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Trago-o como herança que me mantém desperto 
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Meu sonho jamais faz silêncio 
É a lança brilhante de Zumbi 

A espada de Ogum... 
Meu sonho é uma negra criança 

Que luta 
Ergue Quilombos, aqui, ali 

Em cada mente, em cada face 
Impávidos como Palmares, impávidos Ilês 

Em todos os lugares 
Meu sonho não faz silêncio 

Porque feito de lida 
Teimoso como esta cor 

Para sempre será desperto e certo 
Mais que vivo, é a própria vida”. (José Carlos Limeira). 
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RESUMO 
 
 

Esta tese tem como objetivo principal compreender como se deu historicamente o 
processo de entrada e permanência de professoras negras nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental da Rede Pública de Valença- BA. Tendo como objetivos 
específicos buscar discutir questões que expressem novos olhares acerca da 
educação em Valença; dar visibilidade às trajetórias das professoras negras no 
campo educacional; produzir conhecimento com vistas ao fortalecimento da rede de 
pesquisa sobre a História da Educação da Bahia. Para tanto, utilizamos a 
abordagem qualitativa, optando pelo o uso da História Oral, na modalidade relatos 
orais. Para a coleta dos dados realizamos entrevistas semiestruturadas. A escolha 
das entrevistadas foi norteada por critérios qualitativos se atendo a nossa opção 
metodológica. Realizamos dez entrevistas, incluindo a autora desse estudo, 
seguindo os critérios previamente definidos, ou seja: informantes que se 
autodeclarassem negras; que fossem professoras do ensino fundamental em 
Valença e que demonstrassem interesse em participar, como informantes, da 
pesquisa. Dentre os aspectos que conseguimos apreender a partir da análise dos 
depoimentos das entrevistadas, ficou evidente que a história da educação da cidade 
de Valença foi marcada pela a ausência do Estado no sentido de empreender 
políticas públicas com vistas a garantir acesso e permanências dos filhos das 
famílias valencianas; também pode se perceber a grande luta das entrevistadas que, 
à custa de grandes sacrifícios das suas famílias e de si próprias, ―transformaram‖ a 
falta de condições socioeconômicas e a sua condição de pessoa negra em 
estratégias de resistência de enfrentamento e de construção de identidade, 
conseguindo permanecer na escola, galgar a carreira do magistério, aprendendo a 
serem professoras no processo permanente de educar-se e reeducar-se que, ocorre 
em diversos espaços que antecedem a entrada na escola, como na família, nas 
experiências como estudantes, na constante luta por formação docente. 
 
 
Palavras- chave: História da Educação. Valença. Professoras Negras. Memórias. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis has as main objective to understand the process of historically gave entry 

and permanence of teachers spills in the initial series of Basic Education of the 

Municipal Public Network of Valencia- Ba thes as specific goals to build discussions 

that express new visions about of education of Valencia; giving visibility to the 

trajectories of Black teachers in the educational field; build reflections that contribute 

to strengthening the network of research on the History of Education of Bahia. For 

that, we used the qualitative approach, opting for the use of Oral History in the 

modality verbal reports. To collect the data we conducted semi-structured interviews. 

The choice of respondents was guided by qualitative criteria sticking our 

methodological option. Ten interviews we conducted, including the author of this 

study, following the criteria previously defined, ie informants that black self-declared; 

they were teachers of elementary school in Valença; who showed interest in 

participating as informants, research. Among the aspects we can learn from the 

testimonies of the interviewees, it was evident that the history of Valença city 

education was marked by the state's absence in order to undertake public policy in 

order to ensure access and permanence of the children of families Valencian; the 

great struggle of the interviewees that the cost of great sacrifices of their families and 

of themselves, "turned" the lack of socioeconomic conditions and their black 

personhood in coping strategies of resistance and identity construction, managing to 

stay at school, climb the teaching career, learning to be teachers in the ongoing 

process of educating yourself and re-educate that occurs in several areas prior to 

school entry, as in the family, the experiences as students in the constant struggle for 

teacher training. 

 

Keywords: History of Education. Valença. Memoirs. African Teachers.  
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis tiene como objetivo entender cómofuehistóricamenteelproceso de entrada 

y estancia de losprofesores negros enlosprimeros grados de laescuela primaria a 

lared BA Pública Valença- Municipal. Tener objetivos específicos buscan construir 

discusiones que expresaban nuevospuntos de vista sobre la laeducación em 

Valencia; dar visibilidad a lastrayectorias de losprofesores africanos enelámbito 

educativo; Reflexiones deledificio que contribuyen al fortalecimiento de lared de 

investigación sobre la Historia de Bahía de Educación. Para ello, se utilizóun 

enfoque cualitativo, optando por el uso de la historia oral, en forma informes orales. 

Para recogerlosdatos se realizaron entrevistas semi-estructuradas. La elección de 

losencuestados se guió por criterioscualitativos que se pegannuestraopción 

metodológica. Diez entrevistas que realizaron, entre ellosel autor de este estudio, 

siguiendoloscriterios previamente definidos, esdecir, los informantes que 

declaróauto-negro; que eran maestros de escuela primaria en Valencia; 

quienmostrósuinterésen participar como informantes, lainvestigación. Entre los 

aspectos que podemos aprender de lostestimonios de los entrevistados, era 

evidente que la historia de laeducación de laciudad de Valencia ha estado marcado 

por laausenciadel Estado para llevar a cabo las políticas públicas conelfin de 

garantizarelacceso y permanencia de loshijos de lasfamilias Valenciana; lagran 

lucha de los entrevistados que la costa de grandes sacrificios de sus familias y de 

ellosmismos, "volvió" la falta de condiciones socioeconómicas y supersonalidad 

negro enlasestrategias de resistencia y construcción de laidentidad de 

afrontamiento, logrando mantenerseenlaescuela, subir a lacarrera docente, aprender 

a ser maestros enelactualproceso de educarse y reeducar que se produceen varias 

áreas antes de entrar a laescuela, como enlafamilia, lasexperiencias como 

estudiantesenla lucha constante por laformacióndelprofesorado. 

 

 

Palabras Clave: Historia de Educación. Valença. Maestros Africanos. Memorias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

        O exercício de reconstituição da memória de professoras negras (trajetória de 

vida) a partir da própria narrativa é algo desafiador, algo que emociona e estremece, 

na medida em que é necessário um retorno ao passado que se viveu ao que se 

experimentou e a acontecimentos que se presenciou. Esse caminho de volta pode 

nos trazer lembranças, sentimentos de coisas boas e ruins. Só é possível esse 

retorno a acontecimentos que compõem a história vivida, guardando sua 

especificidade, a partir de uma elaboração que tem na memória histórica afetiva uma 

ferramenta condutora na realização desse esforço.  

 Assim, vale deixar claro que os principais motivos que me fizeram pesquisar 

sobre a trajetória pessoal, educacional e profissional das professoras negras na 

cidade de Valença – BA residem, em primeiro lugar, no fato de eu ser, também, 

professora negra e, em segundo lugar, por ter, antes de tudo, o desejo de discutir, 

numa perspectiva histórica, o processo de constituição da experiência social e 

educacional das mulheres negras professoras de Valença. Nessa perspectiva, duas 

questões, dentre outras, dão contorno comum às narrativas das informantes desta 

pesquisa: a origem familiar e a relação dessa origem com a escolha do magistério 

como profissão.  

Nesse sentido, tomo a liberdade de iniciar esta introdução trazendo um pouco 

da minha trajetória pessoal e profissional, como algo que deu sentido ao trabalho de 

pesquisa que realizo neste momento, adicionando, às narrativas das informantes, o 

relato das minhas experiências sociais como mulher negra, professora e 

pesquisadora, à medida que nossos caminhos são cruzados, pois, quase sempre, as 

histórias narradas na pesquisa são comuns e se confundem com minhas memórias. 

Assim, deixando de lado as expectativas acadêmicas, sinto-me acolhida e legitimada 

em minha negritude.  

Nasci na Fazenda Angicos, no município de Emas, Estado da Paraíba, na 

Região do Sertão, onde morei até os meus sete anos. Meus pais são agricultores e 

não gozaram do direito de frequentar escola. Dos doze filhos do casal, só eu e mais 

quatro irmãs estudamos, e, destes, apenas eu cheguei à universidade. Nós só 
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conseguimos estudar porque desde cedo, ainda crianças, saímos da roça e fomos 

morar e trabalhar como domésticas nas grandes cidades, como Campina Grande – 

PB e Recife – PE.  

Quando tinha entre sete, oito anos deixei a casa de meus pais, fui morar e 

trabalhar na casa de um dos filhos do dono da fazenda onde minha família morava. 

