como é que eu ia ser professora de Português sem ter 
recebido a formação? Então eu fiz o curso de CADES em 1963. Eu 
fiz esse curso em 1963 no Colégio da Bahia, o Central. Nós 
passávamos um mês inteiro ali, eu comprei uma gramática chamada 
“Gramática Resumida do Irmão Arnulfo”, era desse tamanho assim. 
Eu comprei para estudar mesmo, porque eu ia dar aula e eu 
precisava me preparar. Então essa Gramática eu a tenho ainda. (...) 
Fiz esse curso em 1963, fiz em 1964, em 1965, 1966, em 1967 me 
disseram: “Você não pode fazer mais”. Por que eu ia todo ano? 
Porque era uma oportunidade de atualização.   
 

   
A respeito dessa campanha, é importante, a título de complementar a fala da 

professora Iraci Gama, mencionar a análise feita por Nunes, C. (2000) em torno do 

Ensino Secundário no Brasil. Sobre a criação da Campanha de Aperfeiçoamento e 

Difusão do Ensino Secundário - CADES pelo Decreto 34.638 de 17/11/1953, a 

autora a entende como uma resposta do Governo Federal, segundo Nunes, C. 

(2000, p. 49) “a precariedade das condições de trabalho e da formação de docentes 

presente na expansão pública do ensino secundário (...)”, em vários estados 

brasileiros. Sobre a campanha ressaltada por Iraci, explica a estudiosa:  

 

[...] a finalidade da CADES era habilitar professores do ensino 
secundário em expansão, fornecer instalações adequadas para 
atender a esse crescimento forçando uma ampliação pelo poder 
público dos recursos financeiros para tal empreendimento. A atuação 
das Inspetorias, que se espalharam pelo país, descentralizou 
gradativamente o serviço da Diretoria de Ensino Secundário, a ponto 
de, no início dos anos 60, o serviço de pessoal e de orçamento 
serem a elas confiados, numa frontal oposição à centralização da 
Reforma Capanema ainda em vigor no país. Para realizar seus 
objetivos, a CADES firmou convênios com entidades públicas e 
privadas, patrocinando jornadas pedagógicas e cursos de 
aperfeiçoamento para professores, principalmente no interior dos 
estados brasileiros, promovidos pelas Inspetorias Seccionais 
(NUNES, C., 2000, p.49). 
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Ou seja, a incessante busca por conhecimento era pontual na carreira das 

professoras aqui pesquisadas. Para Maria da Glória Rocha, por exemplo, a procura 

por uma formação em nível superior foi reforçada ao ver uma das irmãs prestar 

vestibular e ingressar numa faculdade. E, também, pela vontade de aprofundar os 

saberes. Ressalta a entrevistada que, para poder cursar a faculdade em Salvador, 

optou por pedir demissão de dois colégios particulares – o Dínamo e o São 

Francisco, ambos localizados em Alagoinhas – nos quais lecionava, ficando apenas 

com o vínculo estadual, dando aulas no turno noturno. Assim rememora:  

 
 

E pode ser o seguinte: talvez tenha sido a minha irmã que fez o 
vestibular primeiro e eu tenha me estimulado também. Mas eu acho 
que não foi isso não, foi o meu desejo de fazer um curso de Letras. 
Eu adorava a Língua Portuguesa, gostava de ler muito. Eu queria 
fazer um curso superior, e aí resolvi ir, com todas as dificuldades. 
Não tinha diminuição de carga horária, a gente tinha que dar as aulas 
mesmo.  
 
 

A respeito da falta de professores na Bahia com escolarização de nível 

superior, ainda que aborde as décadas de 40 e 50, Passos acrescenta:  

 

No final da década de 40 e no transcorrer da de 50 (...), a educação 
baiana vivia o grave problema da falta de professores capacitados 
para fazer frente à ideologia de democratização da educação, que 
procurava transformar o ensino secundário de propedêutico para o 
superior e exclusivo de uma camada social, para um ensino 
destinado a todos e comprometido com a formação de cidadãos para 
o progresso do Estado e do País. (PASSOS, 2004, p.82). 
 

  

Dentre as possibilidades para se explicar os motivos que levaram essas 

professoras a ter seus nomes indicados para a recém-implantada Faculdade de 

Formação de Professores de Alagoinhas (Fig.34) pode-se apontar os perfis 

profissionais, a formação no nível superior, bem como a já comprovada competência 

no desempenho das funções, seja como educadoras ou no papel de alunas. 

Concretamente, a oportunidade oferecida às professoras Iraci Gama e Maria da 

Glória Rocha advinha do contato, à época de estudantes, mantido com as 

professoras responsáveis pela implantação das FFP no interior do estado.  
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FIGURA 34 - Fachada do prédio onde funcionava a FFPA. (Década de 80) 

Fonte: Biblioteca do IBGE. 

 

Como mencionado, Iraci Gama era uma profissional que acreditava no 

potencial formativo a fim de poder desenvolver um bom trabalho em sala de aula. 

Segundo conta, em 1968 o Instituto de Letras da UFBA deu início a um curso de 

Linguística Aplicada tendo como público-alvo professores leigos de Língua 

Portuguesa. Foram formadas duas turmas, uma com professores de Alagoinhas e 

outra com professores de Feira de Santana. A professora Joselice Macedo 

Barreiros, primeira doutora em Linguística do Brasil, era a responsável por esse 

curso e, tempos depois, também desenvolveu trabalhos de orientação junto à 

recém-criada FFPA. Iraci expõe: 

 
 

Aí eu conheci não só Joselice, mas Lícia Beltrão, Ana Maria Luz, Ívia,  
Iracema, e uma professora por quem tenho admiração enorme - a 
Maria José Rocha. Era ‘o crânio’, uma professora de Português, era 
professora de Latim e Grego no Central. Uma mulher fabulosa a 
Maria José Rocha. Então essas professoras todas trabalhavam 
conosco, éramos professores leigos e estávamos precisando de 
ajuda. O curso acontecia periodicamente. Digamos, em uma 
semana, “o primeiro semestre vai acontecer em Alagoinhas” - aí os 
professores de Feira vinham para Alagoinhas, passávamos uma 
semana juntos aqui, as aulas aconteciam ali na Farda Branca. No 
outro semestre, passávamos uma semana em Feira, íamos todos 
para esse trabalho em Feira, naquele tempo era no colégio Gastão 
Guimarães. Nisso passamos dois anos. Esses professores do curso 
de Linguística Aplicada nos abriram as portas para o entendimento 
do texto... Foi a primeira vez que recebi uma orientação de como 
trabalhar um texto... Quando veio o vestibular do Premem, em 1970, 
eu fiz o vestibular para fazer o curso do Premem, quando eu passei e 
fui fazer o curso do Premem, quem montou o curso na Bahia? O 
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Instituto de Letras da UFBA. Então eu fui me encontrar com todos 
esses professores, já era um conhecimento, eu já tinha uma iniciação 
naquela linguagem, porque já fazia o curso, então foi muito positivo 
para mim, e eu terminei virando ajudante dos colegas.  
 

   
Ao rememorar aquele período, abre parênteses na narrativa para contar um 

episódio marcante, o qual, segundo ela, comprova sua teoria de que “em todo canto 

que fui sempre achei uma briga para comprar”. Em outro momento da sua fala, a 

professora havia dito que a opção pela carreira do magistério se deu devido à 

impossibilidade de cursar Direito, mas que “[...] tinha muito mais aquela disposição 

do trabalho que desse resultado para outras pessoas. Sempre eu tive esse desejo 

de contribuir, de ajudar, isso em mim sempre foi muito forte”. Acredita ter sido este 

senso de justiça que a fez “entrar em uma briga” quando aluna do PREMEM, diante 

do que considerou ‘uma injustiça’ com as alunas-professoras ingressas no 

programa. Sua participação nos cursos de aperfeiçoamento da CADES (Fig. 35) 

tinha lhe fornecido as bases necessárias para não encontrar dificuldades no novo 

curso iniciado, não sendo isso estendido as outras alunas advindas de cidades do 

interior e há muito tempo, longe das salas de aula não conseguindo acompanhar, 

intelectualmente, o andamento do curso.  

 
FIGURA 35 – Professora Iraci Gama durante curso da Cades em Salvador (Década de 60). 

Fonte: Acervo particular/Iraci Gama. 

 

 

Logo, a notícia de que parte da turma não seria aprovada levou-a a 

encabeçar um movimento visando ajudar as colegas. Seus revelados “dotes de 

liderança e de negociadora” fizeram-na conseguir mais tempo para que as moças se 

preparassem para o exame final. Para isso, ela se pôs como monitora do grupo, 
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juntamente com outras estudantes destacadas pela reconhecida capacidade de 

aprendizagem. Revela que, no final, tudo se resolveu a contento e acentua:  

  

Então não foi brincadeira, não. Nos viramos para dar conta disso, 
mas a verdade é que esse pessoal conseguiu fazer as provas e teve 
a aprovação não com tanto brilho como os outros, mas foi todo 
mundo aprovado. Então eu tenho muito orgulho disso, porque foi um 
esforço... E vencer uma batalha dessa, porque o problema era a 
batalha da comunicação. Mas aquilo para mim representava assim: 
não podemos nos submeter. Quer dizer, de forma autoritária, esse 
povo vai ser cortado, porque não tem condição, não era possível 
isso. Era o meu lado de advogada que estava falando. 
 
 

 Pelo relato, pode-se constatar que a professora Iraci Gama demonstra não só 

inteligência aguçada e bom preparo intelectual quando comparada às colegas de 

turma e de profissão, como também capacidade de liderança, qualidade pouco 

comum esperada das mulheres. Numa análise sobre as representações de gênero 

na Bahia na segunda metade do século 20, Passos (2004, p. 102) reflete: 

 
O estudo poderia ser um valor no mercado matrimonial ou um 
desvalor? Os homens gostariam de ter esposas inteligentes e 
produtivas? Pairava a dúvida e, diante dela, as representações 
sociais davam o norte, ao desconfiarem da mulher intelectual. A 
maioria das alunas concordava que não precisavam ser muito 
preparadas, nem demonstrar competência, com receios de não 
serem escolhidas para o casamento, assim, mesmo tendo melhor 
desempenho do que os alunos, não usavam isto como um símbolo, 
porque sabiam que a sociedade tinha para com as mulheres 
inteligentes preconceitos e valorizava aquelas mais preparadas para 
as funções do lar do que do saber. 
 
 

  Diante dessas considerações, a professora Iraci Gama, como se percebe, fez 

uma opção consciente por ser uma “mulher intelectual”, o que não a levou a trilhar 

caminhos e carreira considerados ‘inapropriados’ ao sexo feminino, concentrando-se 

em áreas tidas como “apropriadas à natureza feminina”: o magistério e o curso de 

Letras. Naquele momento da trajetória já havia ingressado e concluído na UCSal o 

curso de Licenciatura Plena em Letras. Seu acesso a esse curso foi incentivado por 

uma de suas professoras, Maria José Rocha, do PREMEM, que, segundo rememora 

disse-lhe: “o PREMEM pra você foi só o início, você pode ir muito longe e eu estou 

te chamando aqui pra lhe dizer que você precisa fazer o vestibular pra fazer o Curso 

Pleno de Letras”. Elegeu por fazer o curso de Letras nessa universidade, que 

embora fosse paga, facilitava a vida, permitindo-lhe trabalhar durante o dia e estudar 
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à noite. Segundo relata, foram anos de sacrifício e dificuldades, só superados por 

entender que tudo tinha de ser encarado com responsabilidade, valor repassado por 

seus avós.  

 Sua formação no PREMEM permitiu sua participação no corpo docente das 

Escolas Polivalentes, mais especificamente da Escola Polivalente de Muritiba, 

cidade do interior baiano, onde desenvolveu “um trabalho integrado, ótimo..., eu 

gostava, eu amava aquele trabalho”. Santa Luzia (2001) analisa a seguir, com uma 

perspectiva bem positiva, a experiência das Escolas Polivalentes na Bahia:  

 

A seleção dos recursos humanos (professores de apoio) que 
atuariam nessas escolas foi efetuada através de provas escritas, 
psicotestes e concurso de títulos. O pessoal técnico-administrativo 
recebeu treinamento especifico, que enfatizava os pressupostos 
filosóficos e pedagógicos que norteariam a experiência. As equipes 
das escolas tinham, entre as atribuições inerentes à função de cada 
membro, a de promover a integração entre o grupo e, sobretudo, 
deste com a comunidade. Todos os funcionários tinham dedicação 
exclusiva e percebiam, na época, salários bem compensadores. O 
espaço físico das escolas foi construído para atender às suas 
especificidades, dispondo de salas para aulas, direção e vice 
direção, supervisão, orientação educacional, professores, recursos 
didáticos, secretaria, laboratórios, bibliotecas, artes praticas, oficinas 
e áreas para educação física, inclusive quadras de esportes. Todos 
os ambientes foram dotados de material adequado, recursos 
audiovisuais, mapoteca, etc. (...) A experiência dos Polivalentes, 
ainda que com pressupostos e origem questionáveis, representou 
incontestavelmente uma prática educacional inovadora no cenário de 
ensino baiano. (SANTA LUZIA, 2001, p.180). 

   
 
Sobre a criação deste tipo de Colégio no Brasil, Nunes, C. (2000) afirma que: 

 

[...] os novos ginásios criados sob o apoio do regime militar, 
denominados Ginásios Polivalentes, propuseram-se a superar a 
dicotomia entre trabalho intelectual e manual, introduzindo práticas 
de trabalho ao lado de disciplinas de cultura geral. Tentava-se criar a 
imagem de uma escola não-discriminatória, na qual a preparação 
técnica e ideológica se fizesse de acordo com o interesse das 
camadas que nela ingressavam. No entanto, tal inovação sofisticava 
o processo de seleção interna e dissimulava não só a arbitrariedade 
da divisão da mão-de-obra, antes mesmo de seu ingresso no 
mercado de trabalho, como, também, a transmissão de ideologias 
legitimadoras da ordem e da paz social. (NUNES, C. 2000, p.56). 
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Para Santa Luzia (2001): 
 
 
Implantadas no final de 1971, as Escolas Polivalentes representam 
uma antecipação prática das determinações da Lei 5692/71 que, 
entre outras, estabeleceu a passagem automática do 1º para o 2º 
grau; a incorporação de disciplinas com vistas à profissionalização e 
a integração da educação geral à formação especial. Resultaram de 
um dos acordos MEC/USAID14 (Ministério da Educação e 
Cultura/Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 
Internacional) que, a pretexto de atendimento às necessidades do 
desenvolvimento emergente e de uma integração mais efetiva da 
economia brasileira ao capitalismo internacional - neste caso, via 
formação de mão-de-obra - constituíram-se na ingerência mais 
explícita da política norte-americana na política educacional do 
Brasil”. (SANTA LUZIA, 2001, p.179). 
 
 

O convite para Iraci Gama fazer parte do corpo docente da FFPA partiu, 

igualmente, de uma de suas mestras dos cursos dos quais havia participado, a 

professora Lícia Regina. Assim revela como ocorreu sua inserção no ensino 

superior, agora como docente: 

 

Então, Lícia Regina, que era diretora do DESAP, na época o DESAP 
era o Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento de 
Pessoal, era um órgão da Secretaria de Educação do Estado. Esse 
DESAP tinha uma divisão para o Ensino Superior, que era chamado 
DES - Departamento de Ensino Superior. Mas o que era o Ensino 
Superior no Estado? Eram as faculdades. Então, a Faculdade de 
Formação de Professores de Alagoinhas, de Feira de Santana, de 
Jequié e de Conquista, eram essas quatro faculdades. Então esse 
departamento trabalhava com essas quatro faculdades. E quando o 
departamento começou a fazer o pedido ao Dr. Carlos Santana, para 
que eu viesse trabalhar aqui, ele dizia “Não vou mexer com 
Polivalente de jeito nenhum. Imagina se eu vou tirar a professora do 
Polivalente para trazer para Alagoinhas?” Mas a faculdade aqui 
estava para fechar as portas, porque já havia passado do prazo do 
reconhecimento e a documentação não tinha sido apresentada. E 
Lícia Regina no meu pé, me cobrando. De onde Lícia Regina me 
conhecia? Tinha sido minha professora no curso de Linguística 
Aplicada, porque ela era professora do Instituto de Letras da UFBA. 
E me conhecia do curso de Linguística Aplicada e do curso do 
PREMEM. Agora, ela estava como diretora do departamento... Sabia 
que eu podia prestar aquele serviço, mas eu não queria, também não 
queria vir, porque lá em Muritiba nós trabalhávamos de forma 
integrada, eu sentava com todo mundo e discutia. E eu, assim que 
terminou o curso do PREMEM, eu fiz o vestibular para Católica, para 
fazer o vestibular do curso pleno. Então, comecei o curso pleno em 
março de 1972 e tudo o que eu ouvia que era importante eu levava 
para os colegas e a gente aplicava lá. Então, eu estava me 
especializando mais e estava socializando com o grupo aquele 
trabalho que a gente fazia. Então, Lícia sabia disso tudo e queria me 
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trazer para cá. E esse conjunto de experiências e de cursos é que 
formalizou o meu currículo para ter acesso aqui à faculdade. Mas 
quando o Conselho Estadual aprovou o meu nome, aprovou com a 
orientação de que eu deveria fazer o mais rápido possível o 
mestrado, tanto que eu vim para aqui em maio de 1976, trabalhei 
mais no sentido desse reconhecimento, para a faculdade não 
fechar as portas e assumi Metodologia e Estágio em Português. 
E, em março de 1977, estava tudo pronto, a faculdade foi 
reconhecida. A partir daí a gente já ficou mais tranquila, no segundo 
semestre começou o curso de Estudos Sociais e, em 1979, o de 
Ciências (grifo nosso).  
 
 

Ciente da oportunidade, Iraci aproveitou o momento e ingressou como 

docente da recém-inaugurada FFPA, devido à boa escolarização e às suas redes de 

socialização. Na análise sobre a trajetória da professora baiana Leda Jesuíno, 

Passos (2004, p. 121) afirma que ela aproveitou o “ponto de escape” e ingressou no 

Curso de Filosofia da UFBA, num período no qual as mulheres estavam 

reivindicando maior escolarização e conquistando mais espaço no ensino superior. 

Pode-se afirmar, a partir da colocação de Passos, que a professora Iraci Gama 

soube também aproveitar “os pontos de escape” colocados à sua volta, ao escolher 

por exercer a docência na educação superior ao invés de permanecer no nível 

médio, embora gostasse das atividades realizadas. Mas a isso não se pode chamar 

de transgressão, talvez uma possibilidade de fugir do tradicionalmente tido como o 

“destino” profissional da mulher: o de ser professora primária. 

A inserção da professora Maria da Glória Rocha como docente no ensino 

superior também se deu via escolarização, sendo as relações sociais travadas 

durante sua vida como discente do curso de Letras, na UFBA, a porta de entrada 

para tal acontecimento.  A professora conta:  

 

Foi nessa época, em 72, que começou o DESAP. A Secretaria da 
Educação e o DESAP começaram a implementar a ideia de instituir 
um curso superior nas cidades do interior e uma delas era 
Alagoinhas. (...) Eu estava ainda fazendo a minha graduação quando 
a faculdade começou aqui, na praça Ruy Barbosa, nesse prédio aí. 
(...) Enfim, quando eu terminei o meu curso de graduação, a 
faculdade já estava andando. Denise Gurgel Nascimento era a 
diretora, foi a primeira diretora. (...). Então tinha um grupo de 
professores da cidade, eles pensaram assim: “Vamos construir uma 
faculdade com o material que temos na cidade”. Como Lícia Regina 
me conhecia, pois eu tinha sido aluna dela de Linguística e de Língua 
Portuguesa, ela mandou me chamar e a Iraci Gama também, as 
pessoas que se qualificaram academicamente e que moravam na 
região, foram então convidadas a dar aula na Faculdade. Eu já era 
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professora do Ensino Médio, já estava trabalhando no Centro 
Integrado Luiz Navarro de Brito, aí o que foi que fizeram? Colocaram 
a gente, baixaram um ato e nos colocaram à disposição da 
Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, e aí 
começamos imediatamente [a trabalhar]. 
 
 

Atendendo positivamente ao convite feito, passou a integrar o quadro docente 

da recém-criada instituição. A entrevistada ressalta em sua narrativa os critérios 

utilizados para que seu nome fosse lembrado pelas professoras responsáveis pela 

implantação das FFP no interior baiano: a competência e o bom desempenho tidos 

quando discente do curso realizado no Instituto de Letras, da UFBA. Relembra com 

orgulho: 

 

[...] fiz a graduação na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de 
Letras, que era na época em Nazaré, comecei em 1973 e terminei 
em 1976 a graduação. E eu era muito estudiosa e as professoras lá 
de Letras me consideravam porque eu era uma pessoa estudiosa, eu 
gostava de estudar, tinha boas notas.  
 
 

Avançando nestas lembranças, ela fala sobre o convite recebido para lecionar 

na FFPA: 

 

[...] Eu fui convidada para dar aula na Faculdade de Formação de 
Professores de Alagoinhas, e não foi indicação política, de maneira 
nenhuma, eu fui, porque a minha professora me conhecia, ela dava 
aula para mim de Língua Portuguesa... Joselice Macedo, Lícia 
Fonseca... Iraci conhece muito bem por que foi aluna dela também. 
Então, as pessoas que se destacavam aqui em Alagoinhas na área 
de Língua Portuguesa foram convidadas, é lógico, a formar um 
quadro dentro da instituição. Outra coisa, não foi um concurso, não 
vamos dizer que foi ou que não foi, mas não havia o hábito, a 
sistemática de fazer concurso. A universidade na Bahia também era 
incipiente, só tinha uma, que era a UFBA. Então tinha que começar 
de alguma forma. E a forma foi essa.  
 
 

Já integrantes do quadro de professores da faculdade, as docentes 

precisavam garantir a continuidade da instituição, em troca de credibilidade e 

respeito perante a sociedade civil e a acadêmica. Ao mencionar o processo de 

reconhecimento da FFPA apenas alguns meses após ingressar nos quadros da 

instituição, a professora Iraci Gama deixa transparecer emoção, rememorando, com 

largo sorriso de satisfação e dever cumprido: “Eu vim para cá em maio de 1976, 

trabalhei mais no sentido desse reconhecimento para a faculdade não fechar as 
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portas e assumi Metodologia e Estágio em Português. E, em março de 1977, estava 

tudo pronto, a faculdade foi reconhecida”. O fato de ser filha da cidade de certa 

forma, acredita, facilitava seu trâmite nos órgãos oficiais locais e não nega ter feito 

uso de relações pessoais e estratégicas com pessoas e autoridades locais, visando 

agilizar os documentos e encaminhamentos necessários ao reconhecimento do 

curso de Letras. Ao relembrar as experiências relacionadas a essa questão, a 

professora Maria da Glória esclarece: 

 
 

A professora Lígia Regina era muito criteriosa, ela me mandou para 
Brasília. Fiz um curso de especialização lá em Brasília, três meses 
com um pessoal... Foi realizado entre dezembro, janeiro e fevereiro. 
Foi lá em Brasília que o curso foi dado por um instituto americano; 
um linguista chamado Pike, famosíssimo na época. Eles tinham um 
instituto de estudos linguísticos e eles foram convidados para dar 
aula lá em Brasília. E eu fiquei lá três meses fazendo este curso. No 
ano seguinte, eu comecei a dar aula, ela nos colocou à disposição, 
saímos do Centro Integrado, ficamos na faculdade servindo, dando 
aula, construindo e arrumando, organizando... Ajudando a diretora a 
construir a instituição, a construir os processos, os procedimentos, 
arrumando tudo e dando aula, era uma turma só. 

  
 

De acordo com Neves (1987), a Faculdade Estadual de Educação de 

Alagoinhas foi criada por meio do Decreto Estadual nº 21.363 de 31 de julho de 

1969, tornada autarquia pela lei estadual n. 2.741, de 11 de novembro de 1969. 

Quando da autorização de funcionamento no ano de 1971, teve a denominação 

alterada para FFPA. A faculdade funcionou, num primeiro momento, nas instalações 

do Centro Integrado Luís Navarro de Brito - CILNB, mediante Portaria número 7.075, 

de 16 de junho de 1970, da Secretaria de Educação e Cultura - SEC, publicada no 

Diário Oficial de 26 de junho do mesmo ano. No ano seguinte, a Prefeitura Municipal 

de Alagoinhas cedeu um prédio no centro da cidade, onde a faculdade funcionou até 

1994. As instalações atuais da agora Universidade do Estado da Bahia, Campus II 

ficam localizadas na Rodovia Alagoinhas-Salvador, BR 110 - Km 03 em terreno 

cedido pelo governo do Estado da Bahia. 

Com a criação do Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento de 

Pessoal - DESAP, órgão instituído pela Lei Estadual 3.095/72, a FFPA, juntamente 

com outras faculdades isoladas localizadas no interior baiano, ficou vinculada a esse 

Departamento, que tinha por finalidade “promover, coordenar, organizar e 

supervisionar o ensino superior e efetuar a seleção e aperfeiçoamento de pessoal 
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docente técnico administrativo da Secretaria”. No ano de 1971 a FFPA iniciou as 

atividades com o Curso de Licenciatura Curta em Letras; em 1977 abriu o Curso de 

Estudos Sociais; e, em 1979, o de Ciências. Até esse momento, todos os cursos 

eram de Licenciatura Curta. Prosseguindo seu relato histórico sobre as 

Universidades estaduais baianas, Neves (1987) informa: 

 

No ano de 1973, quando foi instalado o DESAP, a Rede Estadual de 
Ensino Superior possuía um corpo docente de 84 professores, assim 
distribuídos: 39 em Feira de Santana; 30 em Juazeiro; 08 em Vitória 
da Conquista e 07 em Alagoinhas. O total de alunos matriculados era 
de 747, dos quais, 392 em Feira de Santana, 201 em Juazeiro, 78 
em Vitória da Conquista e 76 em Alagoinhas (NEVES, 1987, p.114). 

 

 

A inserção no ensino superior aguçou ainda mais o compromisso e a 

responsabilidade das docentes para com a questão da formação. O ingresso em um 

curso de mestrado era apenas uma questão de tempo. Munidas da certeza de ser 

esta titulação necessária, iniciaram o processo de seleção para ingresso em um 

programa de pós-graduação. As longas ausências do ambiente doméstico para 

poder realizar os cursos de especialização e de mestrado não foram as únicas 

dificuldades superadas por estas duas professoras. A professora Maria da Glória, 

que realizou dois cursos de especialização, no momento da seleção para o ingresso 

no mestrado, estava na primeira gravidez, o que não a fez desistir; no entanto, ela 

admite que o nascimento da filha retardou a conclusão do curso. A segunda 

gravidez, esta sem planejamento, também aconteceu no decorrer do curso. A 

professora Iraci Gama fez o curso de mestrado no Rio Grande do Sul, com longas 

ausências do ambiente familiar, o que talvez tenha sido possível pelo fato de ter 

optado por se manter solteira até aquele momento, o que lhe tirava alguns encargos, 

como a preocupação com filhos e marido. Tinha, portanto, liberdade para se afastar 

de Alagoinhas durante o tempo necessário à conclusão do mestrado.  

Nesse processo, pode-se notar, por pequenos indícios, que as escolhas feitas 

por elas diziam muito acerca das relações de gênero e dos lugares e papéis sociais 

ocupados: a professora Maria da Glória, já casada e na primeira gravidez, optou por 

realizar o curso em Salvador e a professora Iraci Gama, solteira, não recuou diante 

da possibilidade de fazer o mestrado no Rio Grande do Sul, onde, segundo ela, 

havia “o mestrado que eu queria em metodologias e técnicas de ensino, porque eu 

trabalhava exatamente com metodologia da Língua Portuguesa”. O preço pago por 
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esta ousada empreitada foi o afastamento geográfico de seus familiares e também 

as dificuldades financeiras decorrentes de atrasos no pagamento da bolsa 

concedida como incentivo para realizar a pós-graduação. A decisão da professora 

Iraci Gama corrobora o afirmado neste estudo, sobre a docente ter feito uma escolha 

consciente por ser uma “mulher intelectual”, deixando falar mais alto a vontade de se 

qualificar e de ampliar a rede de relações e os conhecimentos, sem se deixar dobrar 

ao que comumente era (e ainda é) o esperado do sexo feminino: ter uma família, ser 

a companheira fiel de um homem e uma mãe amorosa. Ela também fez a opção de 

ser professora no ensino superior e seguir uma carreira acadêmica. Acerca dessa 

questão, Passos assevera:  

 

No Brasil e no Estado da Bahia, a educação desde o século XIX 
tornou-se uma ocupação feminina, especificamente, com a lacuna 
que a expulsão dos jesuítas deixou e pelo desinteresse demonstrado 
pelo sexo masculino em exercê-lo. Entretanto, a ela vinha sendo 
concedida à educação infantil, considerada extensão das atividades 
maternas, ficando a educação secundária e a superior como 
apropriadas aos homens. A divisão, explicada como natural, de fato 
dá-se por fatores de ordem ideológica e econômica. Ser professora 
primária era ocupar um cargo de menor prestígio e de poucas 
possibilidades de retorno econômico, mais do que isso, segregar a 
mulher ao espaço privado e ao contato com crianças era uma atitude 
estabelecida por motivos moralistas. (PASSOS, 2004, p.23).  
 

 

 Como é possível aferir, as trajetórias das professoras Iraci Gama e Maria da 

Gloria Rocha foram marcadas pela passagem no ensino superior. Ao concluírem a 

graduação em Letras, novas possibilidades de ascensão profissional se abriram. 

Imbuídas da responsabilidade de impulsionar o ensino superior na cidade, ambas 

assumiram com entusiasmo o desafio, recorrendo a várias estratégias para cumprir 

a tarefa à qual se dispuseram. Estavam assim aproveitando os “pontos de escape” e 

os campos de possibilidades presentes em suas trajetórias e que lhes permitiram 

avançar em alguns aspectos – ainda que limitados –, como o profissional. Desse 

modo, tiveram a oportunidade de seguir a carreira acadêmica, participando de um 

espaço no qual a presença feminina ainda era pequena. Considerando as 

circunstâncias históricas, o desafio a que se propuseram era grande, porquanto se 

tratava de mulheres inseridas numa sociedade em que, assinala Passos (2004, 

p.131): “o importante não era uma mulher ter um curso superior ou uma carreira 
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consolidada, e sim estar preparada para casar-se com um engenheiro, um médico 

ou um advogado bem-sucedido”. 

 Após o reconhecimento do Curso de Letras, em 1977 com habilitação em 

Português, Francês, Literatura e Inglês, reconhecido em 4 de maio de 1977 pelo 

Decreto 79.654 da Presidência da República, publicado no Diário Oficial de 5 de 

maio de 1977, teve início, em agosto daquele ano, o curso de Licenciatura Curta em 

Estudos Sociais. Para Fonseca (1993), sendo o professor um dos elementos mais 

importantes do processo educacional a implantação das licenciaturas curtas: 

 

[...] expressa a dimensão econômica da educação, encarada como 
investimento, geradora de mercadoria (conhecimentos) e mão-de-
obra para o mercado. (...) O papel dos cursos de licenciatura curta 
atendia à lógica deste mercado: habilitar um grande número de 
professores da forma mais viável economicamente: cursos rápidos e 
baratos exigindo poucos investimentos para a manutenção (....) 
nestes cursos começa a ser formada a nova geração de professores 
polivalentes, e neles o principal objetivo é a descaracterização das 
Ciências Humanas como campo de saberes autônomos, pois são 
transfiguradas como um mosaico de conhecimentos gerais e 
superficiais da realidade social (FONSECA, 1993, p. 26-27).  
 