Daí, minha mãe acertou com a dona da casa que não precisava me pagar pelo 

trabalho, bastava me ―botar‖ na escola para eu aprender a ler, escrever e ―ser 

gente‖, nas palavras dela. Logo que cheguei o casal decidiu que eu os chamaria de 

padrinho e madrinha.  

Então, depois de alguns meses, de moradia no meu novo lar, minha madrinha 

começou a ensinar- me as letras do alfabeto e, depois de alguns meses colocou-me 

numa ―escolinha de fundo de quintal‖. Era apenas uma sala de aula, com uma 

classe multisseriada que funcionava num quarto do fundo da casa de uma 

professora chamada Glória. Nessa escola estudei muito pouco tempo, depois minha 

madrinha me matriculou no Grupo Escolar Alice Gaudêncio, que ficava próximo ao 

bairro onde morávamos, e foi lá onde eu fiz o Primeiro Ano B, como chamavam a 

época. O nome da minha professora era Dolores. Estudar nessa escola foi algo 

maravilhoso para mim porque enquanto na casa de meus padrinhos eu me sentia 

como uma ―estranha no ninho‖, uma criança negra, pobre entre uma família de 

classe média branca então, nela eu me identificava com os meus colegas que eram, 

quase todos, negros, pobres e, também trabalhavam, ajudando nas tarefas 

domésticas das casas de suas famílias. 

       Terminei o segundo ano primário nessa escola e depois fui matriculada numa 

escola particular, o Instituto de Educação, localizada bem próxima a nossa casa. Era 

um colégio de porte médio, e maioria dos alunos era brancos, filhos de famílias 

remediadas que moravam na redondeza. Foi aí que passei a fazer parte da minoria 

dos alunos negros e senti na pele o que era viver a experiência de um cotidiano 

escolar marcado por discriminação por parte de alguns colegas. Isto é, apelidos 

chochos relacionados com a cor da minha pele, o meu cabelo crespo, ou seja, 

condição de pessoa negra e, ainda por cima, pobre, sem referência de pai e mãe.  

Nessa escola fui matriculada no terceiro ano primário; mas, não lembro se cheguei a 

concluir, só lembro que sei depois de um ano, um ano e meio, talvez, minha 

madrinha resolveu me matricular no Colégio Alfredo Dantas, que era uma Instituição 

particular. Era uma escola localizada no centro da cidade, onde estudavam também 
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os seus três filhos. O dono da escola era o pai do meu padrinho, por isso não 

pagávamos mensalidade. 

 

.         Esse estabelecimento funcionava nos três turnos, oferecia ensino da 

educação infantil ao científico, no diurno, atendendo a uma grande demanda de 

alunos filhos de classe média; e, no noturno, oferecia o Curso Ginasial e um curso 

Técnico em Contabilidade. A mensalidade era de valor menor que a cobrada no 

turno diurno e atendia a uma demanda de jovens e adultos trabalhadores do 

comércio, na sua maioria, e alguns poucos trabalhadores domésticos, dentre os 

quais eu e minha irmã estávamos incluídas.  

           Neste colégio concluí o primário e o ginásio, apesar de enfrentar preconceito 

e discriminação por parte das colegas, maioria branca. As professoras, quase todas 

brancas, só uma ou outra negra, simplesmente, ignoravam essa questão. Quando 

entrei na primeira série enfrentei a difícil convivência com duas professoras, irmãs do 

meu padrinho, filhas do dono do estabelecimento. O tempo todo eu me sentia 

vigiada por ―patroas‖, pois era assim que elas se relacionavam comigo, sempre 

buscavam deixar bem claro que eu não era igual aos outros alunos, que a minha 

permanência lá se tratava de um ato de caridade e não de um direito. Acho que a 

minha presença as incomodava muito. Em meio a isso tudo minha madrinha 

resolveu me transferir para o turno noturno. 

         Essa mudança foi muito boa porque passei a conviver com ―meus pares‖, pois, 

havia um bom número de alunos negros na sala de aula, muito embora não fosse 

maioria, e todos eram trabalhadores especialmente do setor logístico, no comércio. 

Dentre as alunas, principalmente as negras, umas poucas trabalhavam como 

domésticas. Além disso, eu passei a não ter mais como professoras as irmãs do 

meu padrinho porque nem uma delas trabalhava no turno noturno. 

             Concluí o Ginásio em 1974, mas, vale registrar que se o ensino do diurno já 

não era muito bom, no noturno era péssimo. Os professores eram mal preparados, 

inexperientes, o ensino era livresco, as avaliações eram feitas de forma aleatórias. 

Não havia coordenação, não havia Direção presente na escola, ou seja, alunos e 

professores eram entregues à própria sorte.  

             Em 1975, mudei, com meus padrinhos, de Campina Grande para João 

Pessoa; então, fiz seleção para o ingresso no Ensino Médio, da rede pública 

estadual, no Instituto de Educação da Paraíba, que oferecia o Curso Normal. Fui 
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aprovada. A decisão de fazer esse curso não foi minha e, sim, da minha madrinha. 

Até então eu nunca havia pensado em ser professora, mas, se tratava de uma 

oportunidade de ter uma profissão, de trabalhar em algo que não tivesse relação 

com o trabalho doméstico e poder continuar estudando, pois era meu sonho cursar 

uma faculdade, queria ser bióloga. Assim, Cursei o primeiro ano normal no turno 

vespertino porque no turno noturno só era oferecido a partir do segundo ano. Foi 

muito difícil conciliar o trabalho da casa pela manhã e  frequentar escola à tarde, o 

que implicou na grande dificuldade que enfrentei para acompanhar o curso. Apesar 

dos professores serem, na maioria, muito bons, bem formados, experientes, eu não 

tinha a base que deveria ter adquirido no curso ginasial, por isso tive que me 

esforçar bastante para consegui ser aprovada. Contudo, a experiência de estudar na 

escola pública foi algo muito bom para mim porque, mesmo não pertencendo à 

classe social das outras moças da turma, eu me sentia igual pelo fato de participar 

de todas as atividades que eram realizadas além da sala de aula. Geralmente eram 

aulas bem dinâmicas, pois no prédio da escola havia um grande auditório com um 

grande palco, onde os professores de arte, de literatura, juntamente, com os das 

outras disciplinas, realizavam conosco apresentação de peças, teatro de fantoches, 

com os bonecos que fabricávamos nas aulas de arte, poesia, música, dança. Em 

todas as festas comemorativas sempre era apresentado algo nesse espaço, que 

ficava lotado tanto pelos familiares das alunas e por alunos de outros colégios, 

pessoas da comunidade em geral. Esse espaço era aberto a outros colégios para 

realização de atividades, e sempre havia eventos como: apresentação de peças 

teatrais, grupos musicais, grupos de dança, dentre outros. 

           Outras atividades de grande dinamismo que envolviam a todos eram as aulas 

de Educação Física, pois a professora treinava conosco  jogos de Handebol, de 

Basquete e Jogos Recreativos, além das brincadeiras de roda. Eu me sentia como 

uma brincante, como nunca havia sido em nenhuma escola que estudei antes.  

Havia também na escola uma banda marcial, da qual eu fui membro e pude realizar 

meu grande sonho que era desfilar no Sete de Setembro tocando numa banda.  

Eu tinha poucas colegas negras, nem lembro quantas. Sei que a turma toda 

era de alunas; não havia nenhum homem. Todas, com raras exceções, eram filhas 

de famílias – não diria pobres – mas de poucas condições socioeconômicas, tanto 

assim que quase todas moravam em bairros afastados do centro onde a escola 

estava localizada. Eu, por morar com meus padrinhos, era uma das poucas que 



22 
 

morava bem perto do Instituto. Apesar de viver um cotidiano escolar tão prazeroso, 

eu enfrentei muitas situações onde fui discriminada por algumas colegas, por conta 

da minha condição étnica racial. 

O corpo docente da escola era composto por mulheres, quase todas brancas, 

só tive umas três professoras negras durante todo o curso, e um professor (de 

Química) no primeiro ano, mas, não era do quadro permanente da escola. Posso 

afirmar com toda fraqueza que vivenciei nessa escola tudo que ela tinha para 

enriquecer meu ―capital cultural‖. 

            A partir do segundo ano, tive que me transferir para o turno noturno, pois, 

estava sendo muito difícil dar conta do trabalho da casa e da escola. A partir daí, o 

cotidiano escolar já não era tão prazeroso para mim como fora antes, visto ser uma 

turma de alunos trabalhadores, de faixa etária avançada, não demonstravam 

maiores disponibilidades para participar de outras atividades além da sala de aula e, 

por outro lado, a escola não oferecia nenhuma atividade além das aulas.  