 

No contexto político da época – Ditadura Militar –, a criação dos cursos de 

Estudos Sociais foi considerada uma investida contra os profissionais de História, 

sendo uma estratégica utilizada pelo poder político autoritário, que buscava um 

processo de ensino sem espaço para a crítica e a criatividade. Entrava em cena 

então, no ensino superior, a professora Ires Maia Muller, até aquele momento 

lecionando História no CILNB. Nesta instituição coordenava ainda as turmas finais 

do antigo 1º grau. Diferentemente das demais professoras, ela relata que ficou 

sabendo da abertura do curso de Estudos Sociais na FFPA e, tendo a graduação em 

História pela UFBA, tinha interesse em fazer parte do curso como docente. Visando 

tal meta, se submeteu primeiramente a uma seleção para o curso de Especialização 

de Conteúdos e Métodos de Ensino Superior, parte da formação necessária para 

seu ingresso no quadro de professores da faculdade. Selecionada para fazer o 

curso, foi dispensada pela Secretaria da Educação do Estado da tarefa de lecionar, 

de forma a frequentar as aulas em Salvador. A duração do curso foi de um ano e, 

segundo ela, “[...] ia e voltava de Salvador todos os dias, às vezes ficava lá na casa 

de meus pais, mas eu precisava voltar para casa para estar com meu marido”. Após 

a conclusão, passou a ser professora do curso de Estudos Sociais, ocupando vaga 
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na disciplina de Metodologia do Ensino e Estágio Supervisionado, haja vista sua 

experiência anterior. Ela relata ter participado ativamente do processo de 

reconhecimento deste curso, que “ocorreu através do Decreto Federal número 

081/81, publicado no Diário Oficial da União de 20 de janeiro do mesmo ano”. A 

inserção e atuação no ensino superior possibilitaram o ingresso em um curso de 

Mestrado a partir de um convênio firmado entre a UNEB e a Universidade do 

Québec (Fig. 36). Novamente as viagens se faziam constantes em sua rotina de 

esposa e profissional, de modo que o curso só pôde ser feito com a ajuda de 

pessoas de confiança que trabalhavam em sua casa e se encarregavam de ajudá-la 

na tarefa de cuidar dos filhos, do marido e do lar.  

 

FIGURA 36 – Mestrado da professora Ires Mulller em Québec. 
Fonte: Acervo particular/Ires Muller. 

 

A professora Ires Maia foi uma das responsáveis pela implantação do primeiro 

curso de Pós-Graduação, o de Especialização em Metodologia do Ensino Superior 

no Campus II e grande incentivadora da criação do curso de Licenciatura em 

Educação Física nesse mesmo espaço acadêmico.  

A FFPA, agora universidade, foi se consolidando como locus de discussão e 

produção de conhecimentos, sendo as professoras Iraci Gama, Maria da Glória e 

Ires Muller participantes ativas do grupo de profissionais que contribuíram 

decisivamente na formação de professores/as, em nível superior, para atuar em 

Alagoinhas e nas cidades circunvizinhas (Fig.37). 
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FIGURA 37 - Professoras Iraci Gama*, Ires Muller** e Maria da Glória*** atuando na formação de 

professoras (1991). 
Fonte: Acervo particular/ Iraci Gama. 

*Iraci Gama terceira a direita/ **Ires Muller no centro/***Maria da Glória segunda a esquerda. 
 

 

Em 1983 o governo estadual criou a UNEB, juntamente com outros órgãos e 

a FFPA, assim como as demais FFP localizadas no interior baiano, foi incorporada à 

nova instituição de ensino superior. Sobre esse período, Boaventura assim se 

reporta: 

Ao organizar a universidade multipolar, no início de 1983, integraram-
se unidades universitárias existentes principalmente nos municípios e 
mais o Ceteba, em Salvador. A Uneb compôs o conjunto de leis 
delegadas, promulgadas em junho de 1983, a saber: 1) organização 
do Conselho Estadual de Educação (Lei N. 46/83); 2) organização do 
Conselho Estadual de Cultura (Lei N. 51/83); 3) proteção aos 
arquivos públicos e privados (Lei N. 52/83); 4) transformação do 
Irdeb em fundação (Lei N. 65/83); 5) criação da Universidade do 
Estado da Bahia - Uneb (Lei N. 66, de 1 de junho de 1983); e 6) 
reorganização da Secretaria da Educação e Cultura da Bahia (Lei N. 
67, de 1 de junho de 1983). De todo esse conjunto, a criação da 
Uneb foi a de maior alcance para a educação superior. 
(BOAVENTURA, 2005, p. 167) (grifo nosso) 
 

 

  Ainda sobre o processo de fundação e reconhecimento da UNEB, Boaventura 

(2005, p. 169) lembra: “a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi autorizada 

pelo governo federal, conforme Decreto N° 92.937, de 17 de julho de 1986, 

publicado no Diário Oficial da União de 18 de julho de 1986”. No mesmo ano foram 

encerradas as Licenciaturas Curtas e implantados os cursos de Licenciatura Plena 

em Letras Vernáculas com Literatura Brasileira e Portuguesa e com Língua 
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Estrangeira – Inglês e Francês; Licenciatura Plena em História; e Licenciatura Plena 

em Ciências com duas habilitações: Biologia e Matemática47. As reformas 

encabeçadas pelo poder constituído também foram rememoradas pela professora 

Iraci Gama, que participou ativamente das discussões travadas como membro da 

comissão formada pelo corpo docente da, agora, UNEB. Ela diz: 

 

Isso aí já é oitenta e três. Você vê, em oitenta... Em mil novecentos e 
oitenta eu ainda estava no Mestrado e o Secretário de Educação da 
Bahia, Eraldo Tinoco, criou uma entidade chamada SESEB - 
Superintendência de Ensino Superior da Bahia, e essa entidade se 
baseava em que? Se baseava nas Faculdades que já existiam. E foi 
criada por Lei Delegada, mas ficamos aborrecidos e tal, mas não 
houve uma movimentação maior. (...) Em oitenta e três, Edivaldo 
Boaventura cria a Uneb, também por Lei Delegada. E a criação da 
Uneb em junho de oitenta e três, já provoca uma reação diferente, a 
comunidade resolve se manifestar e participar das reuniões em 
Salvador. Começamos então a ter esses encontros em Salvador, 
levávamos a posição do pessoal daqui, discutíamos aqui e 
levávamos para lá. Eu virei representante da comunidade daqui, não 
só dos professores, mas da comunidade de forma geral, nas 
reuniões de Salvador. (...) A princípio o interior todo participava, de 
um tempo as cidades mais distantes já não ofereciam as mesmas 
condições. (...) Então esse povo do interior me indicou representante 
do interior. Aí eu ia para as reuniões para representar todo o interior, 
terminei me envolvendo muito com aqueles grupos de trabalho 
criados naquela época, e cheguei ao ponto de ser indicada 
Coordenadora Geral, competi com Joaquim Mendes. E eu em 
Salvador nas discussões sobre esses trabalhos da Uneb e a gente 
achando sempre que não foi certo aquilo. A Uneb foi criada por uma 
Lei Delegada, e nós não tivemos oportunidade de discutir, não 
sabíamos o que Edivaldo Boaventura e companhia limitada queriam, 
mas chegamos ao ponto que percebemos que eles tinham o poder, e 
nós não íamos ter força para resistir e para mudar o que já estava 
programado. Aí resolvemos que seria importante verificar, como é 
que Alagoinhas se beneficia nisso? Como é que o interior todo se 
beneficia disso? E começamos então a apresentar proposta, até que 
vingou fazer uma pesquisa para saber o que é que a comunidade 
regional queria. E a Comunidade Regional indicou a mudança dos 
cursos, não mais cursos de curta duração, mas curso de duração 
plena. Nós fizemos essa pesquisa a partir de agosto de oitenta e 
três, fomos a várias cidades, ouvimos muitas pessoas, e aí 
começamos a preparar uma proposta específica que incluía o 
resultado dessas pesquisas, e o espaço físico apropriado. Porque o 
prédio da Praça Rui Barbosa já estava pequeno para nós. Então 
começamos a ir, a lutar por essas mudanças, e eu fiquei 
coordenando, essa chamada Comissão Pró-Campus Universitário de 

                                                           
47

 Tendo em vista os objetivos dessa Tese, não se detalhará as reformas e reestruturações pelas 
quais passou a UNEB desde a sua criação, uma vez que essa reflexão demanda outro trabalho e nos 
leva a trilhar caminhos não propostos aqui. Assim, apenas os aspectos considerados relevantes para 
compreender e conhecer as trajetórias profissionais das professoras em questão serão aportados. 
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Alagoinhas, de mil novecentos e oitenta e três até noventa e quatro. 
Foram onze anos de agonia, corre pra aqui, corre para acolá, e faz 
documento e faz abaixo-assinado. 
 

  

Dentro do processo de reestruturação do ensino superior baiano, 

especificamente concernente à criação da UNEB, a professora Iraci Gama teve, 

como dito, atuante e significativa participação, confirmando mais uma vez sua teoria 

sobre a forma como se posiciona frente à vida, isto é, a de que “em todo canto que 

vá, sempre acha uma briga para comprar”. O conhecido engajamento político a 

colocou como porta-voz do professorado do interior, comprometida com a luta por 

um ensino superior de qualidade. Frente a essa situação, ela não se silencia, não se 

omite, pelo contrário, coloca-se à frente do movimento, enfrentando assim o poder 

constituído, exigindo e lutando por seus direitos. Entendia que deveria sempre dar 

contribuição política no sentido de buscar melhorias das condições de trabalho para 

o corpo docente perante condições consideradas injustiças por ela. Era uma mulher 

militante. O ingresso de Iraci Gama na organização sindical do professorado e na 

luta pela participação democrática dos docentes no momento da reestruturação do 

ensino superior público estadual evidencia o compromisso com a transformação 

social e com a educação de forma geral. Com essa opção de vida, ela assume um 

perfil de educadora que rompe com o comumente estabelecido e esperado da 

mulher-professora. Ela faz a opção pela militância política e isso, por conseguinte, 

coloca-a na cena política partidária no município.  

A respeito da luta pelo reconhecimento profissional do magistério, Louro 

reflete:  

 

Efetivamente é um outro sujeito social que se constitui. A professora 
sindicalizada, denominada de trabalhadora da educação, é 
representada pela mulher militante, disposta a ir às ruas lutar por 
melhores salários e melhores condições de trabalho. Ela deve 
ser capaz de parar suas aulas; gritar palavras de ordem em frente a 
palácios e sedes de governo; expor publicamente sua condição de 
assalariada, não mais de mãe, tia ou religiosa, e exigir o atendimento 
de seus reclames. Face à discreta professorinha do início do século, 
o contraste parece evidente: são outros gestos, outra estética, outra 
ética. (LOURO, 2000, p. 474, grifo nosso). 

 

  Também nisso a trajetória da professora Iraci Gama se aproxima do 

explicitado por Louro. Fato observado na participação numa greve estadual, anos 

antes, como presidente da ASPA, órgão que ajudou a fundar. Relata: 
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Quando eu fui presidente da Associação dos Professores, nós 
criamos uma Associação de Professores aqui, em mil novecentos e 
setenta e nove. Eu estava fazendo o mestrado no Rio Grande do Sul, 
mas aqui começamos uma greve e eu não conseguia viajar, não 
conseguia sair, porque o pessoal ficava com medo de ACM, pois ele 
ameaçava; ia pro rádio; ameaçava que ia botar todo mundo pra fora. 
E, no outro dia, às cinco horas da manhã, nós estávamos na rua, nos 
piquetes de greve, ali entre o Tênis Clube e o Estadual. O Estadual 
era o colégio maior e a gente ia cerrar fileiras para o pessoal não 
entrar. Então, eu fiquei sem possibilidade de voltar, fiquei duas 
semanas aqui, o curso já iniciado lá e eu ainda aqui, pra dar força ao 
pessoal. 
  
 

Passos (2004, p. 25-26) profere: “a política não é uma atividade considerada 

adequada ao sexo feminino. Historicamente, a mulher tem sido identificada como um 

ser que nada compreende de política, nem deve procurar entendê-la, muito menos 

dela participar”. Pela trajetória de vida, percebe-se em Iraci Gama rompe com esse 

pensamento, pois, naquele momento político, ela muniu-se de coragem para 

defender os direitos de participação dos docentes na reestruturação do ensino 

superior e também criou condições e estratégias necessárias para que isso 

acontecesse, a exemplo de ser a representante dos docentes do interior, como 

rememorado na sua narrativa e de ter coordenado, entre 1983 a 1994, a comissão 

Pró-campus universitário para a cidade de Alagoinhas. Em vários momentos de sua 

vida é possível vislumbrá-la como defensora dos direitos de liberdade e de 

participação democrática nas decisões envolvendo a educação e os sujeitos 

participantes diretos: professores e alunos. Esse envolvimento com questões sociais 

influenciou sua trajetória; relações políticas foram sendo tecidas, levando-a a 

penetrar na política partidária da cidade de Alagoinhas, onde se elegeu vereadora 

(Fig. 38). Esteve à frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município por 

três vezes, tendo feito inclusive a primeira gestão. Foi como titular dessa pasta que 

dinamizou a vida cultural da cidade, criando a Casa de Cultura de Alagoinhas, a qual 

presidiu durante alguns anos; foi também por seu intermédio que aconteceram os 

Encontros de Cultura de Alagoinhas, os quais contribuíram significativamente para a 

preservação e valorização da cultura local.  
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FIGURA 38  - Posse da professora Iraci Gama, como Vereadora (2001). 

Fonte: Acervo particular/ Iraci Gama. 

  

Almeida (1998), ao abordar as conquistas femininas nos séculos 19 e 20, 

pondera acerca do Magistério e os direitos assegurados na sociedade brasileira a 

partir de 1970. Assim registra:  

 

No magistério, definitivamente feminizado, elas, aos poucos, tiveram 
alguns direitos assegurados, como jornada de trabalho compatível, 
salários não diferenciados dos salários masculinos, aposentadoria 
aos 25 anos de serviço, licenças de saúde e maternidade, entre 
outros benefícios, embora a profissão, seguindo uma tradição de 
décadas, continuasse sendo mal remunerada (ALMEIDA, 1998, p. 
29). 
 
 

Com a abertura e consolidação da FFPA, a educação superior em Alagoinhas 

tornou-se realidade. A reestruturação pela qual passou o ensino superior baiano na 

década de 80 do século 20 teve como consequência imediata a implantação das 

universidades estaduais, espalhadas nas cidades do interior, dando impulso maior a 

esse nível de ensino na Bahia. Ao refletirem sobre o processo de implantação da 

FFPA as professoras Iraci Gama e Maria da Glória o avaliam positivamente, 

destacando, porém, as dificuldades enfrentadas. Rememora Maria da Glória:  

 
 
[...] as dificuldades eram muito grandes, a gente padecia bastante no 
começo, depois as coisas foram melhorando um pouquinho, mas eu 
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gostava de dar aula. Eu gostava de trabalhar com Língua 
Portuguesa, Linguística, Filologia, era a minha área. Então eu 
gostava de trabalhar nisso (...).  

 

 

Apesar das dificuldades se mostrarem presentes nesse processo, essas 

mulheres sentiam “prazer” ao entrar em sala de aula. Eram professoras. Além disso, 

Maria da Glória também assumia cargos administrativos dentro da instituição e 

dedicava-se à pesquisa e extensão. Assim reflete:  

 

Concluí o mestrado e aí comecei a trabalhar em pesquisa na UNEB. 
Além de dar aula eu sempre fui professora de Língua Portuguesa fui 
chefe de Departamento muitos anos; fui vice-diretora, pro tempore, 
substituindo as pessoas, porque numa faculdade pequena, a gente 
acaba fazendo tudo. As dificuldades eram grandes. Na UNEB, 
quando a gente começou, ali na Praça Ruy Barbosa, as dificuldades 
eram muito grandes. A gente fazia de tudo, faltava tudo; até 
funcionários... Era uma loucura. A gente não tinha possibilidades 
grandes de fazer muitas coisas. A pesquisa era incipiente, era muito 
pobre na verdade. Com o tempo, as coisas foram melhorando, de 
forma que eu planejei um trabalho, comecei a desenvolver um 
trabalho de pesquisa, durante vários anos. Ganhei bolsas de estudo 
para meus alunos.  

 

Outros aspectos que destaca acerca de sua trajetória profissional no Ensino 

Superior são a participação e incentivo à pesquisa, bem como os cursos de 

extensão e qualificação voltados ao professorado local e de cidade circunvizinhas 

dos quais participou como professora e/ou proponente. Segundo ela: 

 

Trabalhei com algo importantíssimo que é a formação dos 
professores da região. Isso é importante, muito importante. A gente 
sabe do analfabetismo em nosso país e em nosso estado, 
principalmente. Houve uma época em que o alvo era a educação de 
jovens e adultos e eu dei muito curso de formação para [professores 
de] jovens e adultos, o EJA. Eu fui a várias cidades do interior... Dei 
curso em Salvador para professores, para formar os professores 
para trabalharem com educação de jovens e adultos. Dei um curso 
numa cidade chamada Ibotirama, perto do rio São Francisco, perto lá 
de Brasília, longe pra caramba... Passava o dia todo viajando. 
Passamos uma semana ministrando curso lá. Cada curso desse era 
uma semana, pela manhã e pela tarde aos professores. Fui em 
Itapicuru, fui em Catu. Passei seis meses indo toda semana dar um 
curso em Catu. Sátiro Dias, íamos eu e Lígia Freire. Ibotirama, 
Crisópolis, Rio Real. Fomos para essas cidades todas. Além das 
atividades de ensino e pesquisa, trabalhávamos com a área da 
cultura. Realizamos várias Semanas de Letras. A Semana de Letras, 
evento onde a gente juntava o professorado e o alunado todo. 
Fizemos muito extensão, trabalhamos muito com extensão, porque a 
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universidade, você sabe, ela não somente ensina, tem também a 
pesquisa e a extensão. 
 

 
Avançando nas reflexões, relembra o momento no qual sua inserção na 

pesquisa acadêmica a levou a preocupar-se e a voltar seu interesse para os “falares 

alagoinhenses” como uma forma de registrar e preservar opiniões relevantes. Avalia: 

 

[...] a fala de Alagoinhas, para que minhas alunas quando 
necessitassem, ou mesmo qualquer pessoa necessitasse fazer um 
estudo científico da linguagem da nossa região, pudesse ter aquele 
material ali à mão e não precisasse gravar, como você está fazendo 
agora. Então eu trabalhei com um grupo de falantes alagoinhenses 
de várias faixas etárias, da faixa etária dos jovens de 18 a 25 anos, 
se não me engano, depois de 25 a 35. E depois dos mais idosos, 
utilizei três faixas etárias, gravei entrevistas de vários falantes com 
escolaridade alta. Deixei tudo registrado em fitas-cassetes, depois 
transcrevi e arquivei lá na UNEB para os alunos, se eles quiserem 
fazer algum trabalho de análise da linguagem. É um banco de dados. 
Na verdade eu o chamei de banco de dados linguísticos de 
Alagoinhas, depois mudei o nome para “falares alagoinhenses”. 
  
 

As dificuldades que Iraci Gama e Maria da Glória enfrentaram no momento da 

implantação e, mais especificamente, da consolidação e expansão do ensino 

superior em Alagoinhas fornecem pistas importantes para se pensar, neste estudo, 

os dilemas e desafios que perpassam a formação docente na história da educação 

brasileira; além disso, os fragmentos dos seus itinerários de vida muito podem 

esclarecer sobre a história da educação baiana, em particular. 

Nas trajetórias acadêmicas das professoras Iraci Gama, Maria da Glória 

Rocha e Ires Maia Muller, vislumbram-se sinais do entrecruzamento das relações de 

gênero presentes na sociedade com a história da educação superior em Alagoinhas 

da época. Apesar das singularidades de cada trajetória, há traços que as 

aproximam: naquele momento, compunham, com outros professores, o universo das 

pessoas que vivenciaram a implantação e consolidação do ensino superior na 

cidade; eram mulheres-professoras, com todos os condicionamentos sociais que o 

gênero impõe, que delimita e influencia escolhas. Conhecer seus itinerários de vida 

leva a concordar com Patai (2010) quando garante: 

 

[...] não há vidas sem sentido, e não há histórias de vida sem 
significado. Existem apenas histórias de vida com as quais nós 
(ainda) não nos preocupamos e cujas revelações (incluindo aquelas 
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de estonteante trivialidade) permanecem-nos, por essa razão, 
obscuras. (PATAI, 2010, p.19). 
 
 
 

 3.3.1.3 De aluna a professora no CSSS: percursos de uma trajetória profissional  
 

 

A associação entre a trajetória da professora Valmira Maria de Melo Vieira 

com a formação de professores/as na cidade de Alagoinhas é inevitável. Ao longo 

da atuação profissional, esteve, quase sempre, ligada a cursos que formavam 

docentes, seja no atualmente denominado nível médio e/ou no nível superior. A 

atuação como professora começou antes mesmo da formatura no curso de 

magistério: o ano de 1963 marcou a entrada na área como “professora leiga”, na 

periferia da cidade, trabalhando com uma turma multisseriada; nos anos de 1964 a 

1966, ela trabalhava dando aulas particulares em casas de famílias da cidade, 

ocupação designada por ela de “professora ambulante”. Nos primeiros anos, após a 

formatura no CSSS, Valmira Vieira trabalhou em algumas instituições educacionais 

na cidade de Alagoinhas, como, por exemplo, no Colégio Sir Alexander Fleming e no 

Centro Educacional Alcindo de Camargo, sendo neste último a responsável pela 

implantação do Curso de Adicionais48. No entanto, foi entre os muros do CSSS que 

ela teve grande parte de suas experiências como profissional da educação: ali ela 

permaneceu entre os anos de 1969 a 2008, quando requereu aposentadoria, sem, 

no entanto, deixar de exercer atividades na área49. Foram 39 anos dedicados a uma 

mesma instituição educacional. Portanto, neste estudo, a atenção se volta a esse 

período. 

No CSSS Valmira atuou, num primeiro momento, como professora substituta 

no Curso Infantil, passando, nos anos subsequentes, a trabalhar nas turmas iniciais 

                                                           
48

 Com relação à formação do professorado, a Lei n. 5.692/1971 criou algumas determinações, 
exigindo habilitação específica de 2º grau para atuar nas primeiras séries do Primeiro Grau; 
habilitação específica de Grau Superior, em Licenciatura de Curta duração, para lecionar da 5ª a 8ª 
série; e Licenciatura Plena para ensinar as disciplinas no Segundo Grau. Essa Lei estabelecia 
também a possibilidade de realização de Estudos Adicionais, para que os professores formados em 
nível médio pudessem também lecionar nas séries finais do 1º grau e o portador de Licenciatura 
Curta pudesse atuar no 2º grau. Daí a criação deste curso nessa instituição, coordenado pela 
professora Valmira.  
 
 
49

 No ano de 2000 foi criada a Faculdade Santíssimo Sacramento (FSSS) na cidade de Alagoinhas e 
a referida professora participou ativamente da implantação do Curso de Pedagogia, atuando até o 
presente ano (2013) como Coordenadora deste. 
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do antigo Primeiro Grau; nas turmas finais deste nível de ensino lecionou a disciplina 

de Matemática; e no curso de Magistério, as disciplinas de Estatística e Disciplinas 

Pedagógicas. Também foi Coordenadora do Primeiro Grau entre os anos de 1974 a 

1978; Coordenadora da área das Ciências Exatas entre 1974 a 2000; exercendo em 

paralelo, a função de Supervisora Educacional, entre 1979 a 2008, quando se 

aposentou. A nomeação pelo Governo do Estado da Bahia, fruto da aprovação num 

concurso público para professora, não a retirou do CSSS: um convênio firmado entre 

o Estado com a referida instituição a levou a ser designada para servir no CSSS, 

beneficiando com bolsas de estudos algumas alunas carentes da cidade. 

Ao refletir sobre a trajetória da professora Valmira Maria nota-se que, como as 

demais professoras participantes deste estudo, depois de formada, prestou concurso 

público para o exercício do magistério, embora atuasse em colégios particulares da 

cidade. Esse fato só não é comum a professora Ires Maia Muller, que após concluir 

curso de magistério, transferiu-se para Salvador, onde passou a cursar a faculdade; 

no entanto, anos depois, fez concurso público, sendo aprovada e nomeada. O 

magistério público configurava-se, ao que se supõe e percebe, lugar de ocupação 

profissional que conferia certo status social às mulheres-professoras, mesmo com os 

baixos salários; era com a aprovação/nomeação no concurso público que as 

professoras vislumbravam a oportunidade de ingressar no magistério público, 

entrevendo com isso novas formas de ascensão na carreira. A admiração, o respeito 

e o crescimento na profissão escolhida era questão de tempo para essas mulheres-

professoras.  

É na escrita da pesquisadora Nunes, A. (2008, p. 220) que se encontraram os 

dados para melhor conhecer o momento educacional vivenciado na Bahia no 

período em questão. Por seus relatos, em 1967, no governo de Luiz Viana Filho, 

indicado pelos militares e eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa, a 

secretaria da Educação foi ocupada inicialmente por Luiz Augusto Fraga Navarro de 

Brito, nascido em São Felix e, no final do governo, pelo professor Edivaldo Machado 

Boaventura, natural de Feira de Santana. A educação pública é alvo permanente da 

ação do poder público, como demonstra Nunes, A. (2008): 

 

De abril de 1967 a abril de 1968 fez-se de início um diagnóstico da 
situação educacional do estado, preparou-se um Plano Integral de 
Educação e foi logo lançado um Plano de emergência para 
aumentar, a curto prazo, a oferta de matrículas aos níveis do 
ensino primário e secundário e melhorar a qualidade do ensino 
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através de seleção racional de professores e treinamento dos já 
existentes. Retomou-se o concurso público para provimento dos 
cargos do magistério primário e médio, o que há muito não era feito, 
e se proporcionou treinamento a 8.894 professores leigos. (NUNES, 
A., 2008, p. 220, grifo nosso). 

 
E, nesse contexto, se efetiva a entrada da professora Valmira Maria no 

magistério público estadual. No entanto, como sinalizado anteriormente, a docente 

optou por prestar serviço no CSSS, instituição particular, conveniada ao Governo 

baiano50. Em sua trajetória nesta instituição, Valmira contribuiu para a formação de 

professoras primárias direcionadas à cidade de Alagoinhas e região. Ao evocar esse 

momento específico, Valmira relembra que, já sendo professora contratada da 

instituição (Fig. 39), foi orientada pela freira e diretora do CSSS a pedir sua 

nomeação para este estabelecimento ao ser convocada pelo governo do estado da 

Bahia.  

 

 
Figura 39– Grupo de professoras do CSSS (1970)*. 

Fonte: Acervo particular/ Valmira Vieira - * Valmira é a segunda a esquerda. 
 

                                                           
50 

No ano de 1979 havia 70 professoras no CSSS, das quais 18 cedidas pelo Estado da Bahia 
prestando serviços a instituição, todas com 20 horas/aulas semanais. Eram professoras: Aurora R. N. 
da Silva, cadastro 28.782; Célia Nogueira Libório, cadastro 21.361; Davinilde Jesus Machado, 
cadastro 39.833; Célia Castro Calmon, cadastro 62.048; Dilma Campos dos Santos, cadastro 47.139; 
Ivete Fiscina Castelo Branco, cadastro 35.480; Maria Angelina A. Costa, cadastro 48.645; Maria 
América Barreto Bacelar, cadastro 69.702; Maria Costa Soares, cadastro 78.654; Maria Helena de 
Faria Mont’Alegre, cadastro 56.987; Maria Hortência de Faria Mont’Alegre, cadastro 73.492; Maria 
das Graças P. V. Souza, cadastro 65.420; Maria Terezinha Lins Souza, cadastro 40.475; Marides 
Mendes de Souza, cadastro 69.521; Robélia Oliveira Santos, cadastro 78.645; Valmira Maria V. 
Santos, cadastro 42.145; Valquisia de M. V. Santos, cadastro 66.703; Vera Núbia M. Vieira, cadastro 
10.2895. Fonte: Relatório de Estágio em Supervisão Educacional, da professora Valmira Maria de 
Melo Vieira, realizado no Colégio Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas-BA. Datilografado. 1979.  
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Ela conta que uma Irmã a chamou e aconselhou: “Valmira, peça para aqui”, 

prossegue afirmando que “(...) e eu passei 25 anos no Santíssimo assim... E eu 

aceitei, porque muita gente não aceitaria, mas para mim estava bem”. A longa 

permanência neste colégio, como profissional, teve início aí e só teve o ponto final 

com a aposentadoria. 

A entrada em curso superior aconteceu no ano de 1975, quase dez anos após 

haver se formado em magistério, no curso de Pedagogia, com especialização em 

Supervisão Escolar, na FEBA, em Salvador. A demora pode ser explicada, entre 

outros fatores, pelo fato de estar totalmente submersa nas atividades profissionais 

no CSSS e também por já estar casada, fato abordado mais adiante. Como tinha 

que trabalhar em Alagoinhas para continuar ‘sobrevivendo’ e pagando seus estudos, 

Valmira se deslocava diariamente para Salvador a fim de assistir as aulas. A morte 

da mãe em um acidente de carro, durante a realização do curso, fez com que 

ficasse temerosa em viajar, levando-a a trancar a faculdade durante um ano. Isso, 

segundo nos conta, atrasou sua conclusão. As dificuldades enfrentadas por ela para 

a finalização do curso de Pedagogia foram muitas, no entanto enfatiza: “eu tinha um 

objetivo, que era me formar, eu queria estudar... Era muito difícil entrar na faculdade 

naquela época, era vaga de 40 alunos para 200 candidatos, quando eu vi que eu 

tinha condições...”. E, apesar de tudo, reforça: 

 
 

[...] Eu nunca fiquei em prova final, nem no colégio, nem na 
faculdade, eu me dedicava, mas me dedicava mesmo [ênfase]. 
Quando eu fazia faculdade, no mês de janeiro eu não viajava, porque 
o dinheiro era para guardar para a matrícula, eu passava o mês de 
janeiro em casa preparando as minhas aulas para o ano inteiro. 
[Deixava] tudo pronto, tudo pronto. Eram 30 dias preparando todas 
as aulas, todas, porque eu não tinha tempo, então [durante o ano] eu 
só fazia revisar. 
 
 

Ao concluir o curso de Pedagogia, em 1979, a professora assumiu também o 

cargo de Supervisora Educacional do CSSS, instituição onde havia desenvolvido no 

período de 29 de janeiro a 3 de outubro de 1979, o Estágio em Supervisão 

Educacional, tendo como professora titular da disciplina Maria Amália Costa Moura. 

Na avaliação que a diretora do CSSS, a Irmã Rubina Moreira Silva, fez das 

atividades desenvolvidas por Valmira à época desse estágio, consta:  
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[...] De início, procurou entrosar-se com toas as pessoas com as 
quais trabalhou numa abertura edificante, ao lodo do professorado, 
manteve uma atitude de serviço, orientando na medida do possível, o 
trabalho dos mestres aos quais dirigia sempre palavras de estímulo. 
Com o corpo discente, seu relacionamento foi ótimo e em cada 
aluno, encontrou um CAMPO a ser cultivado, numa esperança de 
uma bela colheita no futuro.  
Assim sendo, a referida professora fez um estágio excelente, 
estando apta para exercer as funções que lhe serão confiadas.51  
 

 
Ao final do Estágio, a aluna-mestra fez uma autoavaliação das atividades por 

ela desenvolvida no CSSS. Assim registra suas impressões: 

 

Realizei o estágio de Supervisão no Colégio Santíssimo Sacramento 
de Alagoinhas, a nível de Primeiro e Segundo Grau, o qual 
processou-se num clima organizado e perfeito, tornando-se assim 
uma experiência de grande validade, pois deu-me uma visão ampla 
do que seja uma ação supervisora, sua importância e 
responsabilidade dentro da realidade educacional, fazendo-me mais 
segura e confiante na profissão que abracei.  
Este estágio foi para mim uma busca de experiências e 
conhecimentos práticos que me ajudassem no desempenho das 
minhas atividades futuras52. 
 
 

 No curso de Magistério, a professora Valmira era uma das professoras 

responsáveis pela parte prática, isto é, pelo Estágio Supervisionado, transcendendo 

assim sua atuação para além dos muros da instituição, pois necessitava estar em 

constante diálogo com as escolas primárias que recebiam as estagiárias. Foi, ao 

longo do tempo, habilmente costurando relações na comunidade escolar de 

Alagoinhas a partir do lugar onde se encontrava: o de professora de prática de 

ensino, num curso de formação para professores. 

Por ter seu itinerário profissional ligado à formação de professoras, Valmira 

Vieira menciona, repetidamente, uma palavra que despertou a atenção da 

pesquisadora: testemunho. Em vários e diferentes momentos ela assim se reporta 

ao modo que procurava se posicionar no dia-a-dia: 

 

                                                           
51

Essa avaliação encontra-se no Relatório Final de Estágio em Supervisão Educacional, da 
professora Valmira Maria, entregue à professora responsável pelo mesmo na faculdade de Educação 
da Bahia. O mesmo foi cedido pela professora Valmira para esta pesquisadora. 
 
52

 Idem.  
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[...] eu sempre gostei disso, de fazer e empurrar as pessoas para 
fazerem também. Agora eu gosto de fazer de uma maneira, exigente 
talvez, mas as pessoas vão aos poucos se acostumando. Tem uma 
coisa comigo: eu sempre quis dar testemunho, eu não digo assim ‘eu 
vou fazer isso, aquilo, aquilo outro’; eu gosto de testemunhar aquilo 
que faço [digo]. 
(...) e eu fazia todos os trabalhos, porque eu tinha que testemunhar 
aquilo que eu disse que fazia. 
 
 

Valmira, a partir da prática profissional, procurava ser exemplo não só para 

suas alunas (Fig. 40), como também para seus pares, sem, contudo almejar ser 

superior aos demais. Ela, como faz questão de sinalizar, procurava não apenas dizer 

o que e como fazer, mas testemunhar isso por intermédio das suas atitudes como 

profissional. Era uma busca incessante de sintonia entre as formas de pensar e de 

agir.  

 

 
FIGURA 40 – Professora Valmira com um grupo de alunas-estagiárias do Curso de Magistério  

do CSSS (1991). 
Fonte: Acervo particular/Valmira Vieira. 

  

O momento da formatura era um dos mais importantes do curso de 

magistério, quando grande parte da sociedade alagoinhense se reunia para 

presenciar a colação de grau das alunas-mestras, provenientes das famílias da 

cidade e da região; era nesse momento que o CSSS procurava mostrar à sociedade 

a boa formação recebida pelas jovens.  A presença da professora Valmira nessas 

ocasiões era certa e esperada, assim como suas palavras dirigidas às alunas-

mestras, que após aquele ritual sairiam dali professoras primárias e atuariam no 
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município de Alagoinhas e em outras cidades vizinhas. Em alguns desses discursos 

realizados pela professora, revelam-se pistas que dizem um pouco da sua 

percepção acerca dos significados do magistério e do papel da professora na 

sociedade de então.  

Nas suas falas, as alunas-mestras são chamadas de “filhas” e de “afilhadas” 

diversas vezes, numa clara associação do magistério com a maternidade. Louro 

(2000, p. 450-451) afirma: “processo de feminização” do magistério cada aluno ou 

aluna era percebido como um filho ou filha espiritual e a docência como uma 

atividade a ser desempenhada como uma “missão”, onde características como 

doação, afetividade e paciência eram essenciais. Na trajetória e nos discursos 

proferidos por Valmira esses valores são perceptíveis. Alguns fragmentos desses 

discursos são ilustrativos: 

 

Filhas: 
 
[...] Hoje vocês estão escrevendo mais uma página da história do 
CSSS. A História de cada uma. Daqui em diante, apesar de terem a 
mesma formação profissional, irão re-inventar a própria vida, pois há 
no mundo um único caminho que ninguém poderá seguir, a não ser 
VOCÊ. 
Aqui aprendemos que não vale crer e saber da realidade e depois 
cruzar os braços, lá fora as crianças necessitam de um testemunho 
que assuma parte da culpa e depois arregace as mangas, para, pelo 
menos, amenizar os problemas educacionais do nosso país.53  
 
Filhas: 

 
Vocês estão no limiar de mais uma etapa da vida para começar 
outra. FIM e INÍCIO. Por isto, aproveito esta transição para as últimas 
dicas.  
 
[...] e para sermos educadores precisamos educar pelo exemplo, 
pelo testemunho. Dificil? SIM, porem o único caminho eficaz para o 
encontro com a VIDA.  
 
[...] Há no mundo um caminho que ninguém deverá trilhar a não ser 
você. Onde conduz ele? Não perguntes. Segue-o e certamente 
conduzirá aos passos daquele que fez de toda a sua vida um 
verdadeiro testemunho. Cristo. O verdadeiro Mestre dos mestres. A 
razão do educar através do AMOR para o encontro com a VIDA.54 

 

                                                           
53

 Discurso proferido pela professora Valmira Vieira na Solenidade de Formatura do Curso de 
Formação para o Magistério do CSSS, durante a década de 1970. Cedido para a pesquisadora pela 
mesma. Acervo particular. 
 
54

 Idem. 
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Nos discursos da professora Valmira, o magistério é sempre referenciado por 

meio de palavras como testemunho, dedicação, empenho, serviço, amor. Estimula 

as jovens a “ver, ouvir e falar”, no sentido de serem atentas à realidade; capazes de 

pensar por si mesmas, fazer escolhas e de arcar com as escolhas feitas. O 

testemunho para ela é a base de tudo, inclusive do magistério. A docente cobrava a 

coerência entre o pensar, o falar e o agir. Conclamava diversas vezes às alunas (e 

durante suas narrativas, cobra de si mesma) o testemunho daquilo que 

ensina/aprende em sala de aula. O registro abaixo traduz em poucas palavras a sua 

marca enquanto educadora: 

 

Em 1965, concluída a quarta série ginasial, fui matriculada no CSSS 
para fazer o Curso de Magistério e continuar a escrever a minha 
história de vida, que, logicamente, ficou impregnada pela ética e 
valores marcantes dos ideais filosóficos da Missionarias do 
Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, pois só não convivi com 
a primeira Diretora. Durante todos esses anos acompanhei muito de 
perto – como aluna, professora, coordenadora e supervisora – o 
florescer desta árvore frondosa que nos acolhe na sua sombra 
generosa (...). 
Aprendemos nesta Instituição, através dos ensinamentos de vida de 
Maria Emília, que não vale CRER e SABER da realidade e depois 
cruzar os braços. É necessário a AÇÃO. Precisamos MEDIR as 
palavras. Ser HUMILDES, sem humilhações. Ser FIRME, som 
suavidade. OUVIR, com atenção. PERDOAR, com generosidade. 
COMPREENDER, com AMOR.55   
 
 

Passos (2004, p. 97) ao analisar a trajetória da professora baiana Leda 

Jesuíno, destaca: “as mulheres, mesmo aquelas que não foram educadas em 

colégios religiosos tradicionais, como a educadora Leda Jesuíno, aprendem que seu 

trabalho deve ter como principal motivação o desejo de servir, diferentemente dos 

homens que vêm sendo responsabilizados pelo provimento da família”. Decerto esse 

distintivo também era presente no perfil da professora Valmira Vieira. 

Como se pode observar na fala destacada acima dessa professora, a origem 

dos seus valores é creditada à formação cristã e moral recebida no CSSS durante 

os três anos do curso do Magistério, bem como à sua vivência profissional nesse 

ambiente. A partir de suas palavras podem-se entender as marcas da formação 

recebida e os princípios que a acompanharam e nortearam todo o seu itinerário 
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Discurso proferido pela professora Valmira Vieira na solenidade de inauguração da Faculdade 
Santíssimo Sacramento, em 2000. Cedido à pesquisadora pela entrevistada. Acervo particular. 
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profissional, bem como decisões pessoais e afetivas: amor ao outro; generosidade; 

respeito; compreensão; humildade e fé. Com esses valores a professora Valmira 

Vieira ensinou e formou gerações de jovens professoras na cidade de Alagoinhas, 

que, na prática, tinham a missão de propagá-los.  

 

3.3.1.4 Na trilha da educação pública estadual em Alagoinhas 

 

 A trajetória profissional da professora Jurilda Santana, por usa vez, é neste 

estudo balizada pelo seu compromisso com o ensino público, em nível estadual, no 

município de Alagoinhas. Entende-se como sendo essa a sua marca. Jurilda dedicou 

longos anos à educação no município, sendo a única do grupo pesquisado de 

mulheres-professoras a ocupar cargos hierarquicamente elevados na esfera 

administrativa estadual no município de Alagoinhas, tendo sido Delegada Escolar; 

Coordenadora Regional da Educação (Fig. 41), além de Diretora de diversas 

Escolas. Escolheu-se, portanto, esta via para abordar o itinerário profissional dessa 

professora.  

 

 
FIGURA 41 – Professora Jurilda em visita a cidade de Acajutiba, ao lado do Secretário da Educação 

Eraldo Tinoco (terceiro à direita) e políticos locais. Década de 1980. 
Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 

 
 

Fazendo uma retrospectiva histórica da educação na Bahia, Menezes (2005) 

sintetiza as seguintes propostas político-institucionais, que ajudam a compreender o 

contexto de atuação dessa mestra:  
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Identificamos, no período entre 1920 a 1980, a presença marcante 
de duas propostas político-institucionais para a educação na Bahia: 
Anísio Teixeira, de 1925 a 1928 e entre 1947 e 1950; e Isaías Alves 
de Almeida, no Estado Novo. No período final dos anos 60, a 
proposta de Luiz Navarro de Britto, antes do AI 5, mas sob a 
influência de experiências de inovação e sob a pressão do crescente 
movimento estudantil e do movimento dos professores. Os anos 
1970-80 estão marcados não mais pela ação dos líderes e dos 
movimentos políticos, então punidos e sufocados; mas pela ação da 
máquina técnico-administrativa e por uma ação cada vez mais forte 
no sentido da municipalização – o que vai se completar, 
recentemente, com a quase completa pulverização do sistema 
educacional baiano (MENEZES, 2005, p. 14). 

 
  

Ter estado vinculada ao ensino público a fez não só conhecedora dos 

problemas educacionais locais, como também a fez assumir liderança na luta 

constante por melhorias no ensino. Sua entrada no magistério público se deu logo 

após a conclusão do curso em 1962, por meio de concurso. Como foi uma das 

primeiras colocadas, segundo rememora, não demorou a ser nomeada professora 

da Escola Brasilino Viegas, onde cursou os três primeiros anos do Curso Primário, 

quando criança. Relembra que inicialmente atuou junto a crianças do primeiro ano 

primário, mas após um ano de atividade foi designada, pela diretora à época, para 

trabalhar no quinto ano primário, devido à sua dedicação e competência. Seu 

envolvimento com a comunidade escolar era grande, fazendo-a desenvolver 

atividades extraclasses, como festas juninas e de encerramentos do Curso Ginasial. 

Coube a ela a iniciativa de tornar os pais ‘parceiros’ da escola, chegando a ser 

secretária da Associação de Pais de Alunos do referido colégio. Sobre as 

solenidades de conclusão do curso Ginasial, relembra:  

 

Nós sempre nos envolvemos com as festa de fim de ano e 
começamos a entregar um diploma... Porque, quando os alunos 
concluíam o quinto ano primário, eles recebiam um diploma, aí, 
então, o que eu fazia?  Eu, em casa, preparava, enrolava, botava a 
fitinha, arrumava; fazia doces, fazia aquela festa para eles na sala de 
aula e fazia umas lembrancinhas para distribuir para eles. Sempre 
gostei desses movimentos, os meninos gostavam e queriam 
participar. E depois, esses alunos iam para o Colégio de Alagoinhas, 
fazer admissão porque, para a continuidade [dos estudos], eles não 
tinham uma escola pública.  
 
 

 Além de ter assumido o cargo de professora na Escola Brasilino Viegas, 

Jurilda Santana também aceitou o convite feito pelo diretor, professor Artur, para 
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lecionar no Ginásio de Alagoinhas (Fig. 42), instituição onde havia feito o Ginasial. 

Assim, trabalhava no turno da manhã na Escola Brasilino Viegas e pela tarde no 

Ginásio de Alagoinhas, assumindo a disciplina de Geografia, durante alguns anos. 

Conta-nos que, por insistência do diretor, passou a trabalhar também no turno 

noturno, no curso de Magistério, ministrando a disciplina Didática.  

 Segundo Barros, S.A. (1979), historicamente a Escola Brasilino Viegas 

originou-se das “Escolas Reunidas” da década de 1920, quando o Governo do 

Estado resolveu juntar quatro escolas públicas do município em um único espaço 

físico. Isso se deu primeiramente em uma casa alugada, sendo o estabelecimento 

transferido para prédio próprio somente na década de 30. Esta unidade escolar é 

uma das mais antigas da cidade, ainda em atividade.  

 
 

 
FIGURA 42- Grupo de alunos e alunas do Ginásio de Alagoinhas, onde era professora (1968). 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 

 

A oportunidade de ingressar no ensino superior surgiu com um curso modular 

oferecido à época pela UFBA, onde se graduou em Geografia. Os meses de janeiro 

passaram então a ser preenchidos por viagens constantes à Salvador, para assistir 

às aulas. Após a conclusão do curso superior, novas oportunidades na carreira do 

magistério surgiram, sendo convidada para assumir o cargo de Delegada Escolar do 

município de Alagoinhas. Nas suas palavras:           

 

[Nessa época] Eu ensinava Geografia, foi quando apareceu em 
Salvador um curso que correspondia [a uma graduação]... Esse 
curso, se eu participasse de todo o curso, eu teria meu diploma de 
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Geografia pela UFBA. Eu passava 30 dias em Salvador no mês de 
janeiro, todo o mês de janeiro eu passava em Salvador durante, 
parece, uns quatro anos, e depois a gente fazia a prova e os 
professores da UFBA é que davam aulas pra gente. Aí eu concluí 
Geografia. Quando concluí Geografia, eu aí comecei a ensinar 
Geografia como professora mesmo titulada, daí fui chamada para 
fazer um trabalho aqui em Alagoinhas. Eu fui chamada para ser 
Delegada Escolar daqui de Alagoinhas. 
 

  

O cargo de Delegada Escolar constava na Lei Orgânica do Ensino da Bahia, 

de nº 2.463, datada de 13 de setembro de 1967, que no seu Art. 28 estabelecia: 

“Haverá, em cada município, um Delegado Escolar residente, obrigatoriamente do 

quadro do magistério público primário, e preferencialmente o de maior tempo de 

serviço, com atribuições definidas em lei”. Ao assumir56 o cargo em questão, a 

professora Jurilda transformava-se na “mais alta autoridade escolar estadual no 

município”, tomando para si várias responsabilidades (Fig. 43).  

 

 
FIGURA 43 – Público feminino na posse de Jurilda Santana como Delegada Escolar (1972). 

Fonte: Acervo particular/Jurilda Santana. 

 

Jurilda deixava para trás não somente a regência das classes, nos dois 

estabelecimentos em que lecionava, mas também uma rede de amizades construída 

ao longo dos anos. Segundo rememora, até tentou declinar do convite, mas não foi 
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Como não se pretende analisar as tendências e posicionamentos políticos partidários da 
professora, optou-se por não adentrar na discussão. Ressalta-se, no entanto, que o mesmo, sendo 
cargo de confiança, era ocupado por indicação política.     
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possível. O cargo era comissionado, sendo considerado “cargo político”. O convite 

partiu de um político da cidade. Ela conta: 

  

Aí, eu disse: Tô com um compromisso no Colégio de Alagoinhas; não 
quero deixar minha sala [turma de alunos] lá do Brasilino. Eu amava 
demais aquele trabalho, minha diretora. A gente tinha um 
relacionamento perfeito no trabalho, [com] minhas colegas e tal. Aí 
as colegas [me disseram]: Não, você vai, você vai, porque nós 
estamos precisando de alguém como você lá na Delegacia Escolar.  
 
 

 Na Delegacia Escolar ficava responsável por acompanhar o trabalho docente 

nas instituições estaduais no município, nos aspectos relacionados à pontualidade, 

assiduidade, dentre outros. Mas, segundo lembra, na função de Delegada buscava 

sempre outras formas de ampliar suas competências e obrigações, tendo sempre 

como objetivo principal o aprendizado do alunado. Para isso, acreditava ser 

fundamental a qualificação profissional do professorado. Sendo assim, fazendo uso 

das atribuições inerentes à sua função, procurava os responsáveis à época pela 

Secretaria da Educação do Estado a fim de conseguir para favorecer aos docentes a 

participação em cursos de qualificação tanto na cidade de Salvador, quanto em 

Alagoinhas.  

Em sua explicação sobre como desempenhava essa função, a professora 

Jurilda Santana destacou também a preocupação em trazer para a cidade alguns 

projetos educacionais, desenvolvidos pela própria Secretaria. Revela: 

 

Também consegui trazer na época um material didático que 
chamávamos Programa Alfa. Esse programa era para a 
alfabetização, e, quando o aluno concluía, ele estava apto a ir para a 
segunda série do Ensino Fundamental (Sic). Ele exigia muito do 
professor, mas também o aluno recebia um kit completo, [composto 
por] livros, cadernos, lápis, canetas, o que fosse necessário para que 
eles estudassem, eles recebiam nesse kit.  
 
 

 Uma das características distintas da sua ação educativa enquanto ocupava a 

Delegacia Escolar consistia em buscar aproximar-se cada vez mais não somente da 

comunidade escolar, mas da comunidade alagoinhense como um todo. Essa 

integração mostrou-se possível principalmente nas comemorações de datas festivas 

dos calendários escolar e cívico. Assim ela relembra do trabalho desenvolvido nesse 

período:  
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Na Delegacia Escolar, eu comecei a fazer uns movimentos que 
também chamaram muito a atenção. Eu gostava muito de 
movimentar [a comunidade escolar]. Quando comemoravam a 
emancipação política de Alagoinhas, eu fazia desfiles [pela cidade] 
mostrando a produção agrícola do município, a economia de 
Alagoinhas. Fazíamos também junto com algumas escolas que 
tinham professores de teatro, de dança. Inclusive eu lembro muito 
que a professora Dinalva nos ajudava muito. Nós fizemos um desfile 
no Carneirão e ela se apresentou lá, eu pedi para ela fazer uma 
coreografia mostrando uma dança que colocasse a produção de 
laranjas de Alagoinhas. E ela fez isso. [Depois] levamos esse 
trabalho lá para Alagoinhas Velha. 
 

 
 Da sua ação como Delegada Escolar ainda destaca, em suas memórias, a 

preocupação para com o bem-estar do alunado, isto é, a distribuição contínua e 

regular da merenda escolar, ainda que fosse preciso fazer uso das amizades 

pessoais e familiares para realizar o transporte.  Sobre isso comenta: 

 

Outra coisa que eu não deixava de jeito nenhum de funcionar era a 
merenda escolar. Eu tinha um trabalho muito grande com isso, a 
minha família me ajudou muito, mas eu também contava com o apoio 
das escolas, das diretoras que trabalhavam na época, [elas eram] 
muito boas mesmo. Todas se envolviam no trabalho, todas 
participavam. Tínhamos reuniões mensais e todo projeto era 
colocado em prática. Eu tinha também o apoio do DERBA57 
[Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia], eu ia pedir a um 
senhor que era um engenheiro-chefe do DERBA na região e, quando 
eu tinha material para pegar em Salvador, eu pedia a ele para buscar 
para não termos custos. E ele trazia, ele dava a ordem e traziam. 
Muitas vezes eu colocava em alguma escola, no Brasilino, no 
Navarro de Brito o que a gente trazia. Via quem estava precisando, 
onde eu ia distribuir merenda escolar, material para a manutenção de 
cantinas.  
 
 

Com a experiência adquirida como Delegada Escolar, Jurilda Santana foi 

convidada a ocupar o cargo de Coordenadora Regional da Educação. O desafio 

dessa vez seria maior, uma vez que o raio de atuação seria ampliado para outras 

cidades da região e juntava-se a isso o aumento considerável do número de 

professorado sob a sua coordenação. A responsabilidade e complexidade do cargo 

não a amedrontaram e o trabalho desenvolvido por ela seguiu o mesmo caminho de 

quando era Delegada Escolar: a participação e envolvimento do professorado eram 

não só incentivados, como também valorizados por ela. As Coordenadorias 
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 Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia – DERBA, hoje denominado Departamento de 

Infraestrutura de Transporte da Bahia. 
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Regionais foram criadas pela Lei nº 3.095, de 26 de dezembro de 1972, que 

reorganizava a Secretaria de Educação e Cultura do estado. No corpo da Lei, a 

Seção II tinha o seguinte teor: 

 

Artigo 2 - A Secretaria da Educação e Cultura tem a seguinte 
estrutura básica: 
I – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA 
1. Gabinete do Secretário; 
2. Assessoria Setorial de Programação e Orçamento; 
3. Serviço de Administração Geral; 
4. Departamento de Ensino de 1º grau; 
5. Departamento de Ensino de 2º grau; 
6. Departamento de Educação Física; 
7. Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento de Pessoal; 
8. Arquivo do Estado da Bahia; 
9. Serviço de Construções e Reparos; 
10. Coordenadorias Regionais. 

 

As competências das Coordenadorias Regionais estavam explicitadas na 

supracitada Lei, que detalhava na sua Seção X as tarefas que a professora Jurilda 

passaria a desempenhar. Eram atribuições das Coordenadorias Regionais:  

 
Artigo 32 – Haverá, nas sedes das Regiões Administrativas do 
Estado, uma Coordenadoria Regional da Secretaria de Educação e 
Cultura com a competência de: 
I – executar tarefas administrativas delegadas pelo Serviço de 
Administração Geral; 
II – coordenar as atividades de ensino desenvolvidas na Região por 
delegação dos respectivos Departamentos; 
III – colaborar no levantamento do fluxo de informações estatísticas; 
IV – indicar aos Departamentos de Ensino as necessidades de 
construção e reequipamento da rede escolar; 
V – desempenhar outras funções que venham a ser atribuídas pelo 
Secretário da Educação e Cultura; 
§ 1º - A estrutura das Coordenadorias Regionais será estabelecida 
em ato do Poder Executivo, em consonância com as normas que 
regem o sistema de regionalização administrativa do Estado. 
§ 2º - As atividades das Coordenadorias Regionais poderão ser 
desempenhadas nos diversos municípios por intermédio de 
representantes locais. 

 
 

 Analisando esse período da educação baiana, Nunes, A. (2008) informa que o 

governador do Estado da Bahia era Antonio Carlos Magalhães (1971-1973) e, como 

o antecessor, foi indicado pelos militares no poder, sendo a Secretaria de Educação 

e Cultura ocupada por Rômulo Galvão de Carvalho, natural de Campo Formoso, 

sucedido no final do governo por Kleber Pacheco. Relata ainda:  
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O secretário Rômulo Galvão ocupou-se da implantação na Bahia da 
Lei nº 5.692/71, agrupando escolas primárias e ginásios em 
complexos de ensino de 1º grau. Reformou assim 
administrativamente toda a Secretaria da Educação para ficar de 
acordo com a lei Federal do ministro Jarbas Gonçalves Passarinho. 
(...) Também em sua gestão foram criadas as Coordenadorias 
Regionais de Educação, no interior do estado, para tentar 
descentralizar o comando educacional (origem das atuais Direcs). 
(NUNES, A., 2008, p. 221). 

 

 

Colocando a experiência à disposição do Estado, Jurilda Santana assumiu 

com empenho a Coordenação Regional. Assim se recorda desse período: 

 

Quando fui ser coordenadora [...] eu tinha que viajar para todos os 
municípios, disso eu não abria mão, viajava mesmo. Visitava escola 
por escola, observava o que precisava, [fazia] relatórios com o que 
tinha para consertar, e todo esse material eu tinha em mãos. 
Apresentava para o secretário da Educação para que ele fizesse 
essas reformas. (...) 
Eu trabalhava procurando me aconchegar muito às pessoas. Eu 
tratava muito através do amor a construção disso, através do amor. E 
buscava através disso um compromisso de cada diretor, de cada 
professor. Eu pegava esses materiais, eu providenciava cursos para 
que eles tomassem; cursos para que se atualizassem. Trazia 
material, quando eu sabia que a Secretaria da Educação tinha 
[algum] material, eu ia buscar. Meu pai tinha caminhão, aí eu pedia a 
ele: “Vá buscar meu pai, faça isso para a gente. Não tenho dinheiro, 
não, não tenho como lhe pagar, mas dê um jeito de buscar isso para 
mim”. E eu pedia e sempre quando ele atendia e quando ele não 
podia quem ia buscar mesmo era o DERBA. Por isso, com esse 
envolvimento que eu tinha com elas, o que eu precisasse para 
realizar qualquer atividade ninguém se omitia, todo mundo se 
envolvia com carinho. Tanto professores como diretores, vice-
diretores, assistentes, todo mundo estava envolvido com o trabalho, 
todo mundo mesmo.  
 
 

  Os caminhos percorridos pela professora Jurilda em busca de uma educação 

pública de qualidade na cidade de Alagoinhas e região, como se torna possível 

avaliar, baseavam-se na constante interação professor-comunidade e também na 

busca incessante de capacitação e qualificação profissional de seus pares, 

incentivando-os a não se acomodar. As constantes e inevitáveis viagens visando o 

bom desenvolvimento do trabalho, além de imposição do cargo ocupado, 

demonstram a profissional dedicada e determinada que Jurilda havia se tornado 

(Fig. 44).  
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FIGURA 44 - Professora Jurilda, no cargo de Coordenadora Regional da Educação, ao lado do 

Secretário de Educação Eraldo Tinoco e políticos locais (Década de 80). 
Fonte: Acervo particular/ Jurilda Santana. 

 
 

A profissional Jurilda se via envolvida nas tramas das relações de gênero na 

sociedade da época, a todo instante lhe lembrando e cobrando as atribuições dos 

papéis de mãe e dona de casa. Assim, após o nascimento do seu segundo filho, ela 

colocou o cargo à disposição, passando a atuar como diretora de escola. A 

conciliação do cargo com seus papéis de esposa e mãe não era mais viável. Passos 

(2004) amplia essas questões, clareando-as ao postular que:  

 

A identificação feminina tem estado assentada no biológico, o que 
significa dizer que a mulher vem sendo identificada, especialmente 
pela sua condição de gerar e parir. A sociedade baiana onde a 
educadora nasceu, se formou e desenvolveu sua atividade docente, 
não só é herdeira dessa tradição, como a reproduz com tinturas mais 
fortes, sendo difícil para uma mulher investir em si mesma e 
preocupar-se com uma profissão sem pagar um alto preço 
(PASSOS, 2004, p. 104). 

 

 

Ainda sobre o período em que atuou como Coordenadora Regional, Jurilda 

Santana pondera:  

 

Talvez até tenha deixado algumas coisas sem fazer, porque quando 
a gente está apaixonada por um trabalho, você até pode deixar 
alguma coisa... Mas sempre trabalhei sem olhar partido político, sem 
olhar condições [sociais] de ninguém, se era meu amigo, se não era, 
todo mundo tinha que cumprir sua obrigação, na minha maneira de 
ver. Se você tem que trabalhar de manhã, é de manhã; se for de 
tarde, é de tarde. Você tem que cumprir a sua obrigação, sempre 
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dizia a elas; não fujam disso, cumpram a obrigação. Se um professor 
morasse distante, estivesse numa escola e precisasse pegar dois 
transportes, eu sempre chamava e dizia: Olha, está na época de uma 
remoção, vocês querem fazer remanejamento? Se quiser, está na 
hora, vamos nos sentar aqui e vocês vão dizer como é: você quer ir 
par escola tal, você quer ir para outra escola, você quer fazer isso? 
Como é? Aqui está o espaço. Querem? Quem quiser pode preencher 
o papel e eu encaminho para a Secretaria da Educação e ainda dou 
apoio dizendo que há vaga e que é necessário. Imagine um 
professor que mora em Mangalô e ensinar aqui em Alagoinhas 
Velha! Ou vice-versa. Podendo colocar o professor numa escola 
próxima à sua casa e este não precisar tomar transporte. Ou se 
fosse tomar, pegar um só. 
 
 

Quando deixou a Coordenação Regional em 1983, a professora assumiu a 

vice-direção do Posto de EJA que havia sido não apenas criado, mas também teve o 

espaço físico construído por seu intermédio durante a gestão como coordenadora, o 

que muito a tocou. Segundo recorda, a construção desse espaço foi fruto não 

apenas das atribuições do cargo ocupado, mas também de um projeto e de um 

desafio pessoal. Sabendo de moradores da cidade, fora da faixa etária 

convencional, no entanto ávidos pelo aprendizado, ela pautava a necessidade da 

abertura de um local com esse objetivo: a educação de jovens e adultos. Em suas 

palavras:  

 

[Após deixar a Coordenadoria Regional] Eu fui ser vice-diretora do 
Posto de Educação de Adultos, que eu tinha criado em Alagoinhas. 
Eu achei que tinha muita gente fora da faixa etária que precisava 
fazer um supletivo. E aí eu estive lá no Departamento de Ensino 
Superior em Salvador, e ele me disse: “Jurilda, eu estou com um 
dinheiro aqui para você reformar uma casa, se você quiser esse 
dinheiro...” Eu não ia trazer o dinheiro, eu tinha que fazer a reforma, 
levava e vinha o dinheiro para pagar os pedreiros, a pintura, o lugar 
onde comprei o material de pintura, para fazer a reforma de uma 
casa e alugar o lugar. A Secretaria da Educação ia pagar o aluguel. 
E eu perguntei: quanto é que você dispõe para fazer isso? Eu não 
me lembro na época quanto foi. Eles me deram a planta para fazer a 
adaptação da casa, e o Brasilino tinha uma área ali ao lado, eu disse: 
Essa área está aqui, ninguém usa, um mato que não tinha mais 
tamanho. Eu pensei: Já sei, vou construir aqui. Peguei a planta, fiz 
um cálculo de quanto ia gastar de bloco, cimento, areia, tal e tal. E o 
prefeito na época era o Miguel Fontes, eu fui lá e disse: Miguel, estou 
com um projeto aqui, eles me deram esse dinheiro e eu queria ver 
como a gente faz para fazer isso aqui, eles querem que eu reforme 
uma casa, mas eu acho que esse dinheiro dá para a gente construir 
ali, não vai comprar o terreno. Você vai me dar autorização para eu 
fazer e me dar uma caçamba de barro e areia. Só isso que eu quero, 
mais nada. E o dinheiro que era para eu reformar uma casa, eu 
construiu aquele prédio que é o Posto de Educação de Jovens e 
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Adultos de Alagoinhas. Graças a Deus, está ali até hoje, o pessoal 
fazendo supletivo.  