              A quantidade de alunas negras na turma era bem menor que as de cor 

branca, mas, não me lembro de ter me deparado com nenhuma situação de 

discriminação, preconceito durante os dois anos que estudei à noite. No final do 

terceiro ano veio o período do estágio, cuja atuação foi em dois grupos escolares, 

em dois momentos, no primeiro com alunos da 1ª série, depois com 3ª série. Foi a 

pior experiência da minha trajetória escolar, por conta de ter tido um desempenho 

não muito bom. O medo de enfrentar a sala de aula, manter o controle da turma era 

fora do ―normal‖. Os alunos, principalmente da primeira série, eram bastante 

inquietos, barulhentos; mas, as professoras regentes tinham pulso para manter a 

turma um pouco comportada e conseguir dar aula. Além do mais, eu tinha muita 

dificuldade na realização do trabalho de preparação das aulas e, também, por conta 

de trabalho, dispunha de pouco tempo para tal.  Assim, ficava bem claro para os 

alunos o meu despreparo para reger a sala de aula, mas, mesmo assim enfrentei e 

fui aprovada.   

 Assim, em 1977, terminei o Curso de Formação de Professor do 1º Grau, mas 

não consegui ingressar no magistério, pois uma possibilidade seria o ingresso 

através de concurso público, que não havia nem previsão de ocorrer; outra seria 

através de indicação política, algo com que eu não contava. Tentei ensinar em duas 

escolinhas particulares, mas em nenhuma deu certo porque eu não sabia como 

ministrar aula. Logo, não me restou outra saída que não fosse continuar trabalhando 
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como doméstica na casa de minha madrinha. Mas, continuei lutando em busca de 

um outro trabalho para continuar estudando e cursar uma universidade. 

           A experiência nos estágios foi um pouco traumática, me deixou meio 

fragilizada, desacreditada de mim mesma. Tanto assim que não prestei vestibular no 

ano em que terminei o curso, por medo de ser reprovada. Só no ano seguinte, 1978, 

minha madrinha pagou um cursinho pré-vestibular para mim. No final do ano fiz 

vestibular para pedagogia e passei. Em 1979 lá estava eu universitária e muito feliz, 

apesar de não estar fazendo o curso que eu gostaria. Meu desejo era fazer 

vestibular para História, sempre fui fascinada pelos estudos deste campo de 

conhecimento, mas minha madrinha achou que o curso de história não me levaria a 

lugar nenhum; que para saber história não precisava fazer universidade bastava ler 

os romancistas brasileiros. E, assim, ―convenceu-me‖ de que melhor seria fazer 

Pedagogia porque haveria mais campo de trabalho.  

         Nesta ótica, o fato de está cursando pedagogia foi a grande oportunidade para 

o meu ingresso na carreira do magistério. Em 1980, fiz seleção para professora de 

uma escola infantil particular, a Escola Nobre de Tambaú, cuja dona era minha 

madrinha, fui aprovada e tive, pela primeira vez, minha carteira de trabalho 

assinada. Trabalhei durante 02 (dois) anos com turmas do maternalzinho, com 

crianças de menos de um ano até dois. Apesar de não ter experiência de trabalho 

dessa natureza não tive muita dificuldade, pois o projeto pedagógico era construído 

a partir da participação de todos; a elaboração do plano de aula, as atividades 

realizadas, tudo era bem orientado e acompanhado pela coordenação pedagógica.   

        Depois que saí dessa escola, fui fazer um estágio extracurricular como monitora 

de um grupo de menores, na Fundação Estadual do Bem estar do Menor ―Alice de 

Almeida‖ – FBEMAA – Casa da Menina. Instituição filantrópica que atendia, em 

regime de internato, criança do sexo feminino, na faixa etária dos sete aos dezoito 

anos, órfã ou que houvesse sido abandonada pelas famílias ou, em alguns casos, 

que houvesse sofrido algum tipo de violência doméstica desde agressão física 

extrema até abuso sexual cometido pelos padrastos ou, às vezes, por outros  

parentes.  

O meu trabalho como monitora era auxiliar o trabalho que profissionais como 

psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, nutricionistas, dentistas, médicos, 

professor de Educação Física, Professora de Arte, dentre outros, realizavam na 

Casa. 
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Para realizarmos o trabalho de monitora não recebíamos nenhum tipo de 

treinamento ou orientação, apenas ordens a todo instante e obrigação elaborar 

semanalmente um plano de trabalho. A jornada de trabalho era bastante longa, das 

11:00 às 19:00 horas, de segunda a sábado e alguns plantões à noite e aos 

domingos, quando escaladas. A condição para permanecer como monitora na 

instituição era ser boa tarefeira e demonstrar competência no desenvolvmento das 

atividades que eram propostas e, principalmente, ter pulso para disciplinar as 

meninas. 

            Dentre outras coisas, dois fatos foram marcantes nessa experiência. Um 

refere-se ao preconceito, a não aceitação que sofri, por ser única monitora negra, 

tanto por parte das pessoas que prestavam serviço (cozinheiras, lavadeiras) como 

pelas crianças negras. Não havia além delas nenhum profissional negro na Casa. As 

meninas, na sua maioria negras, insultavam-me com palavras como ―nega fubá, 

fuscão preto, Sandra de Sá‖ (na época eu usava o cabelo estilo Black Power) dentre 

outros que a memória não registrou. Procurei enfrentar essa não aceitação. Em 

relação ao pessoal de apoio, levei ao conhecimento da Direção da Casa, que as 

repreendeu severamente; quanto às crianças mostrei, através de atitudes, que para 

mim não era nenhum problema ser negra, como também não era motivo de 

humilhação ser comparada à Cantora Sandra de Sá.  Cheguei até a mentir dizendo 

ser prima de Sandra de Sá; também procurei vestir-me ainda o mais bonita possível. 

Certo ou errado, o meu comportamento contribuiu positivamente para melhorar a 

nossa relação. Talvez minha atitude tenha levantado também a autoestima das 

meninas; essa atitude fez nascer uma identidade entre nós. O fato é que 

esqueceram a chacota e passaram a chamar-me, carinhosamente, de ―minha tia 

neguinha‖, e abraçavam-me, brincavam com os meus cabelos.  

Um outro fato que me inquietava, e inquieta até hoje, refere-se ao destino das 

meninas ao completarem dezoito anos, quando a única opção era serem  

encaminhadas para o trabalho doméstico. Longe de mim repudiar esse tipo de 

trabalho. Ocorre que, não havia sequer discussão acerca de outras possíveis 

oportunidades. Parecia que todos os esforços movidos no sentido de promover um 

trabalho educativo com aquelas crianças, não tinha outro objetivo a não ser torná-las 

bem comportadas na Casa para garantir assim ―a carta de recomendações‖ para a 

Direção da instituição providenciar uma casa de família que as recebessem para 
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morar e trabalhar. Devo registrar que poucas permaneciam na instituição até os 18 

anos, sempre fugiam, engravidavam ou eram resgatadas pelas famílias.  

Em 1982, já na fase final do curso de pedagogia, comecei a trabalhar como 

auxiliar de pesquisa, no projeto de Educação Integrada em Áreas Rurais, o qual era 

financiado por uma comissão interministerial: CNPq, Ministério da Educação, 

Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho e a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Era um trabalho na linha de Educação Popular, desenvolvido por 

professores e estudantes dessa instituição, e tinha como área de atuação  a região 

de Cruz do Espírito Santo (sítio de Jaque), no estado da Paraíba. Teve início em 

outubro de 1982, a 45 quilômetros da capital do Estado da Paraíba, na Região da 

Várzea, tradicionalmente vinculada à monocultura da cana-de-açúcar, matéria prima 

que alimentava as usinas de açúcar e engenhos de aguardente situados em seu 

entorno. 

            Ao iniciar o trabalho na área, a equipe do projeto se deparou exatamente 

com o momento em que vinham ocorrendo discussões entre os moradores e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/ INCRA sobre a proposta de 

divisão da terra e constituição do assentamento. A essa altura, um dos motivos da 

discordância com o INCRA devia-se à proposta de demarcação dos lotes não levar 

em conta a diversidade do solo e a forma tradicional de uso e ocupação das terras, 

que determinava a forma como os agricultores trabalhavam, de acordo com a época, 

ou seja, período de chuvas, período de estiagem. 

            A participação nesse projeto de pesquisa proporcionou-me experiências 

riquíssimas para o amadurecimento da minha carreira como acadêmica e 

pesquisadora, sem dúvida preencheu uma lacuna deixada na formação oferecida na 

graduação em pedagogia, uma vez que durante o curso não tive experiência em 

trabalho de pesquisa, a não ser aplicando questionário. A partir do envolvimento na 

atividade de pesquisa, aproximei- me de vasta bibliografia e discussões acerca da 

Educação Popular, dos movimentos populares no Brasil, tanto urbano quanto rural. 

Conheci, por meio da leitura, recortes da história das organizações e lutas dos 

setores populares, que marcaram de forma expressiva a história política do país. Foi 

o momento em que li obras de autores como Paulo Freire (1980, 1989), Carlos 

Rodrigues Brandão (1974, 1985) e do Grupo Nova (Costa, 1981: Garcia, 1980) 

sobre Educação Popular, entendida como prática social. 
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        O foco principal de investigação nesse trabalho era a questão da educação dos 

trabalhadores no processo de luta em confronto com o INCRA, tendo como objetivo 

contribuir para a construção de um processo de autogestão da organização da 

comunidade. Na busca de concretizar tal intento definiu-se como prioridade a 

participação dos integrantes da comunidade de Jaque em todos os níveis de 

decisão, segundo a perspectiva da ―metodologia participativa‖, a qual tem seus 

fundamentos nos referenciais teóricos e metodológicos da pesquisa-ação.  

  Como a pesquisa-ação era a metodologia norteadora do projeto, participei 

de muitos eventos que contribuíram de maneira significativa para um 

aprofundamento acerca da metodologia. Nesses encontros, seminários, tive 

oportunidade de trocar experiências com outros pesquisadores e educadores 

renomados com referência educacional do Brasil como, Paulo Freire, Vanilda Paiva, 

Carlos Rodrigues Brandão, Pedro Benjamim Garcia, entre outros. 

A participação nesse projeto teve uma importância singular para minha 

formação acadêmica e profissional na medida em que possibilitou o direcionamento 

dos meus estudos com vistas à seleção para o Mestrado em Educação, na UFPB, 

na área de Educação de Adultos na perspectiva de Educação Popular. Quando fiz a 

seleção em 1984, fui aprovada e contemplada com bolsa da CAPES. Entrando no 

Mestrado, tive possibilidade de socializar as reflexões que a própria prática do 

trabalho suscitou. O curso ampliou de maneira significativa o meu horizonte teórico e 

possibilitou-me participar de Congressos e Seminários, onde tive contato com 

pesquisadores importantes da academia brasileira, proporcionando-me 

aprendizagem e troca de experiências de extrema relevância no processo de 

construção do meu conhecimento. 

A minha dissertação teve como campo empírico três terreiros de Candomblé 

localizados no município de Juazeiro – BA e buscou investigar qual o projeto 

educativo dos terreiros de candomblé em Juazeiro, para compreender o processo de 

formação dos filhos-de-santo dentro dos terreiros de candomblé, por meio do 

conhecimento de suas próprias falas apreendendo aspectos importantes do seu 

cotidiano, de sua visão de mundo que traz implícito um projeto educativo. Daí, então, 

a dinâmica metodológica utilizada envolveu a observação participante, entrevistas 

semiestruturadas aos filhos-de-santo e o registro fotográfico. 

O mestrado possibilitou a minha entrada na docência no ensino superior, ao 

propiciar-me a realização de estudos e reflexões com as disciplinas cursadas, na 
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medida em que me apropriei  de  formulações teóricas que foram fundamentais para 

organizar meus estudos e fazer  o concurso  para a UNEB, em 1987, quando ainda 

fazia mestrado, já havia concluído todos os créditos oferecidos, faltava a 

qualificação, a conclusão e apresentação da dissertação. Tendo sido aprovada, fui 

imediatamente contratada e lotada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Juazeiro- BA, que estava no segundo ano de funcionamento e oferecia um Curso de 

Pedagogia com duas habilitações: Ensino de 1º e 2º Graus e Educação de Adultos. 

O meu concurso foi para a disciplina História da Educação de Adultos, que só seria 

oferecida a partir da 4º semestre, então fui indicada para ministrar as disciplinas 

Metodologia da Pesquisa Científica I, para duas turmas de 2º Semestre de 

graduação em Pedagogia 

         Essa experiência, no início, foi o ―café amargo‖ que tive de tomar durante 

alguns anos da minha carreira docente. O fato de me tornar professora de uma 

graduação sem experiência alguma de ensino resolveu o meu problema, em termos 

de conseguir um emprego fixo, mas criou muitos problemas para os discentes. Por 

mais que eu contasse com um referencial teórico até certo ponto consistente e 

experiência com pesquisa que me qualificava para tal, faltava-me experiência prévia 

na função de docente do ensino superior, pois a minha experiência anterior, como já 

mencionado, foi no magistério com o pré-escolar. 

Enfrentar os desafios que as questões da prática pedagógica demandavam 

não era fácil! Passei muitos constrangimentos, mas o curioso é que em nenhum 

momento, por pior que fosse, nunca pensei em ―abandonar o barco‖. Mas 

compreendia que o meu trabalho, muito pouco se aproximava do meu objetivo em 

atender as necessidades dos discentes. Tratava-se de uma situação bem específica, 

os alunos, sujeitos do processo eram pessoas, maioria jovem, residente na cidade e 

haviam prestado vestibular para entrar na primeira faculdade pública que acabava 

de ser criada na cidade; isso os envaidecia e gerava expectativas com relação ao 

curso e a nós professores a partir da representação que traziam do que seria uma 

universidade. 

           A maior lição que aprendi nesse início de trabalho foi a solidariedade que 

recebi de alguns colegas, principalmente os ―de fora‖ (O grupo de São Paulo) que, 

muito pacientemente, me ajudaram a reorganizar meu trabalho.  O fato é que, quase 

todos tinham experiência no magistério, pois eram professores com larga 
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experiência no magistério, nas Escolas Normais, Ensino Médio, nos colégios 

particulares e/ou públicos localizados na região de Juazeiro e Petrolina-PE. 

             Quando, finalmente, fui indicada para ministrar as disciplinas História da 

Educação de Adultos e Educação Popular consegui caminhar com um pouco mais 

de segurança, realizar uma prática pedagógica de maneira mais ou menos 

satisfatória; mais isso demorou alguns anos. 

A situação relatada acima não deixou só marcas negativas.  À parte dos 

diversos problemas vivenciados, logo que entrei tive oportunidade de experimentar 

atividades que me proporcionaram experiências riquíssimas para o amadurecimento 

da minha formação docente; também contribui muito com o trabalho de estruturação 

do Departamento. Como estava no seu 2º ano de funcionamento quase tudo estava 

por ser feito; então um grupo, do qual fiz parte, tomou para si a tarefa de organizar a 

Faculdade na perspectiva do que concebia ser um ensino universitário. Em linhas 

gerais, começou-se pela eleição da Direção e da chefia do Departamento, depois 

realizou-se a organização do Conselho Departamental, eleição dos representantes 

docentes junto aos conselhos: Conselho Superior Universitário – CONSU e 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, dos quais eu fui 

representante; também participei de várias bancas  tanto de Seleção como de 

Concursos públicos. A atividade de pesquisa não se realizava, não havia condições 

mínimas para tal e demorou um tempo (como ocorria na época, em quase toda a 

UNEB). Então, começamos com desenvolvimento de projetos de extensão, mas 

nada relacionado com a questão das relações raciais, discussão que não se 

cogitava no Departamento. 

          Em 1998, transferi-me para o Departamento de Educação do Campus XV – 

Valença-BA, onde permaneço lotada até a presente data. No ano seguinte, em 

1999, reiniciei a prática de trabalho com pesquisa, engajando-me no projeto de 

pesquisa Memória da Educação na Bahia, que tem como objetivo promover o 

levantamento e sistematização da História da Educação do Estado. O projeto surgiu 

em meio à constatação de que a produção, sistematização e socialização de 

estudos e registros sobre a história da educação na Bahia ainda é muito pequena e 

fragmentada. Por conta dessa realidade, o projeto tomou para se a tarefa de 

identificar e catalogar as diversas experiências educacionais desenvolvidas no 

Estado da Bahia, tirando proveito da realidade multicampi da UNEB, contando com 

professores pesquisadores de quase todas as unidades de ensino que se localizam 
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nas várias regiões do Estado para assim construir uma Memória de Educação 

Baiana.  

Nesta perspectiva, eu, juntamente com mais dois colegas do Departamento, 

Professora Nicoleta Mendes de Mattos e Professor José Marcio Oliveira, passei a 

desenvolver um subprojeto de pesquisa Memória da Educação de Valença – BA, 

durante o período de 1999 a 2001, tendo como objetivo ―levantar e organizar 

informações acerca da história da Educação da cidade de Valença-BA, contribuindo 

assim para a construção e preservação da memória da cidade‖ (MARIANO, 

MATTOS e OLIVEIRA, 2001). 