  

  A aposentadoria como funcionária pública foi concedida no ano de 2004 

encerrando uma trajetória profissional dedicada à educação pública, mas não dar 

por finda as atividades educacionais dessa professora: Jurilda atualmente é diretora 

num colégio particular, fundado em sociedade com duas irmãs, também professoras.    

 

3.3.4 A “opção” pelo Magistério como Profissão  

 

Observa-se nos relatos situações que apontam para o prazer de integrar o 

mundo letrado, o mundo da escola. Ser professora não estava nos planos e nos 

sonhos dessas mulheres, mas o percurso escolar daquela época conduziu a todas 

para o magistério, quase como uma opção natural, porque era tido como campo de 

trabalho feminino, uma profissão respeitável e digna para moças de família. Como 

enfatizou uma delas, ao relatar a fala do pai num diálogo sobre profissão, - “Mulher 

não pode ser contadora não, mulher tem que fazer Magistério” -. Tornar-se 

professora constituía-se de atos, intencionais ou não, mas por certo inseparável da 

forma de ser e das opções realizadas por estas jovens ao longo da vida. Portanto, 

este estudo se volta agora para as narrativas sobre a escolha pela profissão de 

professora na sociedade de então.  

O Curso de magistério era tido como um dos “apropriado” para as mulheres, 

como assinalado anteriormente. O ingresso nesse curso era, muitas vezes, escolha 

da família por considerar o status atribuído a esta formação, além de garantir uma 

profissão e um meio de sustento às filhas. A maneira como cada uma delas 

ingressou no magistério não se diferenciou muito entre as professoras enfocadas 

neste trabalho: a continuidade dos estudos seguia uma ordem quase natural, e era 

esperado que escolhessem esse curso. A opção era transmitida pela família, pela 

escola e, ainda, pelas representações da sociedade dos papéis que deveriam ser 

desempenhados pelo sexo feminino. Pinsky (2012) contribui com tais reflexões ao 

pontuar:  

 
Mulher é assunto. Todos falam dela – como é, como deveria ser – e 
são muitas as representações que envolvem a figura feminina em 
todas as épocas. (...) É certo que nem sempre as mulheres se 
espelharam nas imagens construídas sobre elas. E é evidente que os 
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modelos não descrevem a realidade, esta muito mais rica e cheia de 
possibilidades. Entretanto, é importante conhecer as representações 
que prevalecem em cada época, pois elas têm a capacidade de 
influenciar os modos de ser, agir e sentir das pessoas, os espaços 
que elas ocupam na sociedade e as escolhas de vida que fazem. 
(PINSKY, 2012, p.470).    

  
 
O magistério era socialmente valorizado e tido como lócus de atuação 

essencialmente feminino. Assim, os sujeitos da pesquisa, rememoraram esse 

momento de suas vidas, ancorando as lembranças nas decisões que tomaram e/ou 

deixaram de tomar, numa clara articulação de enredos. 

 

Professora Iraci Gama: 

 

Então em dezembro eu fiz o admissão no Colégio das freiras, fui 
aprovada, e comecei o Ginásio em mil novecentos e cinquenta e 
seis, a primeira série de Ginásio. Aí eu fiz as quatro séries de 
ginásios, e mais os três anos do curso Pedagógico. Naquele tempo 
esse era o nome do curso que formava o professor do primário, e eu 
fiz esses sete anos no Colégio das freiras e conclui tudo em mil 
novecentos e sessenta e dois, e a partir daí, agora já podia começar 
uma vida profissional. Não havia condição de fazer o que eu queria 
fazer que era Direito, não dispunha de recursos, mas o meu sonho 
sempre foi ser Advogada, mas como eu não podia ser Advogada virei 
professora. Quer dizer, não é que virei professora, eu valorizei o 
título que eu tinha conseguido com os estudos, para realizar um 
trabalho que não era o da minha feição, não é? Eu acho que assim 
do meu tipo mesmo, do meu perfil pessoal, eu era mais advogada do 
que professora. Mas como professora eu virei advogada, e aonde eu 
menos pensava, estava defendendo, principalmente defendo os 
meus alunos. Fui liderança sindical a vida inteira, mas nunca aceitei 
dizer: “Eu faço um trabalho assim fraco, porque eu ganho pouco”, 
não aceito isso, eu me sinto a vontade para brigar por melhores dias, 
porque eu dou o melhor de mim pra que o trabalho seja bem feito, 
porque eu acho que os alunos não podem sofrer as consequências 
daquela minha condição. Se eu aceitei ser professora, eu tenho que 
dar o melhor, tenho que fazer o melhor, então nisso eu fui sentindo a 
satisfação de estar defendendo quem não tinha quem defendesse, 
de lutar por justiça social, isso foi a vida inteira, então eu terminei 
entrando na vida como professora, digamos assim, por falta de outra 
opção, da opção que me interessava, que era fazer o curso de 
direito. Mas não fui assumir um trabalho sem prazer. Eu sabia que ia 
ter dificuldades pra trabalhar com crianças, especialmente crianças 
pequenas, (...) eu gosto muito de poder trocar ideias, conversar e tal, 
e isso seria impossível com crianças muito pequenas. (...) Eu não me 
sentia a vontade para assumir uma sala de aula somente com aquilo 
que eu tinha aprendido para trabalhar no primário, porque agora eu 
estava ensinando no ginásio. (...) E estudava bastante, sempre 
gostei de estudar, então estudava bastante. (...) 
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 Professora Jurilda Santana: 

 

Quando terminava o Curso Ginasial, lá [no Ginásio] de Alagoinhas, 
tinha o Magistério e Contabilidade. Mas para o meu pai mulher não 
poderia ser contadora, mulher teria que fazer o [Curso do] 
Magistério... Eu não tinha opção, só tinha aqui [em Alagoinhas] esses 
dois cursos, eu não podia ir para outro lugar, fiquei aqui. E 
Contabilidade ele [o pai] não permitia, que era para homem. Eu tinha 
de ser professora “Ah, tá bom.” Aí viemos para o Santíssimo 
Sacramento. (...) No [Ginásio de] Alagoinhas, só tinha Contabilidade 
à noite, ele [o pai] não deixava. E no Santíssimo tinha Magistério. Só 
no Santíssimo. Aí nós tivemos de vir para o Santíssimo, porque ele 
queria que nós continuássemos nosso estudo. Então, com a idade de 
15 anos, eu vim para o Santíssimo, eu comecei a fazer o Magistério, 
no Santíssimo. 
 
 

Professora Ires Muller: 
 
 
 

(...) Em 58, meu pai resolveu vir embora [da cidade de Acajutiba] 
para Alagoinhas, porque ele disse que a gente precisava estudar. Ele 
[papai] dizia que mulher tinha que ser professora. (...) Aí eu fiz 
“admissão” para entrar no Colégio Santíssimo Sacramento. (...) A 
nossa formatura foi com 72 professoras, todas formaram de beca, as 
que não tinham condições a gente deu a beca com as festas que a 
turma fazia, as rifas que se fazia (...). Em 1967, Marina, a filha da 
professora Ana Rosa, que era professora de lá [do Colégio 
Santíssimo Sacramento]... passou no vestibular em Salvador e eu 
fiquei substituindo, fiquei um resto de ano, um ano só substituindo ela 
no primário. Mas era uma coisa que eu não me [adaptei]... Quer 
dizer, eu ficava com aquelas crianças..., (...) eram crianças de seis 
anos. (...) Eu percebi ali que trabalhar com o primário não era muito a 
minha praia, era um trabalho muito, sei lá, a gente fazia festa de São 
João e tinha mãe que levava pudim. Como é que vai distribuir pudim 
numa festa de São João? Tinha uma coisa meio... difícil, eu achava 
difícil. (...) Era difícil para mim, eu comecei a descobrir... Depois, eu 
fiz um concurso para professor primário, e quando eu fiz o concurso 
eu fiz o vestibular. Fizemos eu e minha irmã Ilma. Como na época... 
Eu queria ser jornalista e como na época era difícil aqui em 
Alagoinhas a gente encontrar um programa... (...) Como eu não achei 
um programa de Jornalismo, eu fiz História, porque Carmem, 
[sobrinha] da professora Hena, ia fazer História e a gente se 
encontrava para estudar. Na verdade, Ilma era quem se encontrava 
com ela para estudar, eu não estudava muito porque eu já dava aula, 
dava banca em casa, dava cursinho para menino de primário em 
casa. 
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Professora Maria da Glória Rocha: 
 
 

Bem, eu fui para o Santíssimo Sacramento, a chamada “farda 
branca” e lá fiquei. Fiz o curso todo elementar com a professora 
Edite.  A professora Edite achou que eu me destacava como aluna e 
aí conseguiu uma bolsa de estudo com o Santíssimo Sacramento 
para o ginásio, naquela época se chamava ginásio. E aí eu fui fazer o 
ginásio no Santíssimo Sacramento e o curso pedagógico. (...) 
Sempre me destaquei como boa aluna, não podia não ser boa aluna, 
porque era bolsa de estudo, tinha que estudar para não ser 
reprovada. (...) Formada no curso pedagógico, como professora, eu 
comecei dando aula... Não foi nem dando aula. O professor Arthur 
me convidou a trabalhar na biblioteca do Ginásio de Alagoinhas, para 
ajudar a construir uma biblioteca no Ginásio de Alagoinhas. Imagine, 
eu não tinha experiência nenhuma de bibliotecária, eu iria tentar 
ajudá-lo a arrumar os livros, catalogá-los e pedir alguns livros e tal... 
fiquei lá. Mas depois [ele] precisou de um professor de Língua 
Portuguesa, eu aí fui convidada a dar aula e fui para a sala de aula 
para dar aula de Língua Portuguesa. Eu gostava muito de Língua 
Portuguesa, porque minha professora no Santíssimo Sacramento foi 
uma professora excelente, a professora Margarida Neves, professora 
de Língua Portuguesa. Eu amava a Língua Portuguesa, adorava. 
Então eu disse “vou ser professora de Língua Portuguesa”. Aprendi, 
na verdade, com ela no Santíssimo Sacramento, uma ótima 
professora.  

 

 
Professora Valmira Maria Vieira: 
 
 

(...) Fiz o Magistério no Colégio Santíssimo Sacramento. No dia da 
minha formatura, os meus professores foram me visitar, não esqueço 
nunca a professora Dilce Maia, a professora Hena Andrade, elas 
foram me visitar no dia da formatura. Depois da formatura, eles foram 
pedir aos meus pais, e eu não sabia, eles pediram à minha mãe e ao 
meu pai que me deixassem fazer faculdade. (...) Mas, naquela 
época, ir para Salvador era uma coisa muito difícil, as condições 
econômicas não permitiam. Minha mãe me chamou e me disse: 
“Minha filha, seus professores vieram aqui, para dizer que gostariam 
que você fizesse faculdade, mas lembre-se que atrás tem mais seis 
[filhos], então o seu pai já deu a você o que ele pode.” Pensei: “Fazer 
faculdade eu faço”. Foi isso que eu fiz. Fui trabalhar. (...)  

  

 
Todas as participantes dessa pesquisa tiveram, de certa forma, como revelam 

os depoimentos, apoio da família e/ou dos responsáveis visando a não interrupção 

da escolarização, mesmo quando a situação econômica se mostrava precária. A 

continuidade dos estudos após a conclusão do Curso Ginasial tinha, grosso modo, 

como única possibilidade no momento deste recorte, o ingresso no Curso de 

Magistério, garantindo às mulheres uma colocação digna e respeitada no mundo do 
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trabalho e na sociedade, haja vista o esperado do gênero feminino. Ao longo de 

suas trajetórias profissionais, as participantes da pesquisa vão, cada uma à sua 

maneira, aumentado os percursos de formação intelectual, dividindo o tempo entre o 

trabalho e os estudos. A formação continuada sempre esteve presente na vida 

dessas pessoas, seja por imposição/necessidade do trabalho ou mesmo uma opção 

pessoal de persistir no desenvolvimento acadêmico. O início da vida profissional 

marca um novo ciclo em suas vidas, trazendo novas oportunidades de trabalho; 

possibilidades de melhor qualificação; reconhecimento de colegas de profissão e de 

familiares; dentre outras benesses.  

A questão de gênero é marco delineador do presente estudo e nela se apoia 

toda a escrita desta tese, alinhada com a análise dos dados colhidos ao longo da 

pesquisa, realizada num constante diálogo e entrelaçamento com as trajetórias das 

entrevistadas. As narrativas apontaram indícios e sinais tornando possível 

compreender como o ser mulher influenciou e condicionou algumas escolhas feitas 

pelas protagonistas deste estudo. Cumprindo-se o objetivo proposto até o momento.  
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CAPÍTULO 4- ENTRE “CANETAS” E “FOGÕES”: AS TRAJETÓRIAS 
ENTRELAÇADAS POR RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

 
Historicamente, a figura feminina sempre esteve relacionada aos espaços 

privado e doméstico, com o casamento, o cuidado com os filhos e marido. Sobre 

isso já discorreram inúmeros estudiosos, dentre os quais se destaca Perrot (2005). 

Ao longo da história, a existência de uma essência feminina foi defendida e 

divulgada como verdade incontestável. A maternidade e o casamento apresentados 

como o destino natural da mulher. A capacidade biológica de gerar filhos era a 

referência principal da identidade feminina e eram atribuídas a este sexo as 

características de amorosa, dedicada, frágil, generosa e companheira, tidas quase 

como inatas. A dedicação ao lar era algo não só esperado da mulher, como também 

reforçado pela sociedade. Como discutido anteriormente, a emergência de estudos 

numa perspectiva de gênero criou possibilidades de desnaturalização desses 

olhares sobre o ser feminino, percebendo-o como culturalmente construído. As 

representações, para Pesavento (2005, p. 39) são “expressas por normas, 

instituições, discursos, imagens e ritos, tais representações formam como uma 

realidade paralela à existência dos indivíduos, mas fazem os homens viverem por 

elas e nelas”.    

 Abordado a temática das representações femininas no Brasil, Pinsky (2012, 

p. 475) afirma que, no início do século 20, mudanças importantes as afetaram, 

citando como impulsionador das transformações na imagem feminina, além do 

movimento feminista, as oportunidades de trabalho assalariado e a escolarização 

crescente das jovens, dando-lhes a possibilidade de sair do espaço reservado do lar 

e adentrar no mundo do trabalho remunerado, garantindo significativas conquistas. 

Na metade do século 20, o espaço público já era frequentado por um número 

elevado de jovens do sexo feminino, de todas as camadas sociais que, 

acompanhando as transformações - socioeconômicas e culturais - pelas quais 

passava o Brasil, saiam à rua em busca de autonomia, de escolarização e de 

realizações profissionais e pessoais. Embora não tenha conquistado uma equidade 

total entre os sexos, as mulheres já se apoderaram de muitos direitos civis outrora a 

elas negados. As cinco mulheres-professoras cujas trajetórias foram abordadas 

neste trabalho, arrisca-se afirmar, fazem parte desse grupo. Pinsky (2012), 
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estabelece assim o modelo de família - e de mulher - propagada na sociedade de 

então: 

 
O modelo de família propalado desde o início do século ganhara 
bastante espaço em corações e mentes e era agora a grande 
referência: nuclear, com uma nítida divisão de papéis femininos e 
masculinos (aos homens, a responsabilidade de prover o lar; às 
mulheres, as funções exclusivas de esposa, mãe e dona de casa) e 
baseada na dupla moral, que permitia aos homens se esbaldar em 
aventuras sexuais ao mesmo tempo que cobra a monogamia das 
esposas e a “pureza sexual” das solteiras. Esses valores chegavam 
aos jovens como se fossem naturais, desqualificando quem não 
quisesse ou pudessem segui-los. As famílias de classe baixa que 
aspiravam ostentar uma aura de respeitabilidade também 
procuravam segui-los, esforçando-se por destacar a virtude moral e a 
domesticidade de suas mulheres. (PINSKY, 2012, p. 480)  
 

 Guardadas as diferenças espaciais e temporais, pode-se dizer que as cinco 

mulheres-professoras vivenciaram e tiveram a identidade feminina formatada dentro 

deste padrão cultural. Fizeram, ao longo das trajetórias, escolhas, acordos, 

sublimaram desejos e aspirações, tendo como base as relações de gênero, às quais 

lhes diziam o que era permitido e o que não era apropriado para o ser do sexo 

feminino. Como notado ao longo deste trabalho, cada uma delas, à seu modo e de 

maneiras diferentes, lançaram mão de uma gama de estratégias frente aos desafios, 

às convenções e aos pertencimentos cristalizados que as relações de gênero lhes 

impunham, vivenciando a identidade feminina com ritmos e formas variadas.  

 A forma como se viam e se colocavam no mundo estava em consonância 

com o padrão socialmente aceito para o sexo feminino. Não foi encontrado - e não 

era este o objetivo - sinais de transgressão clara e contundente aos padrões de 

comportamentos esperados do ser feminino, nem um enfretamento direto das 

normas estabelecidas, ainda que ao longo de suas trajetórias as cinco mulheres, 

sujeitos desta pesquisa, tenham ocupado lugares e posições de destaque, 

experimentando certo poder no cenário educativo. A opção pelo magistério é um 

forte indício do aqui exposto e corrobora com Passos (2004, p. 103), ao afirmar que 

“no processo de formação de uma identidade, é sabido que a ocupação é um dos 

elementos relevantes, pois os papéis desempenhados pelos indivíduos são 

definidores de sua identidade”. Profissionalmente todas se firmaram na esfera 

educacional, num espaço de atuação claramente designado como sendo do sexo 

feminino; os cargos ocupados, se lhes davam projeção social e relances de poder, 
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não ia diretamente ao encontro das convenções sociais e, algumas delas, puderam 

conciliar os papéis de esposa e de mãe, com a profissão. Faz-se necessário 

registrar que, grosso modo, as trajetórias das professoras em questão fogem um 

pouco do padrão de professora primária, pois as docentes, sem terem sido 

inquiridas a respeito, ressaltaram nos depoimentos que ao longo da carreira não 

gostavam de trabalhar com crianças pequenas. Daí a busca por uma maior 

qualificação profissional e ascensão na profissão de modo a possibilitar a atividade 

com turmas de faixa etária maior.        

 Na busca de entendimento das trajetórias de vida das professoras com as 

questões relativas às relações de gênero, Pinsky (2012) contribuiu ao elencar 

algumas das imagens tradicionais de mulher hegemônicas no Brasil nas primeiras 

décadas do século 20, contrapondo-as com aquelas em voga no Brasil nas últimas 

décadas deste mesmo século. A “mulher casta”, a “moça de família”, “a garota fácil”, 

“a boa esposa”, “a boa mãe”, a “dona de casa ideal”, “a trabalhadeira e a 

trabalhadora” eram algumas das representações presentes no imaginário social nas 

primeiras décadas do século 20. Nos anos de 1950, as transformações ocorridas na 

sociedade brasileira ajudaram a modificar - em parte - essas imagens, dando lugar a 

“fronteiras borradas, polarizações desfeitas e identidades reconhecidamente cada 

vez mais plurais” (PINSKY, 2012, p. 513). Segundo esta estudiosa, os modelos do 

período anterior são questionados e se passa a conviver com novas referências, 

como as novas imagens da “mulher liberada”, “a dona do próprio corpo”, “a 

companheira”, “a mãe moderna” e a “mulher batalhadora”, “consumidora” e a mulher 

“cidadã”.   

 Ainda que estes padrões de comportamento para a figura feminina fossem 

entendidos e vivenciados de forma diferenciada pelos diferentes grupos de mulheres 

espalhadas pelo Brasil, as cinco mulheres-professoras, quase sempre, seguiram o 

modelo feminino tradicional, determinante de muitas das suas experiências 

enquanto mulheres, como por exemplo, a maternidade e o casamento. Como as 

demais mulheres, elas vivenciaram e formataram uma identidade feminina cuja base 

era o biológico e da qual - parece - não puderam ou não tiveram oportunidades de 

escapar. No entanto, como diz Pinsky (2012), as novas referências femininas 

conviviam com as antigas e, nesse processo, também estavam inseridas essas 

mulheres-professoras. Cita-se aqui, referendando tal constatação, a experiência de 

se ausentar do seio familiar para cursar o Mestrado, como o fez a professora Iraci 
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Gama. É bem verdade que isso só se tornou possível porque a mesma não havia se 

casado, sendo, inclusive, a única do grupo estudado a ter optado em permanecer 

solteira por toda a vida.  

 O controle exercido por antigas normas se fez presente na vida dessas 

mulheres. Isso pôde ser percebido, algumas vezes, durante as rememorações, 

quando demonstraram se sentir “culpadas” cada vez que o desempenho da 

profissão as levava a fazer escolhas e a se afastar, por mesmo por curto período de 

tempo, das responsabilidades que os papéis de mãe e esposa lhes exigiam. 

Buscando apreender a trajetória das mulheres “das canetas” entrelaçada com as 

questões de gênero, elegeu-se, neste capítulo, como recorte temático a questão do 

casamento e da maternidade, isto é, como ao longo da vida, buscaram conciliar a 

família com a profissão abraçada. Além disso, procurou-se visibilizar as brechas 

encontradas por essas mulheres para firmarem-se na profissão e valorizarem sua 

atuação no mundo do trabalho. A inserção no mercado de trabalho não retira delas o 

compromisso e a responsabilidade direta com o bom andamento da casa, o que 

muitas vezes, as sobrecarregava e as obrigava a fazer escolhas.  

 

4.1 A MULHER NO CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO ALAGOINHENSE  

 

 As cinco mulheres-professoras cujas trajetórias se propôs reconstituir, 

viveram e atuaram em um espaço-tempo determinado - a cidade de Alagoinhas 

durante parte do século 20 e início do século 21. Essa assertiva encaminha a 

pesquisadora a tentar explorar e conhecer o contexto sócio-histórico no qual estas 

estavam inseridas, tendo as relações de gênero servido de guia à percepção e à 

análise do material apresentado. Machado e Nunes (2012) ao abordarem a questão 

da mulher e educação no século 20, destacam o papel da imprensa como um dos 

instrumentos responsáveis para a continuidade dos códigos de comportamento das 

pessoas, assim como o do Estado e da Igreja. Asseguram: 

 

A sociedade utiliza-se de vários recursos para fazer as mulheres 
desistirem de lutar por seus direitos e influenciar as pessoas a 
reagirem contra essa luta. [...] Paradoxalmente, foi pela imprensa que 
a mulher encontrou eco no discurso das mudanças que estavam 
sendo gestadas na sociedade, em especial, entre as décadas de 
1920-30. [...] Se por um lado a imprensa tinha esse papel de 
mantenedora do ideário vigente, por outro, abria suas páginas para a 
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participação feminina e a mulher aproveitava esse espaço para dar 
visibilidade às questões que estavam no foco de seus interesses. 
(MACHADO; NUNES, 2012, p.178). 

 
 
 Dessa perspectiva, e acreditando não ser o cenário alagoinhense diferenciado 

do contexto nacional, encontra-se nas páginas do jornal O Nordeste muitos registros 

que permitem identificar e entender as relações de gênero, especialmente quando 

tais escritos versavam sobre o cotidiano da cidade e sua vida social. Mas foi ao 

perceber indícios e sinais dos lugares e papéis sociais que deveriam ser ocupados 

pelas mulheres na sociedade alagoinhense na segunda metade do século 20 que o 

periódico se revelou valiosa fonte de informações para o presente estudo.  

  Além das temáticas elencadas nos capítulos anteriores, nas páginas do jornal 

O Nordeste encontram-se também notas que se reportam à vida sociocultural do 

município, mais especificamente a espetáculos circenses e a sessões nos cinemas 

locais; alguns poucos shows de música e apresentações teatrais. Segundo as notas, 

essas eram as diversões às quais a população tinha acesso em meados no século 

passado. Não se pode esquecer, é claro, das festas e solenidades religiosas. Na 

edição do dia 1º de maio de 1949, em reportagem de página sob o título Circo 

Garcia, divertiu Alagoinhas, que não tem diversões, o autor da reportagem descreve 

a cidade naquele momento histórico: 

 
Alagoinhas é uma cidade sem diversões. Afora o cinema “Popular” 
com as suas cadeiras incomodas e o seu aparelho já cansado, não 
encontramos onde espairecer o espírito após um dia cheio de 
trabalho, sendo tudo isto mais agravado porque nem siquér podemos 
fazer os pequenos passeios à noite como em todas as cidades do 
interior onde, em torno da praça, as famílias espairecem um pouco. 
Vontade tem a sociedade de espairecer, mas à noite é impossível, 
pela falta de luz que muito prejudica o aspecto social de nossa urbe. 
Daí se dizer que as famílias de Alagoinhas não saem de casa. A 
prova contrária disto, é logo que surge uma oportunidade, vemos 
senhoras, senhoritas e cavalheiros pressurosos para uma 
apresentação em público. (...) Boas acomodações, gente muito 
educada e cavalheiresca, o Circo Garcia proporcionou à nossa terra, 
ótimas horas de distrações, que compensaram os esforços dos 
dirigentes da empresa para nos apresentar espetáculos inéditos em 
nosso meio. 

 
 
     A partir da reportagem é possível perceber essa localidade como carente de 

diversões para as famílias, apesar de a mesma ser dotada de um cinema. Percebe-

se o aproveitamento da nota pelo autor para fazer, além do registro da atração, uma 
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crítica, ainda que velada, aos poderes públicos municipais que deixavam a cidade às 

escuras. A falta de iluminação pública nas ruas era frequentemente registrada no 

jornal, motivo de críticas e reclamações de moradores e de homens públicos.     

 Na edição do dia 14 de outubro de 1949 há o relato da presença do “Circo 

Nerino na cidade, uma das melhores empresas que nos tem visitado”, destaca a 

nota. Afirma ainda que o circo “é o único no gênero que possui uma Rádio emissora, 

com possantes Alto-falantes”. Em outra edição, do dia 11 de agosto de 1950, se lê: 

“Circo Liendo, uma das melhores companhias circenses que nos tem visitado”, cujos 

espetáculos são assistidos pela “culta e civilizada plateia alagoinhense”. Já na 

edição de 13 de setembro de 1952 mereceu registro e indignação, não só do redator 

da nota, como também de uma boa parcela da população alagoinhense, o 

espetáculo de um circo na cidade, cujas atrações iam de encontro “aos valores 

morais e aos bons costumes”. A reportagem de capa, intitulada Respeitem as 

famílias, afirma:  

 
Está armado nesta cidade um circo, que a pretexto de dar 
espetáculos péssimos para a população avida de diversões, vem 
cometendo toda a série de atentados contra a moral e os bons 
costumes. 
As piadas contadas no picadeiro do Circo Hispano Brasileiro, 
acompanhadas dos gestos os mais soêses, são um atentado às 
famílias alagoinhenses que vão ter àquela suposta casa de diversões 
pensando em se distrair, mas de lá são obrigadas a se retirar porque 
o seu pudor tem de sêr ferido por péssimos artistas e pórcas piadas 
de mau gosto. 
É o caso de se dizer: respeitem as famílias, lógo que não desejam 
respeitar a polícia... (Grifo nosso). 

 
 
          Passados mais de dois anos, as notas reforçavam a falta de lazer na cidade 

apesar de todo crescimento econômico. Referente a salas exibidoras, além do Cine 

Popular, foi fundado em 29 de setembro de 1954, o Cine Azi. O jornal O Nordeste de 

29 de outubro de 1954 traz duas notas acerca do fato. Uma das notas é de autoria 

dos redatores do jornal, tecendo elogios ao novo empreendimento e à coragem dos 

seus idealizadores, afirmando que o novo e moderno cinema é “dotado de todos os 

requisitos de higiene, conforto, e, sobretudo, do respeito e da decência de seus 

espectadores”. O outro texto do jornal foi escrito por uma mulher, assinando ao final 

do artigo apenas com as iniciais T.D., mas o conteúdo deixa claro o sexo de quem 

escreveu. Acredita-se que a autora não se encontrava à vontade para assinar o 
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verdadeiro nome e ter a identidade conhecida pelos leitores do jornal, pois as 

esferas de atuação dos sexos eram de conhecimento de todos: ao homem, o espaço 

público e, às mulheres, o espaço privado, do lar.  

 O teor do texto leva a deduzir muito dos significados e das preocupações da 

mulher, bem como do contexto sócio-histórico à época. Logo no início, após 

agradecer o ‘presente régio’ dado pelos irmãos Azi ao “pórtico de ouro dos sertões 

baianos” como era conhecida Alagoinhas, faz um breve resumo dos acontecimentos 

que marcaram a vida do município no ano de 1954, que chama de “Ano Santo e 

marcado com tantas coisas boas”. Diz ainda que: “primeiramente foi a luz de 

Cotegipe – e também durante o dia! E as madames têm sido aquinhoadas com 

enceradeiras elétricas, liquidificadores, etc., etc. Podemos ter agora uma vida com 

muito mais conforto - enfim. Antes de tudo veio a Emissora de Alagoinhas”.  

 Quem escreveu o texto, assevera-se, além de mulher era instruída e membro 

de classe social abastada, o que lhe possibilitava o acesso aos eletrodomésticos, 

objetos desejados no momento por uma parcela da população feminina brasileira. 

Seu texto passa a imagem de uma mãe de família, agraciada por uma educação 

formal, o que lhe deu autorização (e pode-se dizer coragem) para escrever – 

fazendo uso de certo poder e influência - em um veículo de comunicação como um 

jornal, espaço historicamente reservado aos homens, os quais neles podiam 

expressar suas ideias, vontades e valores. 

 Acerca do novo cinema na cidade, faz um apelo aos proprietários: “Já é 

tempo de lembrarmo-nos mais de nossas crianças – os homens de amanhã! É 

preciso que eles tenham ambientes próprios à sua formação. Cuidarmos da infância, 

é nosso dever precípuo”. Chama a atenção dos proprietários para trazer “filmes 

alegres, desenhos coloridos”, adequados à gurizada e afirma que, “nós Mães de 

Família, ficar-lhe-íamos eternamente gratas”. Justifica o pedido defendendo: “todos 

desejamos um mundo melhor para nossos filhos e netos. Um mundo de Paz e de 

Bondade, de Justiça e de Amor. Eduquemos a infância para isso”.  