A formulação do objetivo do trabalho definia uma opção pela metodológica de 

trabalhar na perspectiva da História Oral; assim, trabalhamos com depoimentos 

orais, sobre história de vida, por meio de entrevistas com professoras mais antigas 

da  cidade que tiveram notoriedade na história da educação de Valença, nos últimos 

cinquenta e oito anos. Trabalhamos também com material etnográfico, fotografias 

das professoras e também fotos antigas de prédios antigos da cidade, jornais da 

época, arquivo da Câmara Municipal, da Secretária de Educação Municipal, da 

Delegacia Regional de Ensino (DIREC V), dentre outros. Assim, escolhemos como 

sujeitos da pesquisa quatro professoras e quatro ex-alunos. Como já citamos em 

trabalho anterior, uma vez escolhidos os depoentes, estes foram divididos em 

professores e ex-alunos desses professores, numa tentativa de estabelecermos 

alguns contrapontos entre as suas respectivas falas. A escolha dos depoentes foi 

feita com base na indicação, dada por pessoas ligadas à educação de Valença, de 

sujeitos que tiveram uma participação notória na educação da cidade. Foram 

entrevistados tendo como referência inicial a história de vida do sujeito, sua vida 

escolar, a formação e atuação profissional, além suas impressões sobre a educação 

da cidade. Esta investigação de caráter sócio-histórico teve como objetivo geral 

construir, analisar e inserir fontes de conhecimentos orais no campo da história da 

educação por meio das memórias das professoras negras de Valença.  

 Entendíamos que esse procedimento metodológico permitia conhecer 

recortes da história da educação de Valença, de forma detalhada, por meio de 

relatos, proporcionando uma riqueza de conhecimento que, seguramente, não se 

teria acesso se tivesse lançado mão de entrevista semiestruturada, pois agindo 

assim estaríamos determinando, a priori, aspectos da historia da educação de 
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Valença que deveriam ser conhecidos, e correndo o risco de perder informações 

valiosas. 

Outra vantagem que se percebeu nesse procedimento metodológico, foi que 

ele possibilitava o conhecimento da história social local através da reconstrução da 

memória de seus habitantes, embora resgatada dos relatos individuais, no entanto, 

era produzida por aqueles que a tinham vivenciado, de fato. 

 

Nesta perspectiva, acredita-se que o projeto de pesquisa ―Memória da 

Educação da Bahia‖, constituiu-se num trabalho de extrema importância no que diz 

respeito à necessidade de trazer à tona, de maneira sistematizada, os 

acontecimentos, fatos marcantes, oficiais e populares, famosos e anônimos que 

marcaram a história da educação de Valença e de todo o Estado da Bahia que 

durante muito tempo primou pela produção de uma educação de qualidade que 

gerou um legado, ao país, de educadores de grande importância para o cenário 

educacional brasileiro. 

É importante assinalar que o trabalho contribuiu para a difusão da 

necessidade de preservação da história de Valença através do desvendamento da 

sua história da educação, apontando o papel da educação na organização e 

construção do cotidiano da cidade, já que a história da educação se confunde, em 

muitos momentos, com a própria história da construção social de Valença, com seus 

valores, seus sujeitos, enfim, com seu modo de ser.  

Nesse contexto, quero explicitar a importância fundamental que esse projeto 

teve como determinante nos caminhos que me aproximaram dos estudos e 

discussões sob a problemática de negro na sociedade brasileira, pois em todos os 

colóquios de história da educação, seminários e congressos essa discussão estava  

no rol dos trabalhos de pesquisa apresentados. Nesses momentos tive oportunidade 

de manter contato com pesquisadores renomados das universidades brasileiras, 

estudiosos da História da Educação Brasileira. Assim como pesquisadores da 

UNEB, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, preocupados em 

investigar, especificamente, a questão da educação dos negros no Brasil,  

influenciada pelas referências teóricas construídas, entre outros, nos estudos de Ana 

Célia Silva, Delcele Guimarães, Jaci Meneses, Wilson Matos e Antônio Sérgio 

Guimarães. Dessa convivência resultou todo um aprendizado que me pôs diante de 

várias inquietudes com relação ao trabalho docente, principalmente com a disciplina 
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História da Educação Brasileira; foi quando comecei a perceber as lacunas em 

consequência da falta de introdução de conhecimentos produzidos a partir de 

pesquisas; senti também necessidade de implantar no Departamento essa 

discussão, envolvendo docentes, discentes, e estendendo à comunidade local. 

Preocupava-me com a constatação de que Valença está entre os municípios 

baianos onde há um dos maiores contingentes populacionais de negros do Estado e, 

ao mesmo tempo, esse fato não tinha nenhum significado para a população da 

região. Então, veio a idéia de realizar o projeto de extensão: ―Ser Negro: Identidade 

e Cultura‖. 

Por último, explicito outro aspecto referente à minha participação no projeto 

Memória, que teve importância singular para a decisão de adotar como objeto de 

investigação a trajetória pessoal e profissional de professoras negras de Valença; 

refiro-me ao contato direto que, por ocasião da realização da pesquisa Memória da 

Educação de Valença, mantive contato com as escolas de Ensino Fundamental da 

Rede Pública e deparei-me com um número bastante significativo de professoras 

negras. De maneira que fiquei a perguntar sobre quais as razões que podem 

explicar tal realidade, e também como essa presença pode ser negada com o 

silêncio de uma história não contada?  

Nesse sentido, esta pesquisa é uma continuação do Projeto Memória da 

Educação na Bahia, caracterizando-se pela escolha de um eixo de investigação que 

priorizasse o levantamento de fontes que pudessem servir de ponto de partida para 

outros desdobramentos de estudos. Tal intenção veio responder à constatação do 

grupo de pesquisa de que a produção de conhecimento sobre a história da 

educação da Bahia ainda é pequena e muito fragmentada, principalmente no que diz 

respeito a fatos e acontecimentos no interior do Estado.  

Em meio ao desenvolvimento da pesquisa, à medida que discutíamos, 

buscávamos elementos que nos propiciassem conhecimentos sobre o lugar, pois, 

não somos valencianos e, quando iniciamos a pesquisa, residíamos lá a menos de 

cinco anos; então, sentíamos necessidade, ou melhor, tínhamos desejo, curiosidade 

de compreender aspectos sociais que diziam respeito ao contexto da vida das 

pessoas do lugar, sua história, suas peculiaridade e singularidades culturais.  

Assim, inicialmente, dois aspectos despertaram nossa atenção:  

1) o fato de ser uma cidade majoritariamente constituída por pessoas negras, 

mas não haver visibilidade expressiva da cultura dessa maioria;  
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2) visitando as escolas da rede pública municipal, a partir de uma observação 

empírica, constatamos grande presença de professoras negras atuando nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental nessas escolas, o que contrasta com a inexpressiva 

presença de professores (as) negras nas escolas de Ensino Médio, nas faculdades 

e, também, reduzido número de pessoas negras em outros espaços sociais como: 

hospitais, bancos, comércio, Fórum, INSS, Câmara Municipal, Receita Federal, 

Correios  etc. 

Conforme alguns trabalhos e estudos recentes sobre professoras negras, o 

magistério no Brasil é eminentemente branco e feminino, mas que há variação 

quando se trata da ocupação de professor por mulheres negras, cuja concentração é 

maior na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, essas 

constatações carecem de investigações, pois há muitas perguntas a serem feitas, 

principalmente no que se refere à Valença e Região do Baixo Sul baiano, onde a 

presença da população negra no cenário histórico guarda algumas especificidades 

que a historiografia da educação não adotou como problema.   

Diante desses fatos, fomos levados a refletir com grande preocupação, 

porque a historia da educação do Baixo Sul fazia-nos um incessante apelo; cabia a 

nós criarmos uma nova maneira de abordar o conhecimento sobre essa história para  

dar visibilidade significativa ao passado do povo negro nesta Região para além do 

que a história oficial da Educação da Bahia nos oferece hoje sobre essa região; e 

espera-se que nos traga revelações novas sobre a própria experiência histórica da 

população negra no processo de sua construção.  

Além disto, passamos a nos questionar, enquanto professora de uma 

Faculdade de Educação engajada no processo de formação de educadores, sobre 

que repostas poderíamos dar aos fatos que constatamos; não estaríamos dando 

uma formação caracterizada por uma grande lacuna referente ao não conhecimento 

sobre eles mesmos? Não estaríamos graduando pessoas, cuja aprendizagem 

construída não lhes permite ver a si mesmos como possíveis sujeitos desta história? 

A partir desses questionamentos bastante conflituosos, fomos instigados a 

eleger como temática da nossa tese de doutorado a educação de Valença, com o 

intuito de entender como em Valença, onde a presença do negro é invisível em 

vários espaços sociais, e grande parte dos negros e negras exercem atividades 

ocupacionais manuais, é possível o acesso de tantas moças negras no magistério? 

Qual seria os determinantes no processo de ingresso e permanência do grande 
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número de professoras negras no magistério público de Valença? Qual seriam as 

estratégias adotadas por essas mulheres negras para ocupar esse espaço social?  

Supomos que para entender esse processo temos que investigar elementos 

da história da educação de Valença. Assim, nos voltamos especificamente para a 

questão das docentes negras que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Entendemos que os percursos vivenciados por nós, mulheres negras, para nos 

tornarmos professoras e ingressar no magistério, não é só um recorte significativo da 

história da educação da população afrodescendente, mas, também, parte 

constitutiva da História do Brasil.  

Neste sentido, o nosso interesse maior é evidenciar a verdadeira relevância 

histórica do papel social que a mulher negra professora exerceu/exerce na 

constituição da nação brasileira. Como já citamos em trabalhos anteriores, o que nos 

move a investigar essa temática é o nosso interesse em conhecer como e porque 

grande parcela de mulheres negras valencianas se encontra exercendo o ofício da 

docência no Ensino Fundamental.  

Partindo deste eixo de investigação a pesquisa inseriu-se nos pressupostos 

da pesquisa qualitativa e utilizamos como procedimento metodológico a História 

Oral. Como sujeitos da pesquisa elegemos 09 (nove) professoras negras que 

trabalharam e/ou trabalham na rede pública da cidade de Valença – BA. 

 O texto se encontra dividido em quatro capítulos. No Capítulo I, fizemos uma 

incursão sobre a presença de professoras negras no magistério, descrevendo o 

processo de feminização dos professores das primeiras séries escolares, a presença 

do racismo na escola e o impacto desses elementos na atuação profissional das 

professoras negras. No Capítulo II, discorremos sobre a história de Valença, no que 

diz respeito à formação da sua população, sua identidade enquanto uma cidade 

constituída primordialmente por pessoas com forte incidência negra, destacando os 

costumes e organização social.  No Capítulo III, apresentamos os passos 

metodológicos da pesquisa, enfatizando a escolha do método e posterior tratamento 

dos dados.  No Capítulo IV, faremos a descrição e análise dos dados referentes às 

categorias identificadas no processo da pesquisa. Já nas considerações finais, 

retomamos a trajetória da pesquisa, estabelecendo alguns indicadores que 

consideramos relevantes a partir das reflexões produzidas na análise dos dados.  
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CAPÍTULO 1: A PRESENÇA DE PROFESSORAS NEGRAS NO 
MAGISTÉRIO  

 
 

 

Falar sobre a presença de professoras negras nas escolas públicas 

brasileiras não é nada fácil como pode parecer, pois, é necessário, antes de tudo, 

construir uma compreensão histórica acerca do acesso das mulheres negras à 

educação formal, para conhecer como se deu o processo de entrada e permanência 

dessas docentes na carreira do magistério. Processo este, que se sabe, permeado 

por questões gestadas numa ordem de complexidade cuja discussão é tarefa de 

muita dificuldade. Ademais, enfrenta-se o problema da escassez de bibliografia 

sobre educação de mulheres negras e, mais ainda, sobre docentes negras. 

Por outro lado, é possível dialogar com alguns dos poucos autores, a exemplo 

de Nilma Lino Gomes (1995), Maria Lúcia Rodrigues Muller (1999), Regina de 

Fátima de Jesus (2002), Patrícia Maria de Souza Santana (2003), Maria Clareth 

Gonçalves Reis (2008), Tânia Aparecida Lopes (2008), Iolanda de Oliveira (2006), 

Gláucia Romualdo dos Santos (2003), entre outros, que são referencias importantes, 

dada as contribuições que seus estudos têm trazido para os estudos que têm como 

objeto questões relacionadas às professoras negras. 

Nessa ótica, é necessário observar também que, principalmente nas 

universidades, ainda que esparsos, os trabalhos que têm como víeis de investigação 

as docentes negras vêm alcançado certo grau de importância na produção de 

conhecimento dentro do campo de estudos sobre a questão das relações raciais e 

educação; mas, esse ainda é um segmento pouco estudado. 

Dada a predominância feminina na categoria professor, é evidente a 

existência de desigualdade de gênero no exercício da profissão em que as 

mulheres, de modo geral, lideram o magistério desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Como afirma Rosemberg (2001, p. 182),  

 

 

O sistema de ensino continua sendo uma ocupação feminina: sejam 
professoras, funcionárias ou especialistas, as mulheres representam 
mais de 80% da força de trabalho em educação. O magistério 
continua sendo um dos principais nichos de inserção das mulheres 
no mercado de trabalho: em 1980 o magistério respondia por 8% de 
toda a PEA feminina, em 1991 por 12%.  
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         No entanto, segundo Santana (2003) afirma, em ―1991, do total dos 

profissionais do magistério 85,4% eram mulheres, sendo a esmagadora maioria do 

Ensino Pré-Escolar ao Médio‖. No Ensino Superior, a presença de mulheres fica 

quase meio a meio com os homens. Além da questão da desigualdade de gênero no 

sistema educacional brasileiro, o perfil de concentração das mulheres no ocupação 

de professor se diferencia também por cor. Isso pode ser percebido tomando-se 

como referência os dados analisados por Iolanda de Oliveira (2006) que, juntamente 

com Maria Lúcia Rodrigues Muller e Moema de Poli Teixeira, realizou uma pesquisa 

sobre o magistério onde um dos principais focos de atenção é a questão da 

desigualdade por sexo e cor na categoria professor. Como afirma Oliveira, 

 

 

                             

 

Os dados quantitativos comprovam que o magistério é uma 
ocupação predominantemente feminina e branca. A presença negra, 
sendo minoria, aparece mais densamente nos patamares cujas 
condições criadas politicamente são inferiores, estando neste lugar 
também a maioria das mulheres brancas. Ainda que, sendo 
majoritárias na ocupação, aproximadamente 80%, à medida que as 
condições de trabalho melhoram, através da elevação dos níveis de 
ensino, o percentual de mulheres e de negras e mestiças se reduz 
gradativamente até chegar ao mínimo de 2,3% de mulheres para 
13,1% de homens e de 3% de negros e mestiços e de 5% de 
docentes brancos no ensino superior (OLIVEIRA, 2006, p. 147). 
 
 
 

Assim, a leitura desses dados permite afirmar que há no ensino fundamental 

uma predominância feminina na função de docente e, que nele a presença de 

mulheres negras é maior que a de mulheres brancas, conforme foi analisado por 

Teixeira (2006) que, com os dados do Censo Demográfico de 2000, observou que 

do total de mulheres professoras negras, 70,2% concentram-se no Ensino 

Fundamental, e do total de mulheres professoras brancas, 53,3% ocupam esse nível 

de ensino.  

Nesse contexto da discussão apresentada pela autora, é evidente que para 

se construir reflexões acerca do significado da presença das mulheres negras no 

magistério brasileiro, atualmente, é condição sinequa non buscar referências em 

estudos e pesquisas realizados por historiadores da educação que ao analisarem a 
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questão da história da profissão docente  elegem como objeto de investigação o 

fenômeno da feminização do magistério, pois eles darão subsídio para compreensão 

da desigualdade racial e de gênero presente no sistema de ensino, principalmente, 

como já citado anteriormente, no ensino fundamental. 

 

1.1 A FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO  

 

Para analisar a questão da feminização do magistério brasileiro é preciso 

recuar longe no tempo, vários séculos passados; empreendimento impossível nos 

limites desse trabalho. Assim, pretendemos, a partir das discussões apresentadas 

por Louro (1997), Jane Almeida (1998),Heloisa Villela (2003), Nilma Lino Gomes 

(1995) apreender alguns aspectos que esses autores evidenciam nas análises do 

processo vivenciado pelas mulheres – brancas e não brancas – para ingressar na 

profissão do magistério no Brasil. 