 As demandas trazidas no texto podem ser identificadas como advinhas de 

uma mulher, mãe e esposa e, talvez, professora primária, inserida em uma 

sociedade que se modernizava economicamente, mas onde os papéis e as 

preocupações destinados à mulher não acompanhavam esse processo. A ênfase na 

preocupação e nos cuidados com a educação das crianças e com os afazeres de 

casa – os recém-lançados eletrodomésticos vinham para facilitar e agilizar – eram 
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funções percebidas como exclusivamente designadas ao sexo feminino. Sua escrita 

coloca em cena desejos e sentimentos comuns a outras mulheres pertencentes à 

mesma classe social e que se identificavam com suas aspirações. A postura, ao 

mesmo tempo resignada e inovadora, ao vislumbrar e defender publicamente a 

possibilidade de ampliação dos meios de educar as crianças, não ameaçava a 

ordem vigente, porque não defendia a inserção maior das mulheres na esfera 

pública, nem mais instrução para estas, suas aspirações se restringiam aos 

cuidados com os filhos, os homens de amanhã. Tarefa esta tida como naturalmente 

designada às mulheres.  

 Considera-se que, guardadas as dimensões espaço-tempo separando a 

autora do artigo aqui comentado dos percursos iniciais na profissão das mulheres-

professoras alvo deste estudo, o conteúdo é significativo para dar início à 

compreensão das relações de gênero e as vivências femininas a que estavam 

submetidas e que tinham contato, bem como leva a perceber as relações de poder 

que configuravam aquele contexto histórico. Corrobora-se com Pesavento (2005) 

quando assinala:  

 
As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no 
lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a 
realidade e pautem a sua existência. São matrizes geradoras de 
condutas e práticas sociais, dotadas de força integradora e coesiva, 
bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao 
mundo por meio das representações que constroem sobre a 
realidade. (PESAVENTO, 2005, p.39). 
 
 

  Em 1952 havia circulado na cidade, nesse mesmo jornal, um texto abordando 

o avanço da mulher na sociedade, intitulado Evolução Social da mulher, de autoria 

de Lima Campos, colaborador regular do jornal. O autor, diante das transformações 

– não tão avassaladoras assim - pelas quais passava o mundo das mulheres, 

demonstra o seu ponto de vista em relação à evolução das mulheres na sociedade e 

aos novos lugares agora ocupados pelas mesmas, bem como faz uma velada crítica 

ao que chama de “preconceitos maquiavélicos” da parte dos homens para com as 

capacidades intelectuais das mulheres. Eis como o cronista caracteriza as 

conquistas femininas de então: 

 

Há ainda por aí, muita gente que supõe a capacidade intelectual da 
mulher muito aquém da do homem: entretanto a nossa era atômica, 
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era das transformações mais notáveis no decorrer da história, vem 
demonstrando que a companheira de Adão, está ganhando terreno 
na campanha em que se debate empról de sua evolução social, 
moral, financeira e intelectual. (...) Haverá explicações para este 
declínio dos homens ou super-evolução das mulheres? 
Deverá haver várias explicações e, entre outras, busquemos razão 
disso na dedicação com que a nova Eva abraça as tarefas que lhes 
são atribuídas. Lembremos ainda a frase do célebre Victor Hugo – “A 
mulher é capaz de todos os sacrifícios”. Pois bem, ainda que, com ou 
sem sacrifícios, ela aprende matemática, geometria analítica e tudo o 
mais que deseje, porque quebrou o “tabú” e os preconceitos que 
limitavam direitos e estabeleciam finalidades exclusivas para que 
havia sido criada, consoante a mentalidade de antanho.  
Fora os preconceitos maquiavélicos, ela vem conquistando a pouco e 
pouco, sua liberdade econômica e se constituindo uma verdadeira 
operária especializada, contribuindo por essa forma, para o 
engrandecimento de seu país.  
E então no declinar do século 20, quando a civilização quase atingiu 
o pináculo onde se assenta o trono majestoso da incomensurável 
cubiça humana, eis que a mulher assoma em meio o esplendor das 
ciências, aureolada pela hegemonia que vem de conquistar, sem 
armas e sem lutas, sem sangue e sem dor, mas apenas pelo esforço, 
pela dedicação, orientadas no sentido da paz, e do trabalho condigno 
e da perfeição para que foi criada. (...)        
                 

 

 Não é possível afirmar se o sentimento de respeito e admiração que as 

conquistas femininas causaram ao cronista eram sentimentos também 

experienciados por outros homens na cidade ou se suas opiniões encontraram 

simpatizantes. O autor ressalta as capacidades intelectuais do sexo feminino - que a 

tornaram aptas a atuar no mundo moderno - e as novas demandas e espaços 

ocupados por elas. No entanto, enfatiza as aptidões quase que naturais das 

mulheres para esse fim. Para ele, as mulheres eram seres que, por sua essência, 

conquista seus objetivos “sem armas, sem lutas, sem sangue e sem dor”, veiculando 

uma imagem passiva e avessa às lutas do ser feminino, ainda que dotado de 

‘capacidade intelectual’. Na sua forma de ver o mundo, a nova Eva representa a 

mulher que ganha espaço no mundo público, mas nem por isso deixa de ser 

feminina, muito menos representa ameaça à ordem estabelecida; é sua dedicação o 

caminho para seu sucesso, não faz uso de subterfúgios para conseguir seus 

objetivos; usa da razão e do bom senso, além da inteligência para sua inserção na 

sociedade. Ao representar a mulher como naturalmente pacífica e detentora de 

capacidade intelectual, a valoriza a partir desses critérios, em oposição ao sexo 

masculino que define, no final do texto, como “digladiadores desvairados, cegos 
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pelas paixões, enraivecidos pelo ódio, estagnados pelo vício, absolvidos pelos 

devaneios fúteis da vida...”.       

  A mulher voltou a ser temática na edição de 20 de junho de 1952, na qual o 

autor do texto A mulher e a flor, o Sr. Mamede Amparo Lopes compara a mulher a 

uma flor. Em sua perspectiva, o sexo feminino, por ser muito sensível, exigia 

cuidados especiais do sexo masculino. Ele argumentava:  

 
A mulher é como a flor que emana o seu perfume porem ao sentir 
que está sendo colhida por alguém, esta apresenta a sua 
sensibilidade reclamando a quem de direito a proteção: portanto não 
devemos magoar de leve siquer a esta flor que para mim e para 
aqueles que tanto sabem valorizar aquilo que de mais sublime, Deus 
nos pôde confiar. 
O coração da mulher é imenso, maior até que o próprio mar irmão da 
imensidão nele cabe o grande amor de mãe, e também cabe o amor 
hipócrita e fingido de alguns homens. 
Deixar de admirar tão delicada flor é impossível, prefiro dentro do 
meu maior respeito morrer porque por elas decerei pelos abismos ou 
subirei ao cimo do tambor. Não pensam assim entretanto aqueles 
que não teem sensibilidade e cuja formação doméstica não permite 
ao menos ver na pequena flor algo que mereça respeito, pois em 
cada mulher há um pouco daquilo que se denomina mãe. (...).  
    
 

 Em outra edição, o jornalista João Nou, aproveitando a época do Natal, 

escreve sua crônica semanal para as “mulheres alagoinhenses”, fazendo um pedido 

a estas. Era o dia 24 de dezembro de 1950 e, na sua escrita, a mulher era 

caracterizada como piedosa/solidária e cristã. O objetivo do autor era que as 

“mulheres alagoinhenses” se unissem e se engajassem em prol dos presos da 

cadeia municipal que, segundo ele, passavam por sérias dificuldades; os presos 

estavam sendo “mortos aos poucos” pelo poder público e pela sociedade local. 

Argumentando ser a mulher, quase que por natureza, piedosa para com os que 

sofrem, apelava para que pedissem “aos vossos esposos, aos vossos noivos, aos 

vossos pais, aos vossos filhos, aos vossos irmãos, para se unirem convosco num 

esforço construtivo em prol desses infelizes”. 

 À mulher, ainda que sob o manto da “fé, da virtude e dos encantos femininos” 

dizia o cronista, caberia convencer os homens ao seu redor a realizar o gesto de 

solidariedade pedido, realizando assim um benefício à sociedade em geral. Valendo-

se de uma característica vista como tipicamente feminina – a solidariedade – e do 

ambiente natalino, o cronista conclamava essas mulheres a dar a sua contribuição 

para “minorar o sofrimento desses infelizes”. Assim, “as mulheres alagoinhenses”, 
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eram relacionadas a valores cristãos, cabendo a elas imputar esses 

sentimentos/valores aos homens de sua convivência, fossem maridos, noivos, filhos, 

pai ou irmão. Era sua condição de esposa, mãe, filha ou irmã que autorizava à 

mulher exercer certa influência sobre o sexo masculino. Os homens não são bons 

por natureza, demonstra o cronista, as mulheres sim e estas não poderiam deixar de 

atender a seu pedido. Nota-se ainda neste escrito que “as mulheres alagoinhenses” 

eram vistas como se não tivessem diferenciações entre si, isto é, como se todas 

pudessem e quisessem ajudar os presos. A estas não era dado o poder de escolha, 

elas – fossem ricas, pobres, brancas, negras, casadas, solteiras, viúvas – tinham o 

dever moral e cristão de demonstrar solidariedade aos “infelizes presos”.  

 A partir dessa escrita, confirmam-se algumas representações da mulher no 

período em estudo: piedosa, cristã, solidária, de fé inabalável e capaz de imputar 

nos homens essas mesmas características. Nessa tarefa - de educar os homens - 

ela não poderia falhar, daí a instrução posta como necessária, tendo por objetivo 

último a manutenção dos valores morais na família e na sociedade. Almeida (2007) 

enfatiza o aqui explanado ao afirmar o seguinte sobre a instrução da mulher, no 

Brasil, no início do século 20: 

 
Em princípio, caberia-lhe regenerar a sociedade e, para isso, 
precisaria ser instruída. Mas instruída de uma forma que o lar e o 
bem-estar do marido e dos filhos fossem beneficiados por essa 
instrução, que não possuía um fim em si mesma, mas era 
direcionada para o bem-estar masculino. A instrução da mulher 
deveria se reverter em benefício da família e, por meio desta, à 
pátria, que se expandiria cada vez mais em seu desenvolvimento, 
alinhando-se com as grandes nações do mundo. (ALMEIDA, 2007, p. 
110). 

 
 
 Neste estudo, concorda-se com o sinalizado por Almeida (2007), acreditando 

que dessa teia social as nossas mulheres-professoras constituíram-se sujeitos 

históricos, apreendendo seus lugares sociais e suas formas de ser e estar no mundo 

e, a partir deste “campo de possibilidades” elas foram desenhando e redesenhando 

seus “projetos” de vida, num permanente diálogo entre contexto e liberdade 

individual. 

 A referência à Maria, como paradigma de modelo a ser seguido por todas as 

mulheres, também se fazia presente em algumas edições do jornal semanal. Através 

dos artigos publicados no periódico, na “Coluna Religiosa”, era dito que a 
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maternidade era uma verdadeira ‘missão divina’, à qual a mulher católica deveria se 

empenhar para colocar em prática, mesmo quando isso significasse renúncias e 

dedicação. A esse respeito, assim argumentava um frade capuchinho à época: 

 

A Igreja Católica escolheu e consagrou o mês de maio para o culto à 
Bemaventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe caríssima. 
(...)  
Maria!... Ao pronunciar-se esse nome, os céus se alegram, a Terra 
se enche de júbilo e tremem de medo as potencias infernais. Maria é 
o nome que mais se parece com o doce nome de mãe... Mãe é a 
palavra misteriosa que realmente sintetiza e resume toda a vida, a 
vocação e a personalidade de Maria Santíssima. Ela foi, acima de 
tudo Mãe!... Mãe duas vezes, no sentir da crença católica: Mãe 
humana de Jesus e Mãe espiritual de cada cristão.(...) 

       
 
 O padre capuchinho Frei Fidelis, no final da sua escrita, trazia um poema 

intitulado Mês das flores, mês de maio, onde a figura de Maria era assim definida, 

 

Chegou maio, risonho mês de amores, 
Enchendo o ar de aroma e de alegria; 
Pois é ele o encantado mês das flores,  
Da Rainha das flores, santa e pia. 
 
Quando a aurora desponta e seus albores, 
Douram o céu, além da serrania. 
A natureza desperta entre esplendores, 
Para cantar as glórias de Maria. 
 
E quando o sol se esconde no Ocidente, 
A tarde morre triste e, lentamente,  
Do infinito, onde existe, a noite desce. 
 
No firmamento, atenta cada flor,  
Em silencio, resando intima prece, 
Saúda a Virgem, mãe do Salvador. 

 
 

A expectativa expressa nas escritas acima era a de que Maria, a mãe de 

Deus e do Homem, sinônimo de abnegação, entrega e modelo de perfeição 

feminina, fosse tomada como inspiração pelas mulheres. Nas páginas da edição 

177, o mesmo frei capuchinho faz novo apelo às jovens alagoinhenses, para que 

estas participassem de um ciclo de conferências “especializadas para moças”, a ser 

realizadas pelo “ilustre missionário Frei Eliseu Vieira” da Ordem dos Carmelitas. 
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Assim articulava o frei, buscando convencer suas paroquianas a participar do 

encontro: 

 
As jovens de Alagoinhas encontrarão em Frei Eliseu um orientador 
profundamente experimentado nos difíceis caminhos da vida. Grande 
e a vibração e o entusiasmo que reinam já nos meios juvenis da 
cidade, por essa auspiciosa noticia. 
A novel Pia União das Filhas de Maria, do Convento de S. Francisco, 
está convidando todas as moças que possuam aspirações nobres e 
ideais superiores, para tomarem parte nessas conferências, que, 
com certeza, trarão os maiores benefícios à juventude feminina 
alagoinhense. 

                 
 
 Através dos escritos, era dito à mulher alagoinhense que a vida dentro dos 

preceitos do catolicismo e tendo a Mãe de Deus como modelo a ser seguido, era o 

melhor que poderia acontecer na vida terrena. Mediante a representação de Maria, 

esperava-se produzir um modelo feminino onde a maternidade fosse tida como um 

‘dom divino’ e quase como uma obrigação da mulher; a ideia da mulher nascida para 

ser mãe, da mulher naturalmente mãe por assim dizer, era muito difundida nesse 

período e ainda hoje sua desconstrução ainda se faz necessária.  

 O jornal também destaca as dificuldades enfrentadas pelas professoras 

primárias no exercício da profissão, em Alagoinhas. Na edição de número 64 do dia 

11 de janeiro de 1951, na crônica semanal, o advogado e jornalista João Nou relata 

que em conversa com uma professora ouviu dela a reclamação por ter sido 

transferida de município, graças a “perseguições políticas”. Em outra nota 

ironicamente intitulada de Passeiam as professoras, de 5 de setembro de 1951, 

retomando os assunto, é feita uma clara denúncia, da situação: 

 

O Sr. Murilo Soares da Cunha conseguiu mesmo desorganisar o 
ensino primário do Estado, não só transferindo professôras, fechando 
escolas e difamando mestras como ainda criando dentro da 
Secretaria que dirigiu transitoriamente um sistema absurdo de 
protecionismo. Enquanto as professôras que não foram simpáticas à 
Coligação sofreram as agruras das transferências, as coligacionistas, 
inclusive as estagiarias, mal vão as suas escolas, deixando as 
classes ao sabor dos próprios alunos.  
A nossa reportagem viajando de Alagoinhas para Rio Real e da 
última cidade para esta registrou o movimento dentro de quarenta e 
oito horas de nada menos de três mestras estagiarias que deixavam 
suas clásses para passar alguns dias no recesso de seus lares. 
Mestras desajustadas ao lugar de professôras já identificadas com o 
meio foi o que conseguiu o Sr. Murilo à frente da Secretaria de 
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Educação, que cabe agóra ao Sr. Dorival Passos reorganisar, o que 
não vai lhe sêr fácil.    

 

 

  O tema voltou a ser notícia em O Nordeste na edição de 16 de outubro de 

1951, onde uma nota registra o descaso com os prédios públicos e as “perseguições 

políticas” sofridas por algumas professoras. Diz a nota: 

 
O próspero distrito de Bôa União está passando por um período 
augustioso de desprestígio e de descaso por parte do poder público. 
A aprazível vila sede do distrito está com as escolas fechadas há 
mais de dois mêses, e não tem esperanças das crianças de ainda 
este ano voltar a frequentar as aulas, já que não há mestras que 
queiram deixar os encantos do “Brasilino Viegas” para ir lecionar em 
Bôa União. Enquanto isso, professoras do nosso município, filhas 
desta cidade, com melhor capacidade de adaptação foram 
transferidas pelo simples fato de não resarem pela cartilha política do 
Prefeito Pedro Dórea.  
Além da falta de professôras o ensino em Bôa União acaba de sofrer 
novo golpe, agóra sob o aspéto de desrespeito ao ensino. O Fiscal 
Escolar daquele distrito, homem de poucas luzes e nenhum ideal, 
cedeu o prédio da escola rural da vila para servir de rancharia a um 
trôco de ciganos que passou naquéla localidade, deixando os 
habitantes da vila estupefactos com tamanha estupidez. A Uniao 
gastou uma fortuna com a construção dos prédios de escolas rurais e 
agora quando a baixa politicagem desorganisou o ensino e tornou a 
professora joguete das paixões políticas menos elevadas o que o ex-
Ministro Mariani construiu com tanto carinho está sendo danificado 
pelo pouco escrúpulo de homens que não estão a altura do cargo 
que exercem como o Fiscal Escolar de Bôa União.  
     
 

      O jornal, claramente opositor político do então governador do Estado, Regis 

Pacheco (1951 - 1955) e crítico ferrenho das diretrizes educacionais colocadas em 

prática por seu secretário, enfatiza as transferências das professoras como “castigo” 

pelo fato de as mesmas não terem apoiado sua candidatura. Em 1949, na edição de 

número 26, o mesmo jornalista registrara em suas crônicas semanais a baixa 

remuneração e condições desfavoráveis para o exercício da profissão docente. 

Assim descreve um encontro ‘às escondidas’ com duas professoras na capital 

baiana: 

 
Sempre fui um grande admirador das professoras publicas. A classe 
das mestras estaduais tem para mim uma atração de simpatia e 
respeito, que não posso eu mesmo aquilatar. Se eu fosse interventor 
federal (sim, eu preferia ser interventor a governador) eu elevaria ao 
duplo os salários de miséria que recebem as preceptoras do Estado. 
Não sei compreender que uma professora ganhe igual a um cabo da 
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Polícia ou um contínuo de repartição. Verdade é que as classes que 
comparo, citando-as, precisam ganhar também um pouco mais, 
porém, os professores precisam ter melhor remuneração. Talvez que 
foi por essa simpatia pelas mestras, que, sem querer a principio, ouvi 
indiscretamente toda a conversa de duas professoras minhas 
vizinhas de viajem em um bonde da capital. (...) Uma, pelo que ouvi, 
tinha trocado o seu lugar no magistério por uma colocação melhor 
remunerada em uma repartição no IBGE. A outra fora a substituíra 
da primeira (...). Perguntava pelos alunos com um interesse vivo. (...) 
E as professoras continuaram conversando e eu escutando, e 
falaram o tempo todo da viajem, mas não tocaram no principal – nos 
miseráveis vencimentos do magistério... Estoicismo de mulher... 

 
  

A escrita acima reflete uma posição onde a mulher, conquanto exercendo 

atividade remunerada fora de casa, não consegue batalhar por melhores condições 

de trabalho nem exigir seus direitos, no caso em questão, um salário digno. 

Segundo o cronista, as professoras não ganhavam bem – o magistério era 

precariamente remunerado – mas nem por isso o assunto era debatido quando 

estas se encontravam. Preferiam falar de “seus alunos”, a refletir sobre questões 

salariais e condições de trabalho, o que, para o jornalista, era inaceitável. Na forma 

de escrever sobre as professoras, o jornalista passa a imagem de 

mulheres/professoras como mais emotivas do que racionais; o magistério era 

exercido por vocação, logo questões salariais não deveria ser motivo de querelas.  

A pouca atenção das professoras para com seus salários, no início do século 

20, é consequência de décadas onde a associação do trabalho docente ao 

sacerdócio e à maternidade foram amplamente divulgados e estimulados na 

sociedade brasileira (LOURO, 2000). A baixa remuneração do trabalho docente, no 

Brasil, só passa a ser fortemente questionada quando há a inserção, esclarece 

Louro (2000, p.476) de “jovens que efetivamente necessitavam exercer a profissão 

para se sustentar ou sustentar dependentes; cada vez mais se tornavam imperativo 

reajustes da remuneração diante da economia inflacionária do país”.     

 Em oposição à ‘passividade’ das professoras descrita pelo cronista, na edição 

de 29 de julho de 1954, é feita menção à presença em Alagoinhas da professora 

Raydalva Bittencourt, presidenta da Sociedade Unificadora do Professorado do 

Estado - SUPPE, responsável por organizar uma concentração na cidade, visando 

“melhoria na educação, compreendendo-se esta sob três pontos de vista: o 

professor, a escola e o educando”. A professora era candidata ao posto de 

Deputada Estadual no pleito que se realizaria no mesmo ano e perguntada sobre a 
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candidatura respondeu que, “deseja um posto na Assembleia Legislativa para 

realizar o ideal da SUPPE: a valorização do professor primário”. Para Louro (2000, 

p. 473), “reivindicar o reconhecimento como profissional também se constituía numa 

forma de mulheres-professoras lutarem por salários iguais aos dos homens e por 

condições de trabalho adequadas”.    

 Na edição 158, de 9 de agosto de 1954 há outro registro do esforço das 

professoras primárias de Alagoinhas para se organizar em busca de melhores 

condições de trabalho. Com a manchete Em memorável Convenção a SUPPE 

instalou sua sucursal, se tem assinalada que as professoras primárias do município 

de Alagoinhas, agora sob uma “orientação classista poderão melhor cumprir a sua 

nobilitante missão de preparo das novas gerações”. Registra a reportagem:  

 
A primeira Diretoria da Sucursal da SUPPE foi solenemente 
empossada em sessão no Clube Social de Alagoinhas presentes 
pessoas da sociedade e professoras, falando na ocasião as 
professoras Raydalva Bittencourt e Maria de Lourdes Almeida 
Veloso. Após a posse houve um animado show sob a orientação da 
musicista Iris Farane com a colaboração das professoras Cordália 
Camargo, Claudionora Rocha, Haydée Amorim, estudante Nery 
Rabelo e o aplaudido artista Adeodato Dantas, que, mais uma vez, 
deliciou o auditório com números executados ao acordeon e piano. 

 
 
O texto segue abordando as temáticas debatidas durante os dias do encontro, 

que teve como palestrantes professoras-mulheres, à vontade e ‘autorizadas’ diante 

das companheiras de profissão para defender seus pontos de vista. Essas mulheres, 

é fato, tomaram as rédeas das discussões, abandonando, ainda que 

esporadicamente, a posição de silenciadas historicamente a elas imposta pela 

sociedade. Os dias do encontro são assim descritos:  

 
 

[...] À sessão de instalação, que como as demais, se realizou no 
Colégio Santíssimo Sacramento (...) foi iniciada com uma brilhante 
saudação pronunciada pela profa. Maia de Loures Veloso, 
respondendo a Presidente da SUPPE, que aproveitou a oportunidade 
para uma prestação de contas da instituição, ressaltando-lhe o papel 
em defesa da classe. 
Na segunda sessão, o profa. Cordália Camargo apresentou 
interessante tese sobre o tema: “Assistência às Escolas Isoladas”, a 
qual, depois de debatida, foi unanimemente aprovada. 
Coube à Delegada de Catú, profa. Mara de Lourdes Soares, 
apresentação da tese: “Instituições Escolares”, que foi debatida na 
segunda sessão, concluindo as convencionais pela necessidade de 
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fundação de cooperativas bibliotecas e clubes agrícolas, como 
melhor meio para a solução dos problemas educacionais do interior”.   

 
  

As professoras, membros da SUPPE, também realizavam atos de caridade e 

solidariedade na cidade. Em nota publicada na edição 178, do dia 14 de maio de 

1955, a presidente local, professora Cordália Camargo, faz um agradecimento e, ao 

mesmo tempo, uma crítica velada ao diretor do Hospital Regional Dantas Bião, 

localizado no município. Assim se manifestava: 

 
No dia consagrado às Mães, 08 de maio, nós, professoras supeanas, 
comparecemos ao referido Hospital a fim de saudar a maternidade ali 
abrigada e presentea-la pela passagem do seu dia. 
Apesar do Diretor da casa ser, previamente, avisado, constituiu 
grande suprêza a nossa presença naquele recinto. 
Não nos decepcionamos, não nos admiramos, pois estávamos em 
cumprimento de um dever. E dever imperioso, ditado pelo coração... 
Vem êste caso à baila, simplesmente, pela atenção que nos 
despertou, a cortesia, a atitude simpática e hospitaleira da servente 
Helena Maria de Andrade que tao bem substituiu a recepção que nos 
poderia ter dado os grados funcionários deste estabelecimento. 
“Helena, receba de nós, supeanas, o aperto de mão merecido”. 
Alagoinhas, 9 de maio de 1955. 
Cordália Camargo 
Presidente 8.o Sucursal SUPPE. 
 
 

Compartilhando a visão de boa parte da sociedade, a nota evidencia o lugar 

social ocupado pelas professoras nesse momento histórico. Suas tarefas 

ultrapassavam os muros da escola, se estendendo para outros espaços, 

circunscrevendo o exercício da caridade, do zelo, do cuidado e da doação como 

qualidades inatas às mulheres e, consequentemente, às professoras: “Vem do 

coração”, afirmava a professora Cordália, defendendo que tal atitude não era 

imposição da sociedade, mas sim “dever imperioso”. É significativo o elogio 

destinado à servente, uma mulher, porém distinguível das professoras por, talvez, 

não ter escolarização formal, além de haver uma possível diferença social e 

econômica. Isso, no entanto, não a impediu de se mostrar disponível para “servir” às 

professoras. Talvez reafirmando ser o sexo feminino mais disponível para com o 

Outro, por uma questão de ‘caridade’.     

 Ao longo de todo o período em que se acessou o jornal O Nordeste, há 

registros sobre as professoras alagoinhenses: notas de aniversários e de 

casamentos; de professoras deixando a cidade devido a transferências; festas de 
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formaturas; aposentadorias; doenças e falecimentos. Algumas destas notas eram 

publicadas na ‘Coluna Social’ e ganhavam destaque no jornal. Em algumas delas, 

postava-se a foto da professora, vestida com a beca de formatura, conforme 

verificado na edição de 30 de abril de 1955, por ocasião do aniversário da 

professora Dagmar Cortes Portela. A edição de número 61, de 21 de novembro de 

1950 trazia nota registrando o aniversário da também professora Lindaura Barros. 

Eis o teor: 

 
Transcorreu no dia 18 último o aniversário da senhorita Professora 
Lindaura Heudycire de Almeida Barros, hábil e dedicada Diretora da 
“Escola Irmãs Barros”, desta cidade e fino ornamento de nossa 
sociedade.  
A aniversariante foi homenageada pelo grande número de seus 
alunos, recebendo ainda os cumprimentos do crescido circulo de 
suas relações de amizade.  
À distinta Professora Lindaura Barros e seus genitores, o nosso 
colega Salomão Barros e a exma. Sra. D. Maria de Almeida Barros, 
os nossos cumprimentos amigos. 

 
 Na edição número 90, o jornal registra o aniversário de uma professora e “o 

pedido de casamento que lhe fez o jovem Aristides Santana (...)”. Segundo a nota, o 

pedido foi motivo de “redobrado júbilo”, tanto para a aniversariante, quanto os 

convidados presentes. Em todas essas notas, o jornal, pode-se afirmar, buscava 

enaltecer o magistério, transformando-o em ‘missão divina e feminina’, requerendo 

de quem o exercesse qualidades como doação e amor.  

A partir da análise dos textos acima colocados, se tem clara a ideia de que se 

à mulher foi dado o direito de exercer uma profissão fora do lar, havia, acima de 

tudo, dever de cuidar também da família e da casa. Num contexto onde a 

emancipação feminina era uma realidade incorporada ao cotidiano feminino, 

reafirmar cotidianamente a importância da feminilidade e da maternidade objetivava 

convencer as mulheres acerca da necessidade de se ter um trabalho sem, em 

função deste, se negligenciar os deveres de mulher, preservando-os na família e no 

espaço privado do lar. As trajetórias das nossas mulheres-professoras estão 

entrelaçadas por esse “quadro de referências” aqui esboçado de modo a desvendar 

como se configuravam as relações de gênero na sociedade de Alagoinhas nos 

meados do século 20, mas cujas ecos se estendem ao século 21. Não são negadas, 

obviamente, as transformações ocorridas em relação às imagens das figuras 

femininas (PINSKY, 2012), permitindo às mulheres maior visibilidade na sociedade e 
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a ocupação de espaço até então não permitidos, contribuindo com a construção de 

identidades tensionadas à tradicional.  

 
4.2 ENTRE “CANETAS” E “FOGÕES”: AS TRAJETÓRIAS ENTRELAÇADAS POR 
RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

O ingresso massivo das mulheres no magistério (processo conhecido, na 

historiografia da educação brasileira como feminização do magistério) deu-se em 

paralelo com o propagado discurso de ser tal ocupação conciliável com os encargos 

domésticos. A entrada no mercado de trabalho não significaria dizer não ao 

casamento. Pelo contrário, uma profissão só seria admitida e aceita, caso não 

comprometesse a mulher no desempenho do papel biológico, de gerar e cuidar da 

prole, desde, é claro, que estivesse legalmente casada. Apesar de serem ideias em 

voga no Brasil no século 20, se mantém atualmente, sendo ainda muito forte em 

grande parte do nosso País, embora mudanças na forma de pensar a mulher e nos 

papéis de gênero tenham ocorrido. 

O casamento e, consequentemente, o papel de esposa e de dona de casa, 

esteve presente na trajetória de quatro das cinco professoras entrevistadas. 

Segundo Pinsky (2012) a década 60, no Brasil, é caracterizada como vanguarda na 

redefinição das uniões conjugais. A “dona de casa” dava lugar à “companheira”, e a 

relação homem-mulher era agora marcada, aponta Pinsky (2012, p.470) “pela 

compreensão mútua em uma relação de responsabilidades compartilhadas”. Nos 

depoimentos coletados foi possível perceber a "convivência harmônica” dos modelos 

de mulher das primeiras décadas do século 20, com as novas representações da 

figura feminina, ainda que prevaleçam representações tradicionais. Estas “novas” 

relações não seriam incompatíveis, dada à complexidade social e de gênero a elas 

inerentes, tendendo à “harmonia” segundo a autora e considerando a realidade 

analisada. Na fala das entrevistadas são perceptíveis os acordos possíveis, tecidos 

junto aos maridos para poder se constituir profissionais qualificadas e respeitadas.        