A crescente presença das mulheres no sistema de ensino iniciou-se com o 

processo que os historiadores da educação costumam chamar de feminização do 

magistério, principalmente no primário. Fenômeno que se iniciou, no Brasil e no 

mundo, no final do século XIX e início do século XX, à medida que as mulheres 

foram ocupando o espaço da sala de aula e se mantém até hoje, pois as mulheres 

são maioria no exercício da profissão docente atualmente. Vale ressaltar que, até 

então, a responsabilidade para com a educação dizia respeito às ordens religiosas 

femininas ou masculinas, e as poucas escolas que existiam, quase sempre, eram 

obras delas. Por questão de aspecto moral, não se admitia a co-educação e nem 

que meninas fossem educadas pelos professores homens; assim como aos meninos 

era adequado professores homens. Conforme Louro (20013), 

 

 

Vale lembrar que a atividade docente, no Brasil, como em muitas 
outras sociedades, havia sido iniciada por homens – aqui, por 
religiosos, especialmente jesuítas, no período compreendido entre 
1549 a 1579. Posteriormente, foram os homens que se ocuparam 
com mais freqüência, tanto como responsáveis pelas ―aulas régias‖ – 
oficiais – quanto como pessoas que se estabeleciam por conta 
própria (LOURO, 2001, p. 449 apud CUNHA, 2012, p. 5). 
 
 
 

Ainda segundo Louro (2006), 
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Para a população de origem africana, escravidão significava uma 
negação do acesso a qualquer forma de escolarização. A educação 
das crianças negras se dava na violência do trabalho e nas formas 
de luta pela sobrevivência. As sucessivas leis que foram lentamente 
afrouxando os laços do escravismo, não trouxeram, como 
conseqüência direta ou indireta, oportunidades de ensino para os 
negros (LOURO, 2006, p. 445 apud SILVA, 2012, p. 162). 
 
 
 

As considerações feitas por Louro(2006) trazem aspectos importantes para a 

compreensão da situação de desvantagem dos negros, em termos do acesso à 

educação escolar, em relação aos não-negros. O fato é que, segundo estudos, a 

explicação para tal fato tem raízes na própria história da constituição do Estado 

Brasileiro, onde se constata a existência de leis que não oportunizaram o acesso 

dos negros à educação escolar, a exemplo dos Decretos de 17/02/1854 nº1331,  

que  proibia a matrícula de escravos nas escolas públicas; já o decreto 6/09/1878 nº 

7.031 determinou que só seria permitido matrícula de negros no ensino no turno 

noturno. 

            Nesse contexto de discussão é de grande importância elucidar algumas 

questões analisadas por Menezes e Filho (2007 p. 18-19), que reconhecem o fator 

―impedimento legal de frequência dos escravos às aulas públicas em algumas 

províncias imperiais‖, mas apontam elementos que possibilitam entender que não se 

trata de impedimento da frequência dos negros. A saber: 

 

 

(...) No Brasil e na Bahia, os não brancos foram adquirindo o direito à 
escola muito lentamente no pós – abolição. Formalmente excluídos 
os escravos, os libertos tinham acesso à escola na medida de suas 
possibilidades – inexistiu, durante a escravidão ou depois dela, uma 
política de massas voltada explicitamente para garantir aos ex-
escravos o acesso à escola. (...) Aos libertos ou livres descendentes 
de escravos que tivessem como prover sua subsistência, era 
possível a matricula na escola pública. Falam sobre a existência de 
professores negros, dentre outros, Gilberto Freire, em Casa Grande 
e Senzala. Por outro, a própria história do processo abolicionista nos 
mostra a existência de um grande número de negros educados, 
ocupando papel de destaque na sociedade brasileira no século XX e 
organizando as formas de resistências e luta contra a escravidão. Os 
abolicionistas famosos eram exemplo de escolarização dos negros: 
André Rebouças, José do patrocínio, Luís Gama, entre outros. Na 
Bahia, Teodoro Sampaio, Juliano Moreira, Manoel Quirino e, até 
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barão de Cotegipe, ministro conservador no Império, escravista, 
eram negros (MENEZES e FARIAS FILHO, 2007, p. 18 – 19). 

 
 
 

Fica evidente, então, o fato do regime escravocrata ter sido razão para isentar 

o Estado do dever de oferecer educação escolar à população negra; no entanto, as 

considerações dos autores deixam evidente que a questão deve ser analisada com 

ressalva, até porque a existência de letrados negros nesse período indica que a 

proibição legal não foi cumprida à risca em todas as províncias do Império brasileiro 

e que alguns negros – livres ou escravos – construíram estratégias próprias para 

frequentar escola.  

Ainda assim, não se pode negar que a história do negro no Brasil legou para 

muitas gerações de negros desde escravizados, ex-escravos, alforriados, até os 

nascidos muitos anos após a Abolição, a discriminação racial presente no cotidiano 

que se expressa nas desvantagens dos afrodescendentes em relação aos brancos 

quando o assunto é condições de vida, acesso a empregos, melhor renumeração e 

educação. 

Sobre a questão das desigualdades educacionais entre brancos e não 

brancos existe um conjunto vasto de estudos realizados por autores como 

Guimarães (1990), Tavares (2001), Menezes (2009), Queiroz (1997), Rosemberg 

(1997), Gonçalves (2003), Halsenbalg (1990), entre outros, que têm realizados 

estudos importantes no que tange à denúncia da desvantagem de acesso e 

permanência dos afrodescendentes no sistema de ensino. Conforme   afirma 

Queiroz, 

 

 

(...) As análises sugerem que as condições em que ocorre a 
educação do negro resulta por reforçar a sua história de exclusão, 
seja porque o impedem de ter acesso a graus mais elevados de 
escolarização, seja por comprometer o processo de constituição da 
sua identidade (...). Também a condição de gênero tem se revelado 
como um elemento significativo na produção de desigualdades 
sociais. É marcadamente diferenciado o modo como homens e 
mulheres se situam nos vários setores da vida social. 
(QUEIROZ,1997, p. 177- 178). 
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Retomando a discussão acerca da feminização do magistério, segundo 

estudos que privilegiam essa temática, as transformações (econômicas, políticas, 

sociais e culturais), ocorridas no Brasil no século XX trouxeram à tona a 

necessidade de reorganização da escola para atender a nova ordem social 

caracterizada por essas mudanças que fizeram surgir demandas educacionais que 

exigiam nova função social da escola. Nesse contexto, a educação sai da tutela da 

Igreja Católica e passa a ser assumida pelo Estado laico. 

            Dessa maneira, a questão da formação de professores voltada para novos 

conceitos educacionais começa a ser discutida e aparecem as primeiras escolas 

normais para formar professores e professoras, mas depois começa a existir um 

crescimento exorbitante do número de matrícula de mulheres em detrimento da 

matrícula dos homens, atraídos pelas oportunidades de empregos melhor 

remunerados nas indústrias que começavam a surgir no país. E, com isso acelerava-

se o processo de urbanização e surgia a necessidade de mão-de-obra para atender 

as demandas dos setores como: prestação de serviço, setor produtivo, atividades 

comerciais, entre outras atividades. 

A questão da feminização do magistério costuma ser analisada dando ênfase 

aos aspectos discutidos acima, mas é preciso ter claro que, apesar da importância 

que a eles se atribue no processo de ocupação do magistério pelas mulheres, a 

explicação não se esgota aí e nem tampouco em razão da evasão dos homens 

dessa profissão, sem a devida problematização das relações de gênero. Tanto 

assim que, graças aos avanços dos estudos dessa temática nos últimos anos, 

existem estudos que utilizam a categoria gênero como uma possibilidade de 

enfatizar a voz e a condição das mulheres que, numa trajetória entremeada por 

conflitos e desafio, começaram a deixar o espaço privado do lar e adentrar o espaço 

público que era restrito aos homens. Assim, seu ingresso na docência expressa o 

desejo de liberdade, autonomia, realização profissional, provimento do seu sustento. 

Para situar essa problemática, transcrevo a discussão apresentada por Villela 

(2003), na qual é possível identificar aspectos importantes para a compreensão do 

significado do novo papel atribuído à mulher no ensino primário que não pode ser 

interpretado só a partir do aspecto político-econômico/sexual. Em suas palavras: 

Contrariando a vertente interpretativa que enxerga a entrada da 
mulher no magistério cimo concessão dos homens que 
abandonariam a carreira em busca de outras mais bem 
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remuneradas, ou outras, que tenta associar essa feminização à 
queda do prestígio da profissão e a baixa remuneração, Jane S. 
Almeida chama atenção para uma complexidade de fatores que não 
podem ser vistos isoladamente. Estudando comparativamente o 
fenômeno da feminização do magistério em Portugal e no Brasil 
observa que, em finais do século XIX, como o campo educacional 
expandiu-se quantitativamente, a explicação para o processo de 
desvalorização do magistério possivelmente transcenda a questão 
meramente sexual, podendo ser explicado também pelo fato de que 
o magistério passava, cada vez mais, a ser uma profissão que 
atendia à população de baixa renda, desvalorizada, portanto na 
óptica do capitalista. Nega que as mulheres tenham entrado nesse 
campo sem a resistência dos homens. Na verdade, a ampliação da 
rede escolar no Brasil e em Portugal, inclusive com a necessidade de 
mulheres assumirem o magistério de escolas femininas, foi dando 
ensejo a que se construísse uma argumentação que atribuía ás 
mulheres o papel de regeneradoras morais da sociedade (VILLELA, 
2003, p. 120). 
 