Quando instadas a falar sobre como compatibilizaram a profissão com o 

casamento, as mulheres desta pesquisa evidenciaram respostas com um 

significativo “peso do passado”, isto é, o magistério aparecia, contundentemente, 

como uma função feminina para a qual elas foram formadas, através de um 

processo no Colégio Santíssimo Sacramento, onde se apregoava a conciliação da 
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profissão com a vida familiar. Isso levou as linhas divisórias entre o quanto se foi 

mulher e o quanto se foi educadora a se tornarem tênues e difíceis de ser lembradas 

e reveladas. O depoimento da professora Glória Rocha é ilustrativo do que se está 

dizendo: 

Ser professora era uma honra, um trabalho muito valorizado, 
considerado nobre, quase um sacerdócio, digno, e a profissão 
adequada para uma mulher, principalmente para aquelas que 
precisavam trabalhar. Ser professora era uma autoridade na 
comunidade. As mulheres ou casavam logo e se dedicavam ao 
trabalho do lar, ou iam trabalhar fora, no comércio como balconista, 
ou dando aulas, exercendo a profissão de professora, como eu fui. 
Ser professora, para mim, era uma forma de ganhar a vida, o meu 
sustento, e ajudar a minha família. Do ponto de vista social era um 
prestígio, uma profissão que cabia como uma luva para a mulher, 
uma vez que a sala de aula seria como uma extensão do lar, um 
lugar em que a mulher, lidando com crianças e jovens, estaria 
protegida dos perigos de uma sociedade que, em verdade, pertencia 
aos homens.  

 
 
Le Goff (1994, p. 423), ao referir-se à memória, observa que esta “seria a 

propriedade de conservar certas informações, (...) graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas”. Pesavento (2005) adverte, no entanto: 

 
Aquele que lembra não é mais o que viveu. No seu relato já há 
reflexão, julgamento, ressignificação do fato rememorado. Ele 
incorpora não só o lembrado no plano da memória pessoal, mas 
também o que foi preservado ao nível de uma memória social, 
partilhada, resssignificada, fruto de uma sanção e de um trabalho 
coletivo. Ou seja, a memória individual se mescla com a presença de 
uma memória social, pois aquele que lembra, rememora em um 
contexto dado, já marcado por um jogo de lembrar e esquecer. 
(PESAVENTO, 2005, p.95, grifo nosso). 
 
 

 Assim, quando o oral tornou-se escrita e se partiu para a interpretação e 

análise dos dados coletados, tinha-se consciência de que o passado estava sendo 

reinterpretado pelas entrevistadas à luz do presente e, assim sendo, os depoimentos 

não representavam o ocorrido “tal como aconteceu”. As narrativas do passado, parte 

do corpus documental desta pesquisa, não corresponde, inexoravelmente, às 

experiências vividas por estas pessoas em tempo anterior. A memória, como fala 

Ricoeur (2007) é permeada por lembranças e esquecimentos. Além disso, faz-se 

necessário salientar que se trabalhou com entrevistas, nas quais a seleção do que 
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contar ou não, incidia sobre quem narrava a história, no caso, as mulheres “das 

canetas”. Sendo assim, labutou-se com as narrativas das mulheres-professoras 

sabendo que, ao tempo que buscavam reconstituir o passado, mesmo inconsciente, 

também intentavam apagar alguns aspectos que preferiam manter soterrados e/ou 

esquecidos. Assim, ao abordar questões relacionadas ao gênero, numa atitude 

considerada humana de colorir o passado vivido, aspectos relevantes podem ter 

sido - e acredita-se que foram - omitidos. Concorda-se com Stephanou (2012) 

quando afirma:  

 

O que lembramos/esquecemos, valendo-nos da espessura das 
palavras, não é uma realidade passada e ainda tangível, tampouco 
acessível na imediatez da narrativa. Escrevemos e dizemos o que 
pensamos ter vivido, o que pensamos ter sentido, o que imaginamos 
ter experimentado. Pensamos isso no torrencial do momento em que 
nos dispomos a narrar e a dizer quem vimos sendo. (STEPHANOU, 
2012, p.11). 
 
 

As professoras presentes neste estudo demonstraram, em seus depoimentos, 

a vontade de indicar o positivo das trajetórias profissionais e pessoais, mas sem 

deixar de tocar - ainda que através de sinais vagos - nas dificuldades e nas 

diferenciações sexuais impostas pela sociedade, às quais foram submetidas ao 

longo da vida. Nas suas lembranças, o casamento e a maternidade não foram 

abordados, exceto quando inquiridas sobre a questão e, quase sempre, emergiram 

como desígnios naturais, numa alusão aos mitos que modelavam (e ainda modelam) 

a vida das mulheres. A partir dessas considerações, sabendo-se que somente à luz 

de determinado contexto sócio-histórico as relações de gênero vão se 

descortinando, se desnudando, foi feita a análise, tendo como pano de fundo as 

trajetórias de vida das nossas mulheres “das canetas”. 

       

 
4.2.1 Jurilda Santana, Ires Maia Muller e Maria da Glória Rocha: Casamentos “Para 
Toda Uma Vida” 
 
 

Jurilda Bomfim Santana era o nome de solteira desta professora. Ao se casar 

em 25 de julho de 1981, com o Sr. Valdir Paulo de Moura, funcionário público, 

adotou o sobrenome do marido, passando a se chamar Jurilda Santana de Moura. O 

casal teve dois filhos, um do sexo feminino e outro do masculino. Em suas 
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recordações, Jurilda sinaliza a percepção do que era ser mulher para ela. Confessa: 

“Eu [me] acho privilegiada por Deus ter me feito mulher; acho que Deus me deu 

assim... Eu me sinto realizada como mulher, principalmente depois que fui mãe, aí 

foi que eu me realizei mais ainda”. E prossegue afirmando:  

 
Antes de tudo, quando eu fui concebida, eu fui concebida mulher. 
Nascida mulher, criada como mulher e vivi esse sonho de mulher, 
colocando na minha vida uma profissão, não só colocando, mas 
sendo influenciada, porque meu pai não admitia que eu fosse ou que 
as filhas dele exercessem outra profissão a não ser a de professora. 

 
 
A sociedade alagoinhense e baiana, assim como as demais, conforme já 

relatado, estabelecia normas e valores, reguladores das relações de gênero, 

determinando desejos, aspirações, ações, espaços de atuação e as possibilidades 

de colocação no mundo para ambos os sexos. A referência à maternidade era um 

dos pilares da identidade feminina e a isso não se furtaram as nossas mulheres “das 

canetas”. A união conjugal trouxe a possibilidade de a professora Jurilda tornar-se 

mãe. A gravidez tornou-se realidade apenas quatro meses após o matrimônio. Na 

fala desta professora, percebe-se o valor atribuído à maternidade, tida por ela como 

algo verdadeiramente importante. O papel de mãe lhe permitiu experimentar o 

sentimento de plenitude, a fazendo se sentir realizada como mulher.  

Nas rememorações, a professora reporta-se ao marido como “companheiro”, 

ou seja, alguém com quem podia contar sempre. A morte do, esposo em 1994, criou 

uma lacuna na vida e na dinâmica familiar. Comenta a respeito: “depois que ele 

faleceu, então fiquei só; com a preocupação [com os] filhos; ele já ausente foi para 

mim mais difícil, [agora era] eu só, porque com ele eu dividia [as responsabilidades]. 

Às vezes, eu saía [para trabalhar] e ele ficava olhando as crianças”. Após a viuvez, 

Jurilda não se arriscou em um novo casamento nem teve outro relacionamento 

afetivo, optando por manter-se “só” até o momento dessa entrevista.  

Conforme indica Pinsky (2012, p. 524) e se pode constatar, a união conjugal 

descrita estava baseada no “companheirismo”, um sinal dos tempos, marcando 

transformações no matrimônio, graças, pontua a autora (2012, p. 526) à 

“emancipação feminina e ao aumento das exigências das mulheres com relação ao 

companheiro”. A conciliação entre as vidas familiar e profissional “era difícil, mas eu 

conseguia”, conta. Profissionalmente, Jurilda era muito dedicada à profissão e, como 

ocupava cargos públicos que exigiam viagens frequentes para visitar/fiscalizar a 
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situação das escolas e o desempenho dos professores/as, o que significava 

ausentar-se de casa, havia a necessidade de contar com a colaboração de outras 

pessoas na condução do lar e no cuidado com os filhos. Neste caso, em particular, a 

professora podia contar com as ajudas da mãe e do marido, além de manter uma 

empregada doméstica. Acentua: “[...] quem me ajudava muito era minha família. 

Minha família me apoiava demais. (...) E eu tinha a minha mãe que quando [eu] saía, 

se eu viajasse para outro município, ou aqui mesmo na escola, eu deixava com ela, 

e ela cuidava muito bem deles”.  

Se por um lado, a condição econômica e arranjos familiares a liberava dos 

afazeres domésticos, por outro o sistema de valores interiorizados ao longo da 

formação indenitária feminina, levava Jurilda a se autocensurar pelas ausências, 

passando a vivenciar, como a maioria das mães que trabalham fora, o dilema do 

“abandono” dos filhos. Assim se justifica:  

 
[...] porque filho para mim era a situação mais séria, porque você sai, 
às vezes, você deixa um filho doente. (...) E eu lutava para conciliar 
os horários, para [poder] estar próxima deles e ver como fazia para 
meu trabalho não sofrer [prejuízos]. Agora, não abandonava os 
filhos, não. E deu certo.  
 

 
A narrativa da professora Jurilda encontra suporte em Pinsky (2012), sendo 

possível entendê-la dentro do contexto histórico brasileiro. Segundo esta autora, 

conciliar trabalho e maternidade, em termos práticos, era e ainda é, tarefa árdua 

para a mulher; porque gera nelas, como assinalado, uma “angústia pessoal” e as 

avós eram/são, normalmente, chamadas a colaborar no cuidado dos netos, como 

ocorreu na vida da professora Jurilda. As novas representações da imagem de “boa 

mãe” surgidas gradualmente na sociedade brasileira demoraram a se tornar, se é 

que isso aconteceu, hegemônicas. Assim argumenta Pinsky (2012), ao abordar o 

novo conceito de “boa mãe” em voga no Brasil a partir dos anos 60:  

 
Mais do que bem limpinhos, alimentados e disciplinados, os filhos 
precisam ser educados para se tornarem pessoas maduras, 
autônomas, independentes e capazes de lutar pelo seu bem-estar - o 
que só será possível se a mãe também contar com tais predicados. 
Com isso, a concretização das eventuais aspirações de uma mulher - 
tais como realizar-se afetiva, sexual ou profissionalmente - passou a 
importar para o bom cumprimento do papel de mãe. (PINSKY, 2012, 
p. 530). 
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Continuando a narrativa, Jurilda constata, sob o olhar do presente e com certo 

orgulho, ter conseguido criar filhos sadios e equilibrados, mesmo tendo se dedicado 

à profissão e afirma: “eles hoje, creio, não dão trabalho a ninguém, [são] pessoas 

que têm uma formação muito estruturada, são equilibrados”. Mostra-se aturdida face 

às mudanças nos valores e padrões de comportamento das famílias em geral, na 

atualidade, o que recai, acredita, na educação dos filhos atualmente e na falta de 

limites. Postula então:  

 
[...] mas [ser] mulher na sociedade hoje é mais difícil, eu acho, 
principalmente por causa dos filhos. Você hoje não pode sair e deixar 
o filho muito tempo sozinho em casa, porque tem a Internet, tem os 
computadores. Você tem que se dedicar mais, acompanhar, olhar. 

Tem [ainda] as amizades, os amigos de rua. 
 
 

Ao longo das entrevistas, esta professora fez questão de deixar clara sua 

crença religiosa, mencionando ser membro efetivo da Igreja Batista, demonstrando 

que ser aluna de um colégio católico - o CSSS - não a influenciou na opção 

religiosa. De acordo com Jurilda, as freiras as “tratavam muito bem, muito bem 

mesmo. Sabiam da nossa igreja, mas não interferiam de maneira alguma. Nunca fui 

obrigada a fazer nada, e elas sempre nos respeitavam muito e nós também a 

respeitávamos”. Os ensinamentos religiosos, acredita essa depoente, a 

influenciaram na forma de ser e interpretar o mundo, como registrou: “eu trabalho 

muito com grupo de mulheres da nossa igreja, eu sou evangélica e trabalho na parte 

de educação, de formação. Isso também me ajudou muito para eu saber olhar meu 

lar, os filhos, o esposo”. Em conformidade com Passos (2004) a opção religiosa da 

professora Jurilda rompe e, ao mesmo tempo, mantém uma tradição histórica que 

delineia o perfil esperado de uma mulher e educadora, considerada “mãe espiritual” 

dos alunos, demandando formação moral e religiosa consistentes. Jurilda não foge a 

essa regra. Entretanto, a escolha pelo Protestantismo - Igreja Batista Belém - em 

lugar do Catolicismo, consiste numa ruptura com esse ideal.  

Em sua narrativa, a professora revela consciência em torno das escolhas 

feitas a fim de equilibrar as vidas familiar e profissional. Destaca, em especial, a 

opção de abrir mão da carreira política partidária - ela foi eleita vereadora na cidade 

de Alagoinhas quando solteira - em prol da família. As palavras de Passos (2004) 
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contribuem no entendimento sobre a mulher que “sublima desejos” em prol da 

família: em favor da vida familiar. Diz: 

 
A sociedade cumpre o seu papel na manutenção das relações 
patriarcais, vendo a mulher que vive uma situação tão pouco 
confortável, beirando ao desumano, com um misto de pena e de 
louvor, muito mais para louvar, afinal, ela é a heroína que todos 
precisam para ter uma família equilibrada emocional e 
materialmente. (PASSOS, 2004, p. 29).  
 
 

A professora Jurilda fala o seguinte a respeito da mulher que concilia vários 

papéis: 

Se [a mulher] não tem filhos, aí está bem, porque vai fazer aquilo que 
tem vontade. Eu mesma cortei muita coisa da minha vida por conta 
dos filhos. Gostava muito de política, cortei. Já fui vereadora aqui, 
antes de casar. Já fui, mas tive de cortar, por quê? Porque eu acho 
que família para mim é um processo. [Pensava]: e o que eu tenho 
que cortar? Vou cortar o quê? Eu percebi que [ser vereadora] não 
acrescentava muito para mim, e o que eu fazia na política, eu poderia 
fazer aqui [na escola], poderia fazer numa palestra. Eu tirei, à 
proporção que os filhos foram precisando de mim, eu tirei muitas 
coisas, trabalhava e tinha que ficar com eles. E não me arrependo. 
Graças a Deus. (...) Mas, para que eu pudesse vê-los como estão 
hoje, eu tive que deixar muita coisa, e me dedicar muito à minha 
casa, à minha família, ao meu esposo. E deu certo.  Agora que já são 
adultos, eu já posso tomar outro caminho, mas eu penso como o 
apóstolo Paulo: tem que florescer onde está plantado. E eu plantei na 
minha casa e floresceu. Eu me plantei aqui e floresci.  
 
 

Deste modo, reconhece as dificuldades pelas quais passou ao buscar 

equilibrar a vida privada com a atividade profissional e acredita não haver fórmulas 

prontas para sanar os problemas do cotidiano familiar. Sintetiza:  

 
E eu consegui conciliar [a vida familiar e a profissão], mas foi dureza. 
Não digo que não foi, não, mas eu consegui. (...) Teve muita coisa 
que eu nem idealizei, mas aconteceu; porque no desenrolar da 
história chegava aquele momento e eu não podia fugir, e tudo isso 
me realizava. Porque vinha em consequência de um desejo, fruto de 
um trabalho que eu sempre fiz com amor. Sempre. Não me 
arrependo do que fiz, talvez possa ter, assim, não é nem remorso, é, 
assim pensando: será que eu poderia ter feito mais coisas ainda? O 
que é que eu poderia ter feito mais e que não fiz? Aí eu tiro isso da 
minha cabeça. Não me arrependo do que fiz, não me cansou. Sou 
uma mulher hoje com 67 anos de idade e ando tudo, corro tudo, não 
me queixo de nada. Estou bem de saúde, bem de vida, saudável. 
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 A narrativa da professora Jurilda sobre como conciliou a vida familiar e a 

profissional, fornece elementos para a interpretação de como se dá a formação 

identitária feminina que vai de encontro ao padrão socialmente aceito no tocante aos 

papéis de gênero. 

 Passa-se agora a falar de Ires Ferreira Maia, nome mudado após o 

casamento e a conclusão do curso universitário, em 1972, para Ires Maia Muller. 

Dessa união, nasceram dois filhos: um menino e uma menina. Ao longo da sua 

narrativa, a figura do marido apareceu diversas vezes. Como esperado de uma 

“moça de família” Ires ficou noiva durante as comemorações natalinas, logo após a 

formatura em Magistério, mesma época em que prestou vestibular, segundo 

rememorou. Foi um momento de importantes decisões para ela e para a família, de 

mudança para a capital do estado. A mudança coincidiu com a aprovação no 

Vestibular e no concurso ao cargo de professora primária para lecionar em 

Alagoinhas. O enfretamento direto com o pai, à época, como se lembra, foi 

inevitável, porque ele queria que a filha optasse por ficar em Alagoinhas, desistindo 

de frequentar a faculdade em Salvador. Pelo desejo do pai, Ires deveria assumir o 

posto de professora primária e se casar logo, mesmo havendo ficado noiva há 

poucos meses. Contudo, apoiada pelas irmãs mais velhas e acredita-se pelo noivo, 

priorizou a faculdade.  

 Após o casamento, continuava trabalhando em Salvador, numa agência 

bancária, só retornando para casa, em Alagoinhas, nos finais de semana. Tal rotina 

durou um ano, quando logrou aprovação em outro concurso público para professora 

em Alagoinhas, agora já tendo nível superior. A nomeação possibilitou a 

proximidade do marido e, ao mesmo tempo, seu retorno à sala de aula. Ires reporta-

se ao marido como a uma pessoa “que tinha visão, uma leitura de mundo muito 

boa”, supostamente pelo fato de ele compreender e até incentivar seu trabalho fora 

de casa, mesmo que isso significasse ficar ausente do lar por algum espaço de 

tempo.  

 A primeira gravidez, seis anos após casamento, segundo rememora, não 

interferiu - negativamente - nos projetos profissionais. A ajuda do marido foi 

fundamental nesse processo. Por suas memórias, pode-se inferir que o papel da 

figura masculina na relação conjugal guardava singularidades, quando comparado a 

imagem tradicional do sexo masculino no matrimônio. Eis parte do seu relato: 
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Então, eu acho que, no meu caso, [o meu marido] me ajudou muito a 
enfrentar [o mundo do trabalho e o familiar], porque a gente sabia 
que a doença dele era grave - ele tinha pancreatite crônica - e que 
ele poderia viver muito tempo, mas também poderia não viver. (...) 
Eu viajava diariamente [para realizar o curso de mestrado, em 
Salvador]. Quando eu viajava, Álvaro estava vivo. Ele comprou uma 
máquina de datilografia grande para botar o papel ao contrário e ele 
ir datilografando. Como ele fazia uns trabalhos também no banco, ele 
ia datilografando os meus trabalhos [do mestrado]. Às vezes eu 
virava a noite ditando. Aí [pela manhã] eu ia tomar banho e ele ficava 
terminando para eu levar o trabalho do mestrado. (...) Ele foi um 
grande companheiro. Acho que ele foi quem mais me incentivou [a 
estudar]. Ele sentia tantas dores nas costas, por conta da 
pancreatite, que ele botava as almofadas para poder aguentar ficar 
sentado. 

 
 
Ao tempo em que buscava conciliar a vida familiar e profissional, Ires era alvo 

de comentários maldosos, frente à situação pouco comum de ser o membro do 

grupo familiar a se ausentar de casa para trabalhar, deixando para trás o marido 

acamado. Recorda: 

 
Mas assim, aconteciam coisas interessantes. Ele [o marido] bem 
doente, e eu saía para dar aula, e eu sempre gostei muito de me 
arrumar. (...) eu sempre fui muito vaidosa. E as pessoas diziam 
assim para a minha sogra: “Iris passou aqui toda arrumada.” Você 
veja a concepção de mulher, das mulheres. Diziam assim para a 
minha sogra: “Iris passou aqui toda arrumada. Álvaro todo magro, 
acabado, e ela toda arrumada, toda elegante e tal.” Quer dizer, 
insinuando que, pelo fato de o [meu] marido estar doente, eu tinha 
também que estar doente. Ela não percebia que você, enquanto 
mulher, esposa você tem que mostrar que está bem para ele também 
se sentir bem, não é? Se você mostrar que está doente(...). 
 
 

Convivendo numa sociedade onde os papéis sociais eram determinados pelo 

sexo, essa professora teve que enfrentar muitos desafios para manter uma rotina 

profissional ativa e atuante. A beleza sempre foi considerada atributo feminino e 

para a professora Ires, ao que parece, isso não passou incólume frente aos 

condicionamentos sociais impostos: buscava apresentar-se como um modelo de 

beleza, socialmente aceito e até exigido da mulher que ‘trabalhava fora’. 

Os espaços de socialização por onde circulava eram vários e, como quase 

sempre estava desacompanhada do marido, a pergunta mais escutada, como relata 

era: “Cadê o marido?”. E desabafa: “Você não podia ir sozinha num lugar, porque as 

pessoas todas perguntavam: “Cadê o Álvaro? Cadê o marido?” Ao refletir sobre o 

esperado da mulher na sociedade naquela época, garante:  
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 Então, o papel da mulher era esse. (...) era ser professora e dona de 
casa. Em 1977, quando eu fui fazer a especialização [em Salvador], 
era a de que a mulher era Amélia mesmo. Teve uma professora que 
me disse assim: “Você vai fazer um curso em Salvador e deixar seu 
marido aqui? Você pode perder o seu marido.” E eu disse a ela: 
“Professora, as mulheres Amélias são as mais traídas. Elas estão em 
casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e o marido está lá fora 
traindo.” (...) Eu não iria deixar de estudar, porque era a minha vida, 
e eu precisava tocar a minha vida. E ele [o marido] tinha a plena 
convicção de que eu precisava avançar. Ele me dava muita força 
para que isso acontecesse.  

 
 
A percepção do marido acerca da própria doença, tendo como base o exposto 

acima, confluía, pode-se supor, para a harmonia existente na relação. Os valores 

morais e a formatação de gênero a partir dos quais havia sido criada, deram à 

professora Ires consciência dos seus ‘deveres’ enquanto esposa. No entanto, 

gozando de boas condições econômicas, as responsabilidades de dona de casa e 

mãe eram divididas com babás e empregadas domésticas. Relembra então:  

 
Eu tinha duas pessoas que moravam comigo, aqui na minha casa. 
Eram pessoas da minha inteira confiança. Uma tinha trabalhado com 
minha sogra e criou o meu marido, essa ficou comigo durante 19 
anos e a outra, ficou comigo 15 anos. Uma cuidava da casa e a outra 
cuidava dos meninos. Então eu podia viajar [tranquila], e meu marido 
também estava em casa doente; e também eu tinha uma prima de 
Aporá que estudava aqui, no São Francisco e ficava aqui em casa. 
Então eu tinha Zete, Luzia, Tuninha e Álvaro para tomar conta dos 
meninos e da casa.  
 
 

Sofrendo de doença grave - pancreatite crônica - o marido morreu em 1989, 

deixando-a viúva e com os dois filhos ainda crianças, a menina com nove e o garoto 

com 10 anos. O casamento durou 17 anos. A doença do esposo deu o tom do 

casamento: o marido, na maior parte do tempo, permanecia em casa sob o cuidado 

dos médicos, porque estava impossibilitado de trabalhar. Revivendo isso, a 

professora relembra do incentivo do esposo para aceitar novos desafios 

profissionais, afirmando que “iria morrer e era eu quem criaria os nossos filhos”. 

Quando ele faleceu Ires estava na fase de elaboração da dissertação de mestrado. 

Segundo ela, “parou a escrita” e mergulhou no trabalho, como fuga. A continuidade 

do curso foi incentivada pelos professores e, ao mesmo tempo, uma opção dela, 

dada a consciência sobre a importância disso para a qualificação profissional. 
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Ao olhar para o passado, à luz do presente, não nega ter preterido o papel de 

mãe. Ao ficar viúva, narra: 

 
 

[...] me joguei no trabalho, assim, sabe? Eu digo que, nessa época 
[quando assume a Secretaria Municipal da Educação em 
Alagoinhas], durante quatro anos, eu praticamente não vi os meus 
filhos crescerem. Mesmo assim, quando eu chegava, ainda olhava os 
exercícios e tal. Eu saía sete horas da manhã e, às vezes, chegava 
onze horas da noite, porque eu dava aula na Uneb ainda.   

 
 
Aponta, ao relembrar destes fatos, as escolhas feitas, ancoradas nas relações 

de gênero e nos papéis sociais destinados à mulher. Após a conclusão do mestrado, 

rememora a professora, foi aprovada para realizar o doutoramento no Canadá, mas 

optou por não ir. Havia ficado viúva recentemente e com filhos adolescentes, 

preferiu abrir mão desse projeto para poder criar uma estrutura familiar sólida para a 

família. “Eu não podia abandoná-los aqui, então abri mão desse projeto em função 

dos meus filhos”, diz firmemente. Ao tocar nesse ponto, recorda-se também que, à 

época de estudante universitária, não foi estudar na França por causa do noivo. 

“Quando a gente é jovem e está apaixonada, a gente faz essas coisas”, fala 

sorrindo. Com efeito, era o esperado de uma jovem, noiva, no período histórico 

rememorado: não colocar em xeque os valores morais, nem as normas 

estabelecidas pela sociedade. Passos (2004) alerta: 

 
Culturalmente, as mulheres vêm sendo levadas a sublimarem os 
seus desejos em prol da realização de outrem, particularmente, 
marido e filhos, sem acharem que estão perdendo alguma coisa. A 
felicidade deles é suficiente para possibilitar a sua felicidade. 
(PASSOS, 2004, p. 29). 
 
 

O papel de mãe é avaliado com o olhar de hoje, ciente das perdas e ganhos 

ao longo da vida. Assume que: 

[...] talvez eu tenha sido uma mãe errada, porque com a falta do pai e 
com a minha falta, eu procurava preenchê-los com tudo o que eles 
queriam, não é? Eu comprava os melhores brinquedos, os mais 
modernos; eles estudavam nas melhores escolas da cidade na 
época.  
 
 

Durante uma das entrevistas, a professora abriu espaço para mostrar uma 

poesia feita pelo filho mais velho em sua homenagem, numa clara demonstração de 
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orgulho por sua cria. A maternidade, claramente, a fez uma pessoa feliz e realizada. 

Eis o teor do texto lido por ela: 

A Ires dos meus olhos 
 

A Ires dos meus olhos não se escreve com um segundo i.  
Não é uma íris qualquer.  
É a minha Ires e por ela aprendi a enxergar o mundo.  
Todas as íris são coloridas, eu sei.  
Mas a minha é mais.  
Isso porque é a minha Ires, e por ela avisto, nos gestos humanos, as 
mais belas cores.  
Tem cheiro de aconchego, sabor de saudade.  
É alívio, chuva em solo rachado, água do São Francisco a entornar 
canções de lavadeira.  
Nina minha solidão.  
É ponto de partida, sombra de cajueiro, cantinho único do mundo 
meu, e só meu.  
Mãe, quando crescer posso ser o que eu quiser? Pode sim, filho.  
Até mesmo um mecânico?  
Você pode ser o que quiser, meu filho, contanto que seja honesto.  
Minha Ires é assim, a mais linda das íris.  
E me guia por onde quer que eu vá. 
E está comigo sempre, sempre, até mesmo quando não sei aonde ir. 

 
 
 “Chorei muito a primeira vez que li esse texto”, disse em meio a forte 

emoção. Em seguida, sintetizou o que significou, na especificidade posta e vivida 

por ela durante o casamento, ser mulher, mãe e profissional: 

 
Eu considero que eu fiz um bom trabalho, dentro das possibilidades, 
enquanto professora, mãe, e esposa de um marido doente. Eu 
tentava [fazer o melhor]. Eu acho que mulher tem essa força, de 
conseguir conciliar [vida familiar e profissional] e eu digo que eu sou 
uma pessoa, assim, vitoriosa. Tenho meus defeitos, porque defeitos 
todo mundo tem. Eu tenho um filho que é jornalista, um excelente 
jornalista, tem uma carreira brilhante como chefe de jornalismo na 
emprese em que trabalha. Minha filha é uma pedagoga brilhante, ela 
coordena o Ensino à Distante numa universidade particular em 
Aracaju, é professora na pós-graduação. Nenhum deles tem vícios, 
apesar de serem bem jovens. Alvinho está casado, e em breve vai 
ser pai. Bebem socialmente, mas não fumam. E acima de tudo, eu 
acho que eles são honestos. Para mim, eu acho que eu cumprir a 
minha missão de mãe. Erros todo mundo tem, por que ninguém é 
perfeito. 

 
 
A maternidade, na fala acima, é traduzida como “missão”, sendo possível 

vislumbrar o papel de mãe como um dos mais importantes, tão ou mais valorizado 
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que o profissional. No parecer de Passos (2004) a maternidade apresentada como 

parte da natureza feminina, passa a ideia da não exigência de formação específica 

para ser desempenhada, porque a própria natureza se encarregaria, em tese, de 

prover as mulheres das principais condições para sua execução: disponibilidade, 

coragem para tentar e perspicácia para entender e enxergar os detalhes, estão entre 

algumas delas. Dessa visão, comungava a professora Ires. A professora acha que 

“deu conta do recado”, ao constatar, no presente, que o cuidado e os valores 

transmitidos aos filhos quando crianças os tornaram adultos equilibrados e 

saudáveis. Atualmente, a professora Ires encontra-se novamente casada e o 

matrimônio é traduzido por ela como “uma coisa boa”, afirmando decididamente que 

“não se arrepende de ter casado, não”, mas sem esquecer-se de avisar: “príncipe 

encantado não existe”.  

A posição de Ires referente à maternidade e ao papel de esposa é coerente 

com o esperado da mulher na sociedade em geral. Sua narrativa permite afirmar que 

o peso dos valores culturais e simbólicos tradicionais presentes na sociedade de 

então, exerciam grande influência nas suas percepções de mundo e no desempenho 

dos papéis de gênero. Ela não se apresenta contrária ao “socialmente exigido do ser 

mulher”, ainda que a sua trajetória guarde consigo algumas especificidades. 

A professora Maria da Glória Rocha será agora alvo do ‘olhar’, ancorado nas 

relações de gênero. Segundo esta professora, a atividade profissional sempre 

ocupou lugar de destaque nos seus planos e projetos de realização pessoal. Desde 

a formatura em magistério “trabalhava em tempo integral para me sustentar e ajudar 

a família (...) Meu tempo era quase todo tomado para o estudo e para o trabalho”, 

esclarece, creditando a isso a falta de tempo para o lazer e namoros. A rotina 

também explica o casamento aos 35 anos. O escolhido foi um homem desquitado, 

funcionário do Banco do Brasil, com o qual teve dois filhos, uma menina e um 

menino. À família recém-constituída, juntaram-se os três filhos do marido do primeiro 

casamento, que ela passou a cuidar, porque eram ainda crianças e adolescentes. 

Reporta-se ao marido como homem “inteligente, bom pai e profissional respeitado”. 

A primeira experiência da maternidade foi experimentada por ela antes mesmo de 

engravidar da primeira filha, pois praticamente criou o filho do agora marido, que 

quando veio morar com eles tinha apenas seis anos. No entanto, a professora Glória 

queria e quase impôs um filho gerado por ela, mesmo ante a argumentação do 

esposo de não querer mais filhos, pois já tinha três do relacionamento anterior. 
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Segundo Pinsky (2012) mesmo com todas as transformações nos papéis de gênero 

na sociedade brasileira, no final do século 20 “ser mãe continuou conferindo status 

para as mulheres”, embora a maternidade não seja cobrada tão fortemente da 

mulher casada, como em tempos passados. Corroborando com as palavras de 

Pinsky (2012), ao salientar a satisfação pessoal, Glória rememora as palavras ditas 

por ela e aceitas por seu marido: “Você não pode me negar o direito de eu ter o meu 

filho”. Talvez aqui o “relógio biológico” tenha influenciado o acontecimento, pois ao 

se casar com 35 anos, não poderia postergar muito a gravidez. Ainda em Pinsky 

(2012) encontra-se comentário pertinente relacionado a essa temática: 

 
Casamento leva a filhos, necessariamente. (...) A chegada do bebê 
não só confirmava o sucesso do casamento, mas o êxito da mulher 
em cumprir seu “destino natural”. A ordem social também ficava grata 
à mão de obra reposta, aos soldados dos exércitos, às engrenagens 
que moveriam a economia do futuro, ao rebanho das igrejas, aos 
ocupantes do nosso vasto território nacional. No seio da família de 
valores patriarcais, um nascimento fazia com que o pai perpetuasse 
seu nome, tivesse a quem transmitir propriedades e exercesse sua 
autoridade de “chefe” com mais poder. (PINSKY, 2012, p. 491). 
 
 

Apesar de sinalizar o casamento e, consequentemente, a maternidade, como 

não sendo prioridades na sua vida, esta professora seguiu o socialmente pactuado: 

uma mulher tem o direito, e até mesmo o dever, de procriar. A segunda gravidez 

veio sem planejamento, mas, nem por isso, sem amor. Mesmo usando um método 

contraceptivo moderno para a época - o Dispositivo Intra Uterino ou DIU -, 

engravidou e passou a ter um casal de filhos biológicos, além de assumir mais três 

garotos. Sobre a segunda gravidez, fala: “Tive numa boa, sem problema nenhum, é 

claro. Foi ótimo que veio um filho. Já tinha uma menina, agora um menino. Foi bom, 

muito bom”. Ao nascer o segundo filho, optou pela laqueadura das trompas. A 

respeito dos métodos contraceptivos utilizados no Brasil, nas últimas décadas do 

século 20, Diniz (2012) observa: 

 
O percurso se inicia com a emergência da pílula anticoncepcional 
nos anos 1960, quando as práticas reprodutivas foram radicalmente 
alteradas na sociedade brasileira. A partir da pílula anticoncepcional, 
foi possível uma separação definitiva entre sexualidade e 
reprodução, e três gerações de mulheres já viveram as 
consequências da “revolução da pílula”. Nas décadas seguintes ao 
surgimento da pílula anticoncepcional, as mulheres experimentaram 
novas formas de planejar ou simplesmente evitar a gravidez com o 
DIU (dispositivo intrauterino), o condom ou mesmo a laqueadura 
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tubária, esta última feita em conjunto com o parto cirúrgico a partir 
dos anos 1970. (DINIZ, 2012, p. 315-316). 
 
 

Na sociedade brasileira, no geral, o cuidado com os filhos e com o bom 

andamento da casa, é uma responsabilidade que recai sobre as mulheres, mesmo 

quando esta responsabilidade é delegada e/ou dividida com empregadas 

domésticas. No caso específico da professora Glória, essa premissa também se 

confirmou. Segundo ela, apesar de ser um bom marido, o mesmo “não colaborava 

com os afazeres domésticos”, forçando-a a desempenhar múltiplas tarefas 

vinculadas à vida familiar, visando o bom andamento da casa. A figura da 

empregada doméstica em sua rotina familiar era, como pontua, essencial: “quando 

não estava fora de casa, ministrando aulas, estava em casa corrigindo provas e 

textos ou estudando”.  

Essa sobrecarga de trabalho não é relembrada hoje com rancor, pelo 

contrário, ela demonstra certo orgulho por ter conseguido conciliar as duas 

dimensões: a familiar e a profissional. No entanto, olhando para o passado, deixa 

transparecer uma “angústia pessoal” quando se reporta ao papel de mãe. Segundo 

ela, a dedicação à vida profissional, as escolhas realizadas, fez com que, algumas 

vezes, preterisse a responsabilidade de mãe. Salienta especificamente o não 

acompanhamento das necessidades, na idade escolar e na adolescência, do seu 

filho caçula, manifestando certo sentimento de culpa, comum, como já sinalizado 

neste estudo, a mães que trabalham fora. Comenta a respeito: 

 
Quando era solteira, tudo bem, não tinha que dar satisfação a 
ninguém. Mas, depois que eu casei, Irineu também não me proibia 
nada e fazia tudo o que eu queria. [Eu] trabalhava muito e um fato 
que eu não achei muito bom, foi ficar muito tempo fora de casa. (...). 
Eu tinha uma pessoa para ficar cuidando [da casa], uma babá para 
cuidar dos meninos. Eu cuidava também, prestava atenção quando 
chegava. Só não consegui acompanhar direito o meu caçula nos 
estudos. Ele não gostava muito de estudar e eu acho que isso se 
deve ao fato de eu não ter dado muita atenção a ele. As pessoas são 
diferentes; a minha filha nunca me deu a menor preocupação. (...) Eu 
não tinha que o mandar estudar, eu tinha que acompanhar ele, 
acompanhar as etapas. Eu acho que não agi muito bem. Mas [o filho] 
fez curso superior, é agrônomo e tudo bem. 
 
 

  Apesar desse ‘julgamento’, focado no presente, demonstrando as dificuldades 

advindas da maternidade, a entrevistada salienta: “não tenho muita queixa, eu me 
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dei bem e eles se deram bem também. São adultos independentes e realizados 

profissionalmente. Mas não foi fácil não”. Ela encarnava o modelo universal da “boa 

mãe” e o usa como parâmetro na sua rememoração: cuidava pessoalmente dos 

filhos e mantinha-os sempre “bem arrumados e limpos”, além de acompanhar o 

crescimento deles de perto. Ou seja, o modelo da mãe que colocava o bem-estar do 

filho acima das realizações pessoais e profissionais. Quanto ao marido, é enfática ao 

afirmar que ele “nunca me proibiu [de fazer] nada”, sobretudo com relação ao seu 

desempenho profissional, incentivando-a e mostrando muito “orgulho”. Assim como 

as demais professoras entrevistadas, a conciliação das vidas profissional e familiar, 

foi vivenciada por Glória, a partir de uma série de arranjos familiares, com escolhas 

e/ou concessões baseadas nas relações de gênero e nos comportamentos 

esperados de um ser do sexo feminino. 

 

4.2.2 Valmira Maria de Melo Vieira: o Rompimento da Visão do Casamento “Para 
Sempre” 

 
Na sua juventude, Valmira sonhava em ser freira. Ao longo da narrativa, tal 

desejo aparece diversas vezes, realçando a renúncia vivenciada em determinada 

época da sua vida, como algo ainda muito valorizado, por ela. Seu pai, conta a 

professora, não autorizou o seu “casamento com Jesus”, pois na família já havia 

muitos religiosos. Assim, na impossibilidade de se dedicar à vida religiosa, o namoro 

e o casamento foi o destino “natural”. Casou-se em 1968, um ano após concluir o 

magistério e quatro meses após ficar noiva de Antônio Fagundes Santos, com quem 

não teve filhos. O casamento durou 12 anos e terminou por iniciativa do marido que 

pediu a separação colocando um ponto final no relacionamento58.  

A formação tradicional recebida da família e reforçada pela instituição de 

ensino onde fez o curso de magistério e trabalhou durante anos, marcou 

profundamente seus valores e sua identidade de gênero. Valmira deixa transparecer 

                                                           
58

 Cortês (2012, p. 267) considera a Lei do Divórcio ( 6.515/77) ao lado do Estatuto da Mulher Casada 
( 4.121/1962),  um divisor de águas do casamento civil no Brasil, pois tornou possível a dissolução do 
vínculo matrimonial, possibilitando outros relacionamentos afetivos, socialmente aceitos. A autora diz 
que o casamento-sacramento, indissolúvel, regido por leis eclesiásticas, sem interferência do Estado, 
foi domínio exclusivo da Igreja Católica no Brasil por mais de 300 anos. Com a proclamação da 
República, o Brasil torna-se Estado laico e o casamento civil substituiu a obrigatoriedade do 
casamento religioso, agora uma opção dos que professam a religião católica. Segundo Cortês (2012, 
p. 269) só em 2010, após 34 anos do divórcio no Brasil, foi aprovada a Emenda Constitucional 66, 
excluindo as condicionalidades para que o mesmo ocorresse, como a separação judicial prévia.  
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nos relatos uma aceitação, quase sem questionamentos, dos padrões morais e dos 

comportamentos cristalizados e tidos como adequados ao homem e à mulher. O 

casamento, segundo comenta, foi uma “escolha, mas eu queria continuar 

estudando”. Para realizar esse desejo, foi necessário, entretanto, fazer uma série de 

acordos, pois a situação financeira do casal não era boa. Além disso, havia o 

compromisso firmado em esperá-lo e ainda ajudá-lo com os trabalhos e materiais de 

estágio – o esposo estava cursando magistério à noite, fazendo-a retardar a entrada 

num curso superior. Ela e o então marido prestaram junto o Vestibular porque 

ambos tinham o desejo de dar continuidade aos estudos, mas apenas ela foi 

aprovada. Tinham combinado entre si que, se ambos passassem, fariam o 

necessário para ingressar na faculdade, privada, e localizada em Salvador.  

A continuidade dos estudos só foi possível com muito sacrifício. Além de 

conciliar trabalho e estudo, as viagens diárias à Salvador impunham despesas 

financeiras extras e cansaço físico. O papel de dona de casa e de esposa também 

requeria uma série de atividades, não delegadas nem divididas com empregadas 

domésticas, devido à situação econômica do casal. Assim se reporta a esse período: 

 

[Nessa época], eu tinha dois vínculos com o Estado, porque eu fiz 
dois concursos, eram 20 horas em um cadastro e mais 20 horas em 
outro. Eu estava lá [no trabalho] das 7 horas da manhã às 5 e meia 
da tarde. Eu sempre trabalhei [mesmo quando cursava a faculdade] 
e continuava com todas as obrigações de casa, eu não tinha 
empregada. Eu cozinhava, lavava, passava. Nunca me esqueço, 
nunca, da época da faculdade: às vezes eu tinha uma aula aos 
sábados pela manhã; para não perder a matéria, numa semana eu 
não assistia às aulas do sábado; numa semana [ficava em Salvador 
na sexta e] eu dormia na casa de minha tia, assistia à aula sexta e 
sábado. Na outra semana, eu ia sábado de manhã, não ia na sexta; 
eu fazia um jogo, porque, primeiro, o dinheiro não dava, eram seis 
dias na semana, em vez de cinco. E quando eu chegava [no sábado 
em casa] da faculdade, uma e meia da tarde, duas horas, vinha de 
Salvador para aqui... Eu lavava todas as camisas [do meu marido], a 
roupa da semana toda, lavava toda a roupa, cozinhava de 
madrugada, eu tinha todas as obrigações de dona de casa. Agora, 
tinha uma coisa, para mim, isso era tranquilo, porque eu tinha outro 
objetivo... Mas eu tinha esse objetivo de me formar, eu queria 
estudar... Era muito difícil entrar na faculdade naquela época, era 
vaga de 40 alunos para 200 candidatos, quando eu vi que eu tinha 
condições [intelectuais] eu não desisti.  
 
 

Conciliar a vida profissional com os papéis de esposa e de dona de casa 

exigia uma série de concessões e até sacrifícios pessoais consideráveis por parte da 
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professora. Em determinados períodos, revela: “dormia, no máximo, apenas três 

horas por noite”, para poder cumprir todas as obrigações impostas e, cabe dizer, 

aceitas por ela. “Eu tinha uma meta maior... Minha meta era fazer a faculdade, tentar 

colocar em prática, tentar mostrar às pessoas, através do meu testemunho, que dá 

certo, sim, mesmo que a gente trabalhe muito, a gente consegue [estudar]”, afirma 

enfaticamente. O então marido, agora professor concursado numa escola pública da 

cidade, tinha seus guarda-pós sempre lavados e passados no final de semana, 

rememora, recordando ainda: “eu fazia, tudo, tudo, imagine o que eu podia fazer 

para adequar [a vida familiar com a profissional]”. Como não tinha filhos, a casa vivia 

sempre arrumada, conforme ressalta. 

Na sua perspectiva, a mulher tinha o papel de promover a harmonia no lar, e 

para isso, precisava fazer o necessário, até mesmo abrindo mão do descanso físico, 

como era o caso. Era esta a representação da “boa esposa” em voga no Brasil no 

século 20 utilizada pela depoente como modelo. Quanto à separação, se reporta 

sem mágoas, sem questionar nem julgar a atitude do ex-marido, que “se apaixonou 

por uma ex-aluna minha, que passou a ser aluna dele”. Sobre essa questão, Pinsky 

(2012) assinala:  

 
O divórcio viraria Lei no Brasil em 1977, mas antes disso, a 
obrigação de ficar atrelado por toda a vida a um relacionamento 
infeliz já estava sendo contestada por pessoas de classe média e 
alta. Contudo, o casamento em si não foi para a lata de lixo; o desejo 
de se unir a alguém em uma relação monogâmica e estável baseada 
na atração sexual e com a finalidade de construir uma família 
prevalecia. (PINSKY, 2012, p. 524). 
 

 

No entanto, no caso específico, a separação ia de encontro aos valores 

morais e cristãos introjetados e vivenciados pela professora Valmira, mulher católica 

praticante, cuja Igreja da qual é membro, encara o casamento como indissolúvel, 

parte do rol dos seus sacramentos. Decerto, ela pagou um preço pela separação, e, 

possivelmente, fez uso de estratégias variadas para que isso não interferisse 

negativamente no desempenho profissional; nem chocasse o meio social e 

profissional onde vivia.  O fato de ser uma mulher, ter uma profissão e se sustentar, 

ou seja, ser independente financeiramente, já lhe conferia certo status social. Esta 

condição pode ter contribuído no sentido de superar o fim da união conjugal, mesmo 

indo de encontro aos preceitos religiosos.    
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Mesmo depois de separada, ressalta a professora, continuou ajudando o ex-

marido a elaborar os trabalhos universitários, “porque eu prometi, eu tinha prometido 

e ele levava os trabalhos lá para casa, (...) e eu fazia todos os trabalhos, porque eu 

tinha que testemunhar aquilo que eu disse que faria”.  Faz-se indiscutível nesta fala 

a interferência dos valores morais e cristãos determinantes, em última instância, das 

suas atitudes. Atualmente, a professora Valmira é casada com outra pessoa, sem 

filhos. Reconstruir as vidas afetiva e familiar, é uma atitude socialmente aceitável 

nos dias de hoje para homens e mulheres separados, em razão das transformações 

permeando relações de gênero na sociedade. Sobre a ausência de filhos nos 

casamentos, conclui, com resignação, que “aconteceu que fui a única [das irmãs] 

que não teve filhos, a única das irmãs, eu acho que era para eu ser freira, mas Deus 

sabe o que faz”.   

 

4.2.3 Iraci Gama: Opção pela “Solteirice” 

  

Iraci Gama Santa Luzia não foi impelida pela quase obrigatoriedade social do 

casamento imposta às mulheres. Esta foi uma atitude diversa do comumente 

esperado do sexo feminino no contexto sócio histórico da época. Talvez seu olhar 

não tenha focado na direção dessa norma invisível, mas quase palpável presente na 

sociedade brasileira, ou ainda ela tivesse feito uma escolha inconsciente pelo não 

casamento. Fatores imprevisíveis e variados podem ter incidido nessa opção de se 

manter solteira, mas não é objetivo deste estudo adentrar nessa discussão. Ser 

solteira não fez dela uma mulher sem vínculos familiares e afetivos, até porque 

sempre morou com os tios e as tias que a criaram, agora idosos, demandando dela 

toda uma gama de cuidados59.  

De acordo com Pinsky (2012, p. 490), durante toda a primeira metade do 

século 20 no Brasil, o termo “solteirona” era um estigma, sinalizando fracasso numa 

sociedade na qual o casamento era visto como garantia da manutenção da ordem 

social, além de ser considerado o ‘destino dourado’ de toda mulher. No imaginário 

social, a “solteirona” era uma mulher incompleta, pois faltava a esta cumprir a 
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 Pinsky (2012) insere como mais uma das atribuições femininas, na atualidade, “o cuidado dos 

parentes idosos”, pois, “o Estado brasileiro ainda não assumiu adequadamente suas obrigações para 
com a população idosa, que, nos últimos tempos, tem vivido mais, o que faz com que os velhos sem 
condições de saúde ou vida independente fiquem por anos sob os cuidados de suas parentas mais 
jovens.” A professora Iraci Gama pode ser incluída na situação abordada por esta autora.  
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vocação feminina de ser mãe e de desempenhar o papel de esposa amorosa. Sobre 

isso acrescenta: 

 
A expressão designava a “que passou da idade” de se casar. A não 
moça que perdera a oportunidade de constituir sua própria família 
com filhos e corria o risco de tornar-se um peso para os parentes já 
era chamada assim, para desespero das jovenzinhas que desde 
sempre temiam a solidão, mas também se preocupavam com seu 
futuro econômico, na falta de um homem que as sustentassem. 
(PINSKY, 2012, p. 490). 

 
 

 Na segunda metade do século 20, essas representações da imagem da 

“solteirona”, foram, aos poucos, convivendo e até cedendo lugar a outras, apontando 

mudanças em relação ao passado. Ainda segundo Pinsky (2012), a mulher sem um 

companheiro, seja solteira, viúva ou divorciada, não é mais considerada incompleta, 

incapaz de realizar-se, pois não está proibida de se envolver afetiva e/ou 

sexualmente. Hoje, acentua Pinsky (2012, p. 528): “tantos outros projetos podem 

fazer parte da vida feminina, tantas outras ligações, identidades e papéis legitimados 

podem atualmente definir cada mulher”.  

Acredita-se que a professora Iraci descobriu, reconheceu, aceitou e vivenciou 

“outras maneiras de ser uma mulher”, para além das funções idealizadas de esposa, 

mãe e dona de casa (Pedro, 2012). Segundo esclarece a entrevistada, o ambiente 

doméstico onde foi criada a possibilitou descobrir e vivenciar, ao longo da sua 

trajetória, essas “outras maneiras de ser mulher”. Assim como atesta em sua 

narrativa: 

 
Eu acredito que existem dentro de nós determinados dons que 
precisam ser trabalhados, desenvolvidos. Desde pequena, eu sentia 
que eu tinha uma propensão muito grande para o social. Sempre fui 
muito voltada para o social. Em vez de ter aquelas tendências para 
as tarefas domésticas, eu tinha tendência para as tarefas de rua; eu 
gostava de visitar as pessoas que estavam doentes, eu gostava de 
participar de reuniões. Desde pequena, fui criada muito nisso, no 
movimento dos ferroviários, participando das reuniões, participando 
das greves, contribuindo com as greves. O meu tio era ferroviário, 
participava e me levava junto com ele. Na verdade, o meu tio já era 
inspirado em meu avô, o cabeça de tudo era o meu avô, que era um 
ferroviário aposentado... Como já estava com uma certa idade, não 
enxergava direito, quando ele saía, eu ia como se fosse um guia. Ele 
pegava na minha mão, e eu ia dizendo: Ali! Aqui! Acolá! (...) Mas eu 
não tenho nenhuma dúvida que foi o ambiente doméstico que me 
propiciou isso, porque eu poderia ter essa disposição e eles não 
terem alimentado isso em mim, podiam ter podado. Mas não, havia 
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um estímulo a essa participação, fui dando sequência àquelas 
disposições próprias para fazer os trabalhos e fui fazendo e foi 
vingando.  

 
 
 Os afazeres domésticos, conforme se observa no exposto acima, são vistos 

como responsabilidade das mulheres, como algo “natural” a estas, apontando para 

uma visão das relações de gênero correspondente aos modelos tradicionais.  No 

entanto, Iraci credita a falta de ‘gosto’ pelos trabalhos domésticos à sua criação e 

enfatiza isso ao longo de toda a sua narrativa. Havia, segundo ela, nos responsáveis 

por cria-la o incentivo para participar das “coisas da rua”, espaço de liberdade, 

considerado apropriado ao sexo masculino. Ela relembra com emoção da primeira 

vez em que foi incumbida de fazer um discurso para ferroviários grevistas, com 

apenas 16 anos. Até hoje, Iraci guarda o texto escrito por ela na ocasião. Começava 

a ser formatada, então, a identidade de gênero ancorada no “espaço público”, 

levando-a a se autodenominar “mulher da rua, do mundo”. O destaque à sua 

desenvoltura e vivência política no espaço público, desde a adolescência, 

demonstra, em parte, a apropriação desta jovem na sociedade da época de papéis 

contrários àqueles esperados de uma mulher.  

Ao focalizar a questão da “solteirice”, Iraci aponta a liberdade de ir e vir como 

fundamental na sua vida, como relata:  

 
Então, eu achei muito bom da minha parte não ter tido esse interesse 
[para o casamento], como se fosse a coisa mais fundamental da 
vida, porque senão teria sido muito frustrante para mim. Eu sempre 
achei que o fundamental na minha vida era essa prestação de 
serviço, eu me acho uma prestadora de serviço, pode ser até que 
tenha gente que não entenda assim, mas eu sinto assim, como se 
essas coisas fossem próprias da minha obrigação, da minha 
responsabilidade. Sempre vi assim de tal maneira que estou até hoje 
enrolada. (...) Eu acredito que toda essa experiência foi me 
conduzindo cada vez mais para essa prática de vida livre das peias 
domésticas, porque o ambiente doméstico segura muito você; tem 
horários para tudo: o horário para o café da manhã, o horário para o 
almoço, o horário para estar com os amigos, o horário para tomar 
conta dos filhos. Você fica naquela obrigação. Eu nunca tive horário 
para nada, eu saía, estava na rua, estava no trabalho. Então, eu 
acho que isso que foi interessante de parte da minha família, porque, 
para realizar essas tarefas de rua, muitas vezes você não tem o 
horário, e quantas vezes eu fui direto do trabalho para Salvador, sem 
ir em casa. 
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O casamento, para ela, não representava o “ponto central” na sua vida. A 

opção por não se casar, não pode, segundo ela, ser explicado por um único fator. 

Ela não compactuava, como esclarece, com as jovens da sua idade, que tinham no 

casamento o objetivo maior da vida. Entretanto, ressalta, “era magrinha”, numa 

visível alusão aos padrões da “beleza feminina”, tão valorizado na sociedade 

brasileira cabe ressalvar, em épocas, formas e aspectos diferenciados. Sobre isso, 

narra: 

 
Eu não tive uma disposição muito grande, reconheço, para o 
casamento como eu via acontecer.  Vi acontecer com muitas 
colegas, que tinham que ter um namorado, tinham que ter uma casa. 
Ave Maria, faziam coisas que eu até estranhava, achava absurdas 
até, para conseguir ter aquela pessoa, mas eu nunca tive essa 
disposição. Mas não vou dizer que não tinha também a vontade, 
agora nunca fui assim de correr atrás, de achar que aquilo era o 
fundamental para mim, o básico. Então, é assim, tinha a vontade 
como todo mundo, talvez até mesmo por influência do ambiente, mas 
não era um ponto central, não era fundamental em mim. “Ou namoro 
ou fico maluca; ou caso ou fico maluca”, como eu sei de muita gente 
que isso aí foi a meta. Para mim, nunca foi a meta. A satisfação em 
mim sempre foi muito grande na realização dessas atividades, então 
eu estava fazendo um trabalho bom na escola, sempre trabalhei o 
dia todo. E eu acredito que tudo isso me ajudava muito, além do fato 
de que a própria vida e o trabalho me tiravam de casa; porque não 
ficava apenas fora [de casa] apenas para estudar, mas ficava fora 
para trabalhar.  

 
 

O casamento é identificado, em sua narrativa, como algo que “aprisiona” a 

mulher, pois demanda novas responsabilidades e novos papéis a serem 

desempenhados. A entrevistada constata que a ocupação profissional “tomava todo 

o seu tempo”, não havendo espaço, condições e nem disposição “de estar buscando 

outras vidas para envolver na sua, porque você já tem uma vida muito enrolada. 

Como é que você enrola outras pessoas? Então isso tudo foi me fazendo ficar 

assim, muito só”. Eis sua narrativa: 

 
E também, eu acho que é muito difícil para um homem assumir uma 
mulher do meu jeito, eu acho que é muito difícil. Porque o homem, se 
ele casa, ele quer uma mulher que tome conta da casa, que dê 
atenção a ele, que dê atenção aos filhos. A pessoa não casa sem 
pensar em filhos, pode até não pensar em parir, mas pode pensar 
em adotar, quer dizer, constituir família. Uma mulher da rua, do 
mundo, como eu sempre fui, não tem disposição para esse tipo de 
atividade. Então se eu disser que eu tive muitos pretendentes eu 
estou mentindo, e eu não gosto de mentira. Eu acho que pelo próprio 
fato de levar essa vida assim, afastava [os homens]. Até que 
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apareceram alguns, que eu não vou dizer que não apareceu ninguém 
também, mas eu não sei se nem mesmo esses que diziam gostar e 
querer, teriam suportado uma mulher que não tem hora para chegar 
em casa.  
 
 

 Apontando questões de ordem social e cultural, a professora Iraci Gama 

aborda situações nas quais as mulheres estão expostas, quando casadas; se 

reporta às relações de gênero tendo consciência que a mesma é vivenciada de 

forma relacional, isto é, não se pode falar do sexo feminino sem envolver, 

necessariamente, o masculino. Este é caracterizado sob a forma do “modelo 

tradicional e patriarcal”, permeado por machismo e preconceitos. Se reportando 

especificamente à realidade posta e vivida por ela, indica as responsabilidades 

inerentes a uma mulher casada como incompatíveis com a “vida que eu terminei 

assumindo”. Se coloca como inteiramente responsável pelas escolhas e opções 

realizadas ao longo da trajetória profissional e pessoal - valoriza a independência 

econômica e a liberdade adquirida com o trabalho fora de casa -  mas, olhando o 

passado com as lentes do presente, se dá conta de que a dedicação ao trabalho a 

levou a “esquecer até de ter uma vida pessoal, terminei não tendo uma vida 

pessoal”. Não chega a desvalorizar o trabalho doméstico nem as mulheres que 

desempenham os papéis de dona de casa e de esposa, mas tem consciência das 

limitações por estes impostas e das concessões feitas pela mulher que tem uma 

vida profissional. A questão de não ter uma rotina de afazeres domésticos, nem 

marido para dar satisfação de todos os seus passos é ressaltado por ela, que 

admite:  

 
Então, quantas vezes era precisava ir a Salvador, mas não dava 
tempo de ir em casa, porque hoje a gente tem um celular, mas 
naquele tempo não tinha celular. [Eu] mandava recado, fazia bilhete 
e mandava avisar [a família] que eu tinha viajado, que eu tinha ido 
resolver alguma coisa. Então, eu acho que essa liberdade de ação, 
de poder estar resolvendo isso, aquilo, de não ter horário, 
principalmente, não ter horário. Porque nenhuma dona de casa pode 
ficar livre do horário, tenha ou não filhos, ela tem sempre muitos 
horários. 

 
 
 Aspectos como competência pessoal e esforço individual se relacionam nessa 

mulher e deram impulso à carreira profissional. As oportunidades por ela 

vislumbradas foram bem aproveitadas. A satisfação e a realização evidenciadas nas 
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suas narrativas são - acredita-se - resultantes de uma multiplicidade de fatores, não 

ligados diretamente ao fato de ter permanecido solteira. Na sua fala é nítida a 

satisfação quanto ao resultado do investimento em si realizado. Ela sabe que 

rompeu com algumas regras dentro do jogo das relações de gênero, mas não 

demonstra arrependimento ao ter optado por ficar “só”, mas não sozinha, numa 

sociedade que valorizava - e ainda valoriza - a mulher casada. Hoje ela se 

autodefine:  

 
[...] sou uma sexagenária, quase septuagenária, mas ainda com uma 
vida muito de rua. Quando eu quero parar um pouco, o telefone não 
deixa. É uma coisa e outra, e se você fizer um levantamento de 
minhas atividades hoje, eu estou tão sobrecarregada que eu mesmo 
já estou sentindo que preciso diminuir um pouco esse ritmo. 

 
 
 Conforme assinalado acima, a professora em questão mora com os familiares 

que a criaram, assumindo para si a responsabilidade com o cuidado e o bem-estar 

de uma das tias, agora idosa e com a saúde debilitada. Ou seja, mesmo sem ter 

casado ou tido filhos, constata: 

 

 [...] hoje eu sou uma mulher cheia de horários, porque eu tenho as 
responsabilidades domésticas; ainda tenho que levar em conta a 
minha tia, que eu tenho que dar atenção a ela, aos horários dela. 
Então, hoje eu não posso fazer mais como fazia antes. Tanto que 
estou limitando muito as minhas atividades, por não posso mais sair 
e chegar a qualquer horário.  
 
 

Em sua fala, percebe-se que as atribuições e responsabilidades assumidas 

ou a ela impostas, todas relacionadas ao chamado “universo das mulheres”, incidem 

diretamente na vida profissional, fazendo-a se perceber como “uma mulher cheia de 

horários”, qualidade antes atribuída à mulher casada. Entretanto e apesar disso, a 

professora Iraci Gama, dentro do campo de possibilidades no qual estava inserida, 

resiste ao que, tradicionalmente era esperado do ser feminino. Sua trajetória de vida 

deixa ressaltar a capacidade e autonomia para traçar o caminho escolhido, 

envolvendo-se sempre nas causas sociais e culturais. 

 Passos (2004) se reportando à educadora Leda Jesuíno assegura que 

vivendo numa sociedade patriarcal, esta professora não rompeu com o sistema 

normativo socialmente estabelecido, que dita o que uma mulher pode ou não fazer. 

Também as mulheres protagonistas deste estudo, “não fugiram à regra”. E, assim 



276 
 

como Passos,– mas reportando-se também às mulheres “das canetas” - é 

consonante a seguinte constatação:  

 
Como nossa sociedade valoriza mais a razão do que a emoção e o 
sentimento, as mulheres acabam sendo postas em situação 
hierárquica inferior aos homens. Com Leda, tudo nos levaria a crer 
que a situação fosse ser diferente, considerando-se que ela não 
resumiu sua vida à maternidade, entretanto, a colocou em primeiro 
plano, mesmo não tendo negligenciado a carreira. A situação vivida 
por ela continua sendo repetida pelas mulheres profissionais de hoje, 
de quem a sociedade continua cobrando responsabilidade sobre o 
bom andamento da casa, pela educação e cuidado com os filhos e 
pela estruturação da família. As mulheres que resistem a isso, que 
negam “seu instinto materno”, são ameaçadas pela natureza, pelos 
deuses e pelos homens, situação que, atrelada à sua formação 
patriarcal, continua garantindo a mesma base biológica para a 
identificação feminina. (PASSOS, 2004, p. 119). 

 
 
 A análise construída permite afirmar que convivendo em sociedade - agindo e 

interagindo - as mulheres “das canetas” foram delineando e dando formas às suas 

trajetórias de vida, em relações dialéticas, dinâmicas e inconclusas (ANEXO F). 

Dessas relações - onde “as canetas” tiveram papel significativo - foram esboçados 

os traçados que deram contornos variados e significativos à história da educação na 

cidade de Alagoinhas e que aqui se procura realçar. E “As canetas” seguem, assim, 

fazendo história. 
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TRAÇADOS FINAIS 

 

A reconstituição de parte das trajetórias das cinco mulheres “das canetas”, 

professoras Iraci Gama Santa Luzia, Jurilda Santana de Moura, Ires Maia Muller, 

Maria da Glória Rocha e Valmira Maria de Melo Vieira, fez emergir aspectos 

históricos relacionados à educação escolar no município de Alagoinhas, tecidos e 

engendrados no próprio desenrolar das trajetórias. Essas mulheres, inegavelmente, 

participaram da construção da História da Educação nesse município. Romper com 

a invisibilidade e o silêncio acerca de tal participação impulsionou toda a escrita 

deste trabalho, incorporando assim o sujeito feminino à narrativa histórica ora 

apresentada. Isso significou trilhar caminhos para os quais o conhecimento histórico 

tradicional pouco esteve atento.  

A incorporação das mulheres como uma das preocupações de historiadores e 

outros estudiosos dentro das Ciências Sociais, pode ser creditada às 

transformações ocorridas dentro do próprio fazer histórico, como as novas posturas 

teórico-metodológicas trazidas pela Escola dos Annales no início do século 20; as 

transformações na própria concepção de ciência, com a questão da não 

neutralidade no fazer cientifico e a aceitação do caráter relativo e provisório do 

conhecimento, com peso significativo nesse processo; e ao movimento feminista, 

que trouxe consigo uma variada pauta de reivindicações de interesse das mulheres. 

O reconhecimento de que as mulheres possuem uma história e, portanto, 

merece ser registrada, nesta pesquisa, especificamente, implicou focar o olhar sobre 

as relações de gênero, percebidas como historicamente construídas. Saffioti (1987) 

e Scott (1990,1992) ao discutirem essa dimensão sociocultural da construção da 

identidade de gênero, deu munição de fundamentos teóricos nessa tentativa de 

desnaturalização das relações homem/mulher. Um “olhar de gênero” perpassado 

pelo de poder (LOURO, 2000) fez-se imprescindível para a compreensão das 

trajetórias das mulheres “das canetas”. Estas mulheres fizeram usos “das canetas”, 

algumas dando traçados mais fortes, outras se valendo de sutilezas, as levando a 

ter destaque no cenário educacional alagoinhense. O espaço público, agora 

permitido e autorizado, mostrou-se possibilitador de experiências e ações que as 

tornaram autoras das suas próprias histórias e, também, da história da educação no 

município. 
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A análise das trajetórias das cinco professoras indica três lugares de atuação 

onde as contribuições destas foram mais destacadas: o ensino superior público 

estadual, encampado pelas professoras Iraci Gama Santa Luzia, Maria da Glória 

Rocha e Ires Maia Muller; o ensino público estadual, em nível da hoje denominada 

Educação Básica, graças à atuação da professora Jurilda Santana de Moura; e a 

formação de professoras primárias, tendo à frente a professora Valmira Maria de 

Melo Vieira. Embora todas tenham transitado por outras esferas escolares, optou-se 

por segui-las a partir destes lugares. Assim, ao realizar a análise desta atuação, 

identificaram-se diversos aspectos que definiram a inserção das mulheres, sujeitos 

deste estudo, em tais lugares.  

No caso especifico das professoras Iraci Gama e Maria da Glória Rocha, 

estabelecidas profissionalmente na esfera acadêmica, ao realizar o curso superior 

de Letras, a aptidão intelectual, a competência, o comprometimento pela educação 

por elas demonstrado e reconhecido por suas professoras, foram elementos 

fundamentais para a inclusão no espaço ocupado ao longo das carreiras de ambas. 

A partir das vivências como discentes, surgiram os convites para atuar no ensino 

superior. Foram abertas possibilidades e elas souberam aproveitá-las, construindo e 

estabelecendo uma rede de relações profissionais e pessoais, adquirindo respeito e 

admiração junto à comunidade acadêmica e civil.  

Já a professora Ires Muller utilizou estratégias para inserir-se no mundo 

acadêmico: sabendo-se detentora de diploma superior, raro à época, procurou 

adquirir conhecimentos necessários, realizando os cursos oferecidos, buscando a 

entrada como professora no recém-aberto curso de Estudos Sociais, na FFPA. 

Vencida essa etapa, a competência e o comprometimento ao desenvolver suas 

atividades, tornaram-na uma profissional, não só admirada como também respeitada 

por seus pares.  

A professora Jurilda Santana teve destacada atuação no ensino público 

estadual na cidade. Esteve sempre ligada ao cenário político partidário, mesmo 

quando optou por não mais se candidatar a cargos eletivos, se dedicando 

exclusivamente à educação escolar. Ao assumir postos de comando no município 

advindos de indicação política - Delegada Escolar e Coordenadora Regional -, 

passou a conhecer a realidade educacional, buscando melhorias junto a autoridades 

políticas, locais e estaduais. A atuação no campo educacional, de reconhecida 

competência, conferiu-lhe notabilidade e prestigio.  
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A formação de professoras, para atuação em nível do antigo primário - atual 

Fundamental I -, por sua vez, rendeu destaque à professora Valmira Vieira. Atuando 

no CSSS, instituição historicamente voltada à formação de jovens professoras, 

demonstrou singular habilidade no desempenho da função. Quando ocorreu o 

encerramento do curso de Magistério, a nível médio, assumiu o papel de mentora do 

curso de Pedagogia na FSSS, onde ainda atua como coordenadora. Sua 

participação ativa junto à formação de professoras reflete a dedicação ao oficio de 

ensinar e de aprender. É uma mulher-professora que, assim como as professoras 

Iraci Gama, Maria da Glória e Ires Muller, teve a atuação profissional voltada para 

formar outras mulheres-professoras. Ao pensar os lugares de atuação das 

professoras, deve-se pontuar que se procurou perceber as mulheres “das canetas” 

como seres históricos, constituídos dentro de todo um emaranhado sociocultural, 

aqui tomado como campo de possibilidades.  

Para o registro das trajetórias, valorizou-se a memória das mulheres “das 

canetas”. Assim, o passado foi rememorado e narrado com os “olhos, os ouvidos e a 

boca” do presente: fazer memória é histórico. Desta forma, buscou-se trazer de volta 

o já vivido. Não o passado em sua totalidade, “tal qual aconteceu”. Esta seria uma 

tarefa impossível. A rememoração também é uma forma de se olhar para trás, 

avaliar e até julgar o realizado. Muito, cabe dizer, foi omitido ao se “espiar” o 

passado. Os “não ditos” acompanhou o processo de rememoração das cinco 

mulheres “das canetas”. As reflexões de Le Goff (1994), Ricouer (2007), Pollak 

(1992) e Halbwachs (2006) sobre memória, memória coletiva e história muito 

contribuíram para a compreensão e análise das narrativas das professoras. 

Se ao passado se ‘chega’ a partir do presente, muitas são as formas e ‘jeitos’ 

de atingi-lo. Nesta pesquisa, a opção foi a de pautar-se, não por uma biografia 

tradicional, mas por outra capaz de privilegiar o percurso de vidas das cinco 

mulheres “das canetas”. Por conta disso, das suas trajetórias, pequenos e grandes 

detalhes foram detectados, desvendando maneiras e relatos singulares sobre a 

educação escolar na cidade de Alagoinhas. Buscou-se em Barros J (2005) 

inspiração de modo a trilhar um caminho para fora, para a sociedade e não para 

dentro da vida das professoras. Assim, muito pode se apreender não apenas dos 

percursos de vida das professoras Iraci Gama, Jurilda Santana, Ires Muller, Maria da 

Gloria e Valmira Vieira, mas também de parte do panorama educacional 

alagoinhense, na segunda metade do século 20. 
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A figura da “professorinha” típica, que se encaixa no perfil das professoras 

das primeiras décadas do século 20 (LOURO, 2000), foi vivenciada e, em paralelo a 

isso, remodelada pelas professoras que tiveram suas trajetórias narradas. A 

profissão era/é a mesma, mas muito do esperado e imposto às mulheres-

professoras foi redefinido frente às mudanças ocorridas na própria sociedade 

brasileira. Ser professora, para além do destinado ao gênero feminino no período 

pesquisado, foi uma das formas encontradas pelas mulheres para ascender social e 

financeiramente: a profissão exercida configurava-se como ato de empoderamento. 

Através deste ofício, algumas mulheres, a exemplo das cinco aqui destacadas, 

puderam firmar-se no espaço público; se sustentar, e em alguns casos, ajudar 

financeiramente a família. Se a elas foi possibilitado o acesso ao Magistério, elas 

souberam aproveitar esse ‘ponto de escape’, isto é, tornaram-se não apenas 

professoras por se tratar de uma profissão feminina. Foram mais longe: fizeram-se 

também mulheres “das canetas”, e por elas e com elas, conquistaram o direito de 

ocupar o espaço público. E neste ambiente souberam, com singularidade, 

desenvolver uma prática, que as tirou, definitivamente, da passividade imposta 

durante séculos ao sexo feminino. “As canetas” foram para elas vias de e 

empoderamento e realizações, tanto profissionais, quanto pessoais.  

As narrativas apontam que as mulheres “das canetas” não se satisfaziam com 

o conhecimento adquirido e viviam em busca de ampliá-los, pois, acreditavam que 

isso lhes daria maior embasamento teórico. Foram muitas as iniciativas e as 

estratégias para o prosseguimento dos estudos. Visavam com isso, a melhoria do 

desempenho profissional e ascensão na carreia docente. Elas perceberam o 

Magistério, claramente, como a um trabalho, cujo desempenho exigia determinados 

conhecimentos e formação específicos. As cinco concluíram curso superior. O 

mestrado foi realizado por três professoras: aquelas que atuavam no ensino público 

superior. Nesse nível de ensino, sabe-se, a busca por este tipo de formação torna-se 

quase uma imposição. Disso elas não se furtaram. Sabiam que era uma forma de 

ascensão e respeito entre seus pares. 

Outro aspecto das trajetórias das cinco mulheres “das canetas” diz respeito à 

classe social. Apesar de terem estudado no CSSS, instituição privada e com altas 

mensalidades, comumente percebeu-se nas falas as dificuldades financeiras pelas 

quais passava a família para mantê-las estudando. A professora Maria da Glória foi 

a única que cursou todas as etapas no CSSS, ainda que bolsista; as professoras 
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Jurilda Santana e Valmira Vieira fizeram o curso de Magistério; Iraci Gama e Ires 

Muller cursaram o Ginasial e o curso de Magistério. Exercer uma profissão lhes 

possibilitou recompensas financeiras e garantia de sobrevivência. Em alguns casos, 

nos relatos, a necessidade de trabalhar como professoras particular, à época de 

estudantes, para ajudar as famílias com as despesas do CSSS, ganhou ênfase. Nos 

cinco casos, a família investia e incentivava a formação profissional das filhas, 

provavelmente por perceber na educação escolar uma possibilidade de ascensão e 

status social. 

 O esforço de análise sinaliza que as mulheres “das canetas” não romperam 

com muitos dos princípios socialmente estabelecidos, especialmente os ligados às 

relações de gênero. Como sujeitos historicamente situados, reproduziram muito das 

crenças e valores esperados do sexo feminino. A “escolha” da profissão, tida como 

essencialmente feminina, pode ser aqui destacada. A formação recebida entre os 

muros do CSSS, onde se enalteciam os valores morais e princípios cristãos 

católicos, atrelada às influências recebida no seio familiar, pode explicar muito dos 

posicionamentos morais tomados por elas. Evidencia-se nas mulheres “das 

canetas”, a despeito de seguir uma profissão, a posição conservadora, quase sem 

questionamentos e enfretamentos, à condição feminina da época. A entrada no 

mercado de trabalho não significava, conforme visto, o rompimento com o espaço 

privado, do lar. O desempenho e a manutenção dos papéis femininos foram 

preservados: tornaram-se mães, donas de casa e esposas.  

Aqui, arranjos foram feitos para que pudessem se ausentar de casa e dos 

afazeres domésticos, cumprindo a regularidade imposta pelas atividades 

profissionais. O casamento aprecia-se no decorrer da pesquisa, aparece como ‘algo 

esperado da mulher’. Através dele a possibilidade de construir uma família tornava-

se realidade. Contudo, para que esse desejo se realizasse, fazia-se necessário que 

o sexo masculino manifestasse esse mesmo anseio. Equilibrar a vida familiar e a 

vida profissional foi uma busca incessante na trajetória das mulheres-professoras: 

muitas escolhas foram feitas e desejos sublimados para evitar o conflito com as 

relações afetivas estabelecidas. A vida familiar e as atribuições dela advindas, 

inexoravelmente, interferiam/interferem no aspecto profissional. A isso também não 

se pouparam as mulheres “das canetas”.  

A professora Iraci Gama, como assinalado, não se casou. Apesar disso, vive 

até hoje com os tios que a criaram, ao que se indaga: Teria sido uma forma de evitar 
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comentários em relação à sua reputação? De não sentir-se só? Uma opção 

consciente de mesmo não tendo contraído o casamento sentir-se aconchegada no 

seio familiar? Decerto que, como sujeito histórico, reproduziu muitos valores. No 

entanto, do grupo analisado, foi a que rompeu com alguns princípios socialmente 

estabelecidos relacionados à condição feminina. Por convicções ideológicas, esteve 

sempre ligada à política partidária na cidade, chegando a se eleger vereadora e a 

ocupar cargos no secretariado municipal, todos ligados à educação e à cultura. Essa 

postura de sujeito ativo que continuamente a acompanhou e sua atuação em 

espaços ditos masculinos - a política - impuseram-lhe algumas dificuldades, a ponto 

de ser excluída de uma organização espírita na cidade, além dos desafetos políticos 

partidários. Acresce-se a isso, o fato de ser negra e membro de uma família de 

poucas posses. Numa atitude de enfretamento ao estabelecido, permaneceu bem 

menos recolhida ao lar do que se julgava adequado ao sexo feminino, era/é menos 

submissa às convenções. Era/é uma mulher ativa que não se deixou ‘moldar’ pelo 

que era socialmente imposto: foi com um sorriso nos lábios que relatou o espanto de 

familiares e colegas de profissão quando regressou do Rio Grande do Sul, onde 

havia cursado o mestrado, de cabelos bem curtos, estilo masculino. Esteticamente 

não era o aguardado de uma mulher e também professora: não era muito vaidosa, 

vestia-se com simplicidade. Ser mulher incluía - e incluiu ainda hoje - passar a 

imagem de pessoa bem cuidada, preocupada com os cabelos e o vestuário. 

Independentemente disso, o fato de ter se fixado num nível de ensino - o superior - 

considerado de maior status social, o competente desempenho profissional e a sua 

ativa participação na política partidária, apontam para uma mulher que, fazendo uso 

“das canetas”, conseguiu traçar novos contornos no panorama educacional e nos 

aspectos relacionados às condições femininas na sociedade alagoinhense.  

 Faz-se importante registrar que estudos sobre a trajetória das mulheres na 

educação brasileira e, neste campo, a formação de professoras, trajetórias de vida 

destas profissionais e a feminização do magistério são abundantes no Brasil 

(ALMEIDA, 2007; ALMEIDA, 1998; FISCHER, 2005; CHAMON, 2005; LOURO, 

2000; PASSOS, 1995 e 1993, dentre outros). Tais estudos indicam que, para além 

de uma associação simplista, o binômio mulher/educação é permeado por 

complexidades que requererem estudos micro e macro refletindo, dentre outros 

aspectos, sobre a condição feminina e relações de gênero na sociedade, por parte 

de pesquisadores com atuação na seara da história da educação brasileira. Ao 
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término desta escrita, pode-se afirmar que a análise das trajetórias das professoras 

Iraci Gama, Jurilda Santana, Maria da Glória Rocha, Ires Maia Muller e Valmira 

Vieira, possibilitou uma visão da historicidade da educação e, especificamente, da 

participação das mulheres nesse processo na cidade de Alagoinhas, no interior da 

Bahia.  

As narrativas das mulheres “das canetas” reafirmam a fecundidade da 

participação feminina na história da educação brasileira, permeada por relações de 

gênero e de poder e construída nas fronteiras entre o espaço público e o privado, 

entre “as canetas” e “os fogões”. Os percursos de vida dessas professoras se 

mesclam à própria história da educação baiana e alagoinhense: histórias de lutas e 

coragem, acertos e desacertos, sonhos e realidade, mas, acima de tudo, de 

mulheres que fizeram “das canetas” um meio de falar e de serem escutadas. Nesta 

perspectiva, pode-se afiançar que pela via da educação e da atividade profissional 

desenvolvida, essas mulheres trilharam os caminhos do empoderamento feminino, 

que aqui se ensejou registrar.  

Enfim, as mulheres-professoras transitaram entre “as canetas” e “os fogões”, 

entre os espaços público e privado, ora pendendo para um lado, ora encaminhando-

se preferencialmente para outro, conforme projetos pessoais e contexto sócio-

histórico, e nesse ir e vir traçaram parte da história da educação na cidade de 

Alagoinhas. E foi a partir das suas trajetórias que outras “canetas” - também 

seguradas por uma mulher professora - seguiram registrando e reconstituindo esses 

traçados que fazem ressoar e refletir parte do percurso feminino no campo da 

educação alagoinhense. 

Mulheres empunhando “as canetas”. Sujeitos de e na história.  
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FONTES 

 

DOCUMENTAIS 

 

ACERVO da professora Valmira Maria de Melo Vieira – Alagoinhas (BA) 

Relatório de Estágio em Supervisão Educacional, realizado no Colégio 
Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas-BA. 

Discursos realizados durante a realização de formaturas do Curso de Magistério, 
no Colégio Santíssimo Sacramento.    

CEDOMA - Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas (BA) 

Jornal O Nordeste (1948-1956) 

CSSS - Arquivo do Colégio Santíssimo Sacramento – Alagoinhas-BA 

Livros de Atas de Resultados Finais (1960-1968).  

Relatórios sobre inspeção no C.SS.S., para fins de autorização do Curso 
Ginasial e do Curso Pedagógico. 
 
Regimento Interno do Colégio Santíssimo Sacramento, 1958.   

Livros de registro das Alunas Diplomadas pelo Curso 
Pedagógico/Magistério/Normal no Colégio Santíssimo Sacramento – 
Alagoinhas (1956-2000). 
 
Livros de registro das alunas e alunos diplomadas pelos Curso de Patologia 
Clínica, Química, Formação Geral e Ensino Médio no Colégio Santíssimo 
Sacramento – Alagoinhas (1978-2000). 
 

Livro de Termos de Visitas do Ginásio Santíssimo Sacramento. 

Pasta de correspondências enviadas e recebidas pelo C.SS.S., do período de 
1940 a 1958.  
 
Livros de Matrículas (1960-1970). 

Jornal O Estudante, de março de 1963. 

 

ORAIS 

Narrativas orais obtidas sob a forma de entrevistas semiestruturadas pela 
pesquisadora e utilizadas na elaboração da tese. 
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SANTA LUZIA, Iraci Gama 

Entrevista realizada em Novembro de 2009, na Fundação Iraci Gama, juntamente 

com Ana Suely Teixeira de Pinho, no âmbito da disciplina Abordagem (Auto) 

Biográfica e Formação de Professores, como atividade do Doutorado em Educação 

e Contemporaneidade. Segunda entrevista realizada em 12 de janeiro de 2012, no 

CEDOMA.  

MOURA, Jurilda Santana de  

Entrevistas realizadas em 20 de agosto de 2011, nas dependências do Colégio Star, 

em Alagoinhas (BA) e em 4 de janeiro de 2012, no mesmo local. 

MULLER, Ires Maia  

Entrevistas nos dias 22 de agosto e 1º de dezembro de 2011 e em 20 de novembro 
de 2012, ambas em sua residência.  

ROCHA, Maria da Glória  

Entrevistas realizadas em 17 de agosto de 2011 e 30 de outubro de 2012, ambas na 

residência da entrevistada. 

VIEIRA, Valmira Maria de Melo  

Entrevista concedida em 23 de setembro de 2010, nas dependências do Colegiado 
de Pedagogia, na FSSS e a segunda em 16 de agosto de 2011, no mesmo local. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

 

Eu, _________________________________, estado civil, RG_____________, CPF 

___________________, declaro para os devidos fins que cedo os direitos de uso 

dos conteúdos das minhas entrevistas, realizadas no período de agosto de 2009 e 

novembro de 2012, transcrita e autorizada para leitura para LEONICE DE LIMA 

MANÇUR LINS, podendo, portanto, usá-las, integralmente ou em partes, sem 

restrições de prazos e citações, desde a presente data, na sua tese de Doutorado, 

intitulada Trajetórias de mulheres “das canetas”: um olhar sobre a educação 

em Alagoinhas (BA) na segunda metade do século 20, ou para efeitos de 

apresentações em Congressos e/ou publicações. Da mesma forma, autorizo o uso 

de terceiros a ouvi-las e usar citações, ficando vinculado o controle à pesquisadora 

supracitada, que tem a guarda da mesma. Abdicando direitos meus e de meus 

descendentes, subscrevo a presente. Declaro, igualmente, conhecer os termos da 

referida pesquisa e afirmo a minha participação livre e consentida.  

 

 

Alagoinhas (BA), 12 de agosto de 2013. 

________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO B – Roteiro das Entrevistas  

 

Parte I – Percursos de vida: infância/escolarização/local de 

nascimento/família/vínculos/mobilidade social/tempo/espaço. 

Parte II – Trajetórias de formação: lembranças da formação que receberam no 

CSSS; professores que tiveram/marcaram; reflexos da formação na construção da 

identidade enquanto pessoa/educadora/mulher. 

 Parte III – Entrada na profissão (Trajetória profissional): modos de ingressos no 

magistério; quando começou a lecionar; lembranças que traz; diferentes fases da 

carreira e como estas se entrecruzam com a vida pessoal; oportunidades que 

surgiram no decurso da profissão; publicações; cargos públicos. 

Parte IV – Ser mulher e professora (Relações de gênero) – relação mulher e 

magistério (como se constituíram mulheres profissionais, a escolha da profissão); a 

visão da professora na sociedade da época; o “sair do lar para o status de 

professora”; a realização profissional e pessoal; as relações de poder no fazer 

educativo. 
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ANEXO C – Lei de 15 de outubro de 1827 

 

Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do 
Império. D. Pedro I, por Graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembléia Geral 
decretou e nós queremos a lei seguinte:  
 
 
Art. 1 Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras 
que forem necessárias.  
Art. 2 Os Presidentes das províncias, em Conselho e com audiência das respectivas Câmaras, 
enquanto não estiverem em exercício os Conselhos Gerais, marcarão o número e localidades das 
escolas, podendo extinguir as que existem em lugares pouco populosos e remover os Professores 
delas para as que se criarem, onde mais aproveitem, dando conta a Assembléia Geral para final 
resolução.  
Art. 3 Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os ordenados dos Professores, 
regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção às circunstâncias da população e carestia 
dos lugares, e o farão presente a Assembléia Geral para a aprovação.  
Art. 4 As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão também nas cidades, 
vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se.  
Art. 5 Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, que couberem com a suficiência 
nos lugares delas, arranjando-se com os utensílios necessários à custa da Fazenda Pública e os 
Professores que não tiverem a necessária instrução deste ensino, irão instruir-se em curto prazo e à 
custa dos seus ordenados nas escolas das capitais.  
Art. 6 Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de 
quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática de 
língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, 
proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e 
a História do Brasil.  
Art. 7 Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados publicamente perante os 
Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que for julgado mais digno e darão parte ao Governo 
para sua legal nomeação.  
Art. 8 Só serão admitidos à oposição e examinados os cidadãos brasileiros que estiverem no gozo de 
seus direitos civis e políticos, sem nota na regularidade de sua conduta.  
Art. 9 Os Professores atuais não serão providos nas cadeiras que novamente se criarem, sem exame 
de aprovação, na forma do Art. 7

o
.  

Art. 10. Os Presidentes, em Conselho, ficam autorizados a conceder uma gratificação anual que não 
exceda à terça parte do ordenado, àqueles Professores, que por mais de doze anos de exercício não 
interrompido se tiverem distinguido por sua prudência, desvelos, grande número e aproveitamento de 
discípulos.  
Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes em 
Conselho, julgarem necessário este estabelecimento.  
Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6

o
, com exclusão das noções de geometria e limitado 

a instrução de aritmética só as suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à 
economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que 
sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames 
feitos na forma do Art. 7o.  
Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos Mestres.  
Art. 14. Os provimentos dos Professores e Mestres serão vitalícios; mas os Presidentes em 
Conselho, a quem pertence a fiscalização das escolas, os poderão suspender e só por sentenças 
serão demitidos, provendo interinamente quem substitua.  
Art. 15. Estas escolas serão regidas pelos estatutos atuais se não se opuserem a presente lei; os 
castigos serão os praticados pelo método Lancaster.  
Art. 16. Na província, onde estiver a Corte, pertence ao Ministro do Império, o que nas outras se 
incumbe aos Presidentes. 
Art. 17. Ficam revogadas todas as leis, alvarás, regimentos, decretos e mais resoluções em 
contrário.  
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Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei 
pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. O 
Secretário de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do 
Rio de Janeiro, aos 15 dias do mês de outubro de 1827, 6

o
 da Independência e do Império.  

 
 
IMPERADOR com rubrica e guarda Visconde de São Leopoldo.  
 
Carta de Lei, pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o decreto da Assembléia Geral 
Legislativa, que houve por bem sancionar, sobre a criação de escolas de primeiras letras em todas as 
cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, na forma acima declarada.  
 
Para Vossa Majestade Imperial ver.  
 
 
Fonte: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb05a.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb05a.htm
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ANEXO D – Relatório de 1954 sobre as instalações físicas e materiais do CSSS 
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FONTE: Arquivo do CSSS. 
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ANEXO E - Lista de alguns trabalhos acadêmicos sobre Alagoinhas 

 

ARAÚJO, Mayara Mychella Sena. A cidade de Alagoinhas na dinâmica da 

espacialidade funcional urbana da região Litoral Norte da Bahia. Dissertação 

(Mestrado em Geografia). Universidade Federal da Bahia – UFBA; Salvador, 2009. 

ASSUNÇÃO, Dione Freitas. Análise Geográfica de uma cidade média do Estado 

da Bahia: o caso de Alagoinhas. Monografia (Curso de Especialização em 

Conteúdos e Métodos de Ensino Superior). Universidade Federal da Bahia – UFBA; 

Salvador, 1977. 

BATISTA, Eliana Evangelista. A normalista como interseção: escola, literatura, 

imprensa e estratégias políticas no Estado Novo (Alagoinhas / 1937-1945). 

(Mestrado em História Regional e Local). Universidade do Estado da Bahia – UNEB; 

Santo Antônio de Jesus – BA, 2012. 

LIMA, Keite Maria Santos do Nascimento. Entre a ferrovia e o comércio: 

urbanização e vida urbana em Alagoinhas (1868-1929). Dissertação (Mestrado em 

História). Universidade Federal da Bahia – UFBA; Salvador, 2009.  

MORAIS, Moises Leal. Urbanização, trabalhadores e seus interlocutores no 

Legislativo Municipal: Alagoinhas-Bahia, 1948-1964. Dissertação. (Mestrado em 

História Regional e Local). Universidade do Estado da Bahia – UNEB; Santo Antônio 

de Jesus – BA, 2011. 

PAIXÃO, Carlos N. A. da. Traços da cidade de Alagoinhas: memória, política e 

impasses da modernização (1930-1949). Dissertação (Mestrado em História 

Regional e Local). Universidade do Estado da Bahia – UNEB; Santo Antônio de 

Jesus - BA, 2009.  

SANTOS, Leila Carla Rodrigues dos. A Igreja inacabada e a Estação Ferroviária: 

memórias e monumentos em Alagoinhas-Bahia. Dissertação. (Mestrado em História 

Regional e Local). Universidade do Estado da Bahia – UNEB; Santo Antônio de 

Jesus - BA, 2010.  

SANTOS, Vânia Regina de Souza. Entre trilhos, dormentes e estações: a Escola 

Ferroviária de Alagoinhas (1941-1962). Dissertação (Mestrado em Educação e 

Contemporaneidade). Universidade do Estado da Bahia – UNEB; Salvador, 2008. 
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ANEXO F – FRAGMENTOS EM IMAGENS DAS TRAJETÓRIAS TRAÇADAS 

 

IRACI GAMA SANTA LUZIA 

 
 
 

 
Primeira tabuada da professora Iraci, usada na década de 1940 

 
 

 
 
 

Cartilha de 1948 guardada ainda hoje por Iraci, usada na década de 1940 
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Iraci Gama quando vereadora de Alagoinhas (01/01/2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iraci (de vermelho), então diretora, e a colega e amiga Maria da Rocha (de branco) na FFPA. Década 

de 1990.  
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JURILDA SANTANA DE MOURA 

 
 
 
 

 
Professora Jurilda Santana no dia da Formatura no Curso Pedagógico, com a mãe (1962) 

 
 

 
Professora Jurilda* com colegas em Salvador durante curso (1971) 
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Jurilda* em Salvador realizando cursos (Década de 70) 

*Aparece nos cantos de cada uma das fotos 
 
 
 

 
Jurilda Santana com políticos locais durante entrega de uma escola à comunidade. Década de 1980 
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Certidão que confirma o mandado de vereadora de Jurilda entre de 1971 a 1973 
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Desfile de Sete de setembro. Homenagem das Escolas à professora Jurilda Santana, então 
Coordenadora Regional da Educação (Década de 80) 

 
 
 
 

MARIA DA GLÓRIA ROCHA 

 
 
 
 
 

 
 

Maia da Glória Rocha na formatura de Magistério, no CSSS (1966) 
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Maria da Glória atualmente (2013) 

 
Ires Muller e Maria da Glória na missa de 30 anos da formatura em Magistério, no CSSS (1996) 
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IRES MAIA MULLER 

 
 

 
Diploma de datilografia (1967) 

 
 

 
Ires Muller com o marido (in memmorian) e os filhos ainda pequenos. Década de 1980 
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Título de Cidadã Alagoinhense (2003) 
 
 

 
Homenageada pelo Exército (2003) 

 
 
 
 
 

 
Ires Muller em plena atividade nos dias atuais (2012) 
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VALMIRA MARIA DE MELO VIEIRA 

 
 
 

 
 

Valmira Vieira (em pé, no centro) com um grupo de professoras no CSSS. Década de 1960 
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Valmira nos 30 anos do CSSS (1970) 
 
 

 
Valmira em atividade no CSSS (Década de 1980) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este final foge às regras acadêmicas, mas foi a maneira encontrada 

para homenagear as mulheres-professoras das canetas e dos fogões, 

tão igual a tantas outras e, ao mesmo tempo, tão singulares em suas 

narrativas e vidas. Imagens cedidas pelas entrevistadas. 