 
 

Essas afirmações da autora indicam que, desencadeado o processo de 

ampliação das redes de escolas no Brasil e com ele a necessidade de formar e 

recrutar professores para atender a demanda de vaga no ensino primário, inicia-se 

grandes debates no âmbito político permeados por críticas, polêmicas e resistências. 

Mas o que estava em jogo era a crença na importância do papel feminino para o 

futuro da nação, principal característica do processo de identificação da mulher com 

a atividade docente. De acordo com Louro (1997), 

 

 

Para alguns parecia uma completa insensatez entregar às mulheres 
usualmente despreparadas, portadoras de cérebros ―pouco 
desenvolvidos‖ pelo seu ―desuso‖. A educação das crianças e, outros 
que legitimavam esta feminilização da educação. Pois o destino 
primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o 
magistério representava de certa forma, ―a extensão da 
maternidade‖, cada aluno ou aluna visto como um filho ―espiritual‖ 
(LOURO,1997,p. 150, apud LOPES, 2008, p. 50). 
 
 
 

Essas considerações da autora são bastante ricas no sentido de evidenciar 

alguns dos aspectos ―conflituosos‖ que permeavam os debates travados na 

sociedade, à época, acerca da inserção da mulher no magistério primário, onde é 

possível perceber que houve resistência dos homens (VILELA, 2003) em aceitar a 

presença feminina nesse campo profissional, antes consagrado, universalmente, 

como um espaço masculino. 
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Nesse sentido, Almeida (1998), ao discutir a questão da entrada da mulher no 

magistério primário no Estado de São Paulo, coloca que esse processo 

experimentado pela mulher foi, antes de tudo, caracterizado como uma conquista 

feminina. Pois, segundo ela, o magistério  

 

 

Representou o ponto de partida e o que foi no momento histórico 
vivido. E foi paixão, no sentido de 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 domestico 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, apud LINS, 2013, p. 112). 
 
 
 

Tal afirmação da autora sugere que, afora os aspectos como alteração na 

estrutura da ocupação, desenvolvimento industrial e com ele maiores chances de 

trabalho no setor fabril, crescimento urbano, aumento do número de escolas, 

aumento das matrículas de meninas, a inserção das mulheres no magistério, 

tornando-se população majoritária nas escolas, essa situação pode ser 

compreendida também como ‗protagonismo feminino‘ num emergente mercado de 

trabalho. Aspecto também abordado por Villela (2003) ao analisar o aumento do 

número de mulheres no magistério: 

 

 (...) O magistério de crianças constituía-se uma boa alternativa a um 
casamento forçado ou a profissões menos prestigiadas, como 
costureiras, governantas e parteiras, por exemplo. Era uma atividade 
que permitia certa liberdade e, ainda, a possibilidade de adquirir 
conhecimentos. Assim, o magistério primário representou o ponto de 
partida possível no momento histórico vivido (VILLELA, 2006, p.122). 
 
 
 

Essas discussões sugerem se refletir sobre o que significou para a mulher 

negra ocupar o magistério, que representou muito mais que uma alternativa a um 

casamento indesejado, foi e continua sendo na atualidade uma alternativa à 

realização de trabalhos vistos como inferiores na escala de prestígio social, como a 

empregada doméstica, a lavadeira ou ser ―mulher de ganho‖ trabalhando nas ruas 

como quituteiras. De acordo com Nunes (2012),  
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Talvez para as mulheres brancas, ser vistas como detentoras natas 
de habilidades para a docência, pode ter sido um impeditivo para 
abertura de novos horizontes e outras carreiras de trabalho, mas 
para as mulheres negras – saídas da escravização, este talvez não 
tenha sido o estereótipo que lhe fechem as portas, posto que os 
outros a que sempre esteve vinculada – lavadeira, quituteira, 
prostituta, doméstica – não poderiam conferir-lhes nenhum poder nos 
espaços públicos, como talvez o de professora primária 
eventualmente lhe traria, dadas outras condições que não apenas o 
acesso e a permanência nestes espaços (NUNES, 2013, p. 141). 
 
 
 

E, na mesma linha de análise, Nilma Lino Gomes (1999), grande referência 

nos estudos sobre professoras negras, afirma: 

 

 

Mas a entrada da mulher negra no magistério, profissão antes 
ocupada pelo homem branco, depois pelas mulheres brancas de 
camadas médias, não representou a mesma democratização do 
campo da educação e da escola para os setores populares e, 
especialmente, para a mulher negra. Quando esta entra nesse 
campo ele já não é o mesmo de outrora. A situação de 
desvalorização do magistério enquanto campo profissional e a baixa 
renumeração deve ser considerada. Embora algumas professoras 
considerem o magistério como promotor de status social, elas sabem 
que o status dessa profissão não é o de décadas passadas. 
(GOMES,1999, p.126). 

 
 

Apesar dessas constatações, a autora enfatiza que as mulheres negras 

quando conseguem ser professoras ―saem dos seus lugares‖, ou seja, aqueles que 

ao longo de vários séculos, apesar de alguns avanços, vêm sendo determinados por 

um pensamento racista e sexista e pelas condições socioeconômicas da maioria da 

população afro-brasileira. Alguns desses ―lugares‖ reservados à mulher são: 

doméstica, professora, enfermeira, balconista etc.  

Essa questão foi também investigada por Silva (2000), em sua pesquisa de 

doutorado intitulada ―Mulheres caladas: trajetórias escolares de professoras negras, 

em Pelotas, uma produção/circulação de representações sobre os negros, na 

escola‖. Silva (2006) tentou, a partir de depoimento de professoras negras, perceber 

as representações que delas emergiam. Como pode ser observado numa frase de 

uma professora entrevistada: 

 

Eu queria crescer e trabalhar. Se não tivesse estudo, o que eu seria? 
Primeiro ia trabalhar de babá em alguma casa de família, depois 
doméstica. Depois casar e continuar trabalhando, mas sempre como 



43 
 

doméstica. Então, ser professora, naquela época, era..., assim..., né, 
bem melhor (QUÊNIA citada por SILVA, 2006, p. 59).   
 
 
 

Essa fala nos leva a pensar sobre as afirmações de Gomes (1999), quando 

afirma que o magistério representa para as mulheres negras um processo de 

transição de classe social e de inserção na sociedade sob melhores condições de 

vida, em todos os âmbitos. Pois não é somente ser professora, existe um 

empoderamento do Ser professor. À medida que a ocupação desse espaço 

representa uma forma de resistência, também evidencia que o poder tem múltiplas 

formas de direção, pois é possível enxergar, nas entrelinhas do que está dito pela 

professora citada, ―um movimento‖ no sentido de ver no estudo um instrumento de 

empoderamento.  Assim, a inserção das mulheres negras no espaço em questão 

tem importância singular para elas, conforme discute Gomes (1995) em seu livro 

intitulado ―A mulher negra que vi de perto: o processo de construção da identidade 

racial de professoras negras‖, produzido a partir da análise de trajetória de vida de 

um grupo de professoras negras universitárias. Nas palavras da autora: 

 

 

Ser mulher negra e professora expressa uma outra maneira de 
ocupação do espaço público. Ocupar profissionalmente esse espaço, 
que anteriormente era permitido só aos homens e aos brancos, 
significa muito mais que uma simples inserção profissional. É um 
rompimento com um dos estereótipos criados sobre o negro 
brasileiro de que ele não é capaz intelectualmente (GOMES, 1995, p. 
115).  
 

         Essa idéia de incapacidade intelectual que historicamente vem se perpetuando 

no imaginário social – apesar de alguns avanços resultantes da luta empreendida 

pelo movimento negro e também parcela da sociedade comprometida com a luta 

contra o racismo – foi gerada a partir dos mecanismos que o ideal o branqueamento 

que foi produzido por alguns intelectuais e políticos brasileiros, compactuados com a 

ciência, no século XIX, e permaneceu até o início do século XX. Essa ideologia fez 

surgir o racismo acompanhado por estigmas e estereótipos implicando, assim, no 

sentimento do inferioridade do negro brasileiro e gerando uma dominação ideológica 

presente até hoje no imaginário social dificultando não só a ascensão social do 

negro, como também o rompimento da  imagem dele como incapaz 

intelectualmente. E, principalmente no que tange a nós mulheres negras, a carga de 
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estigmas e estereótipos que carregamos é dez vezes maior que a dos homens 

negros. Isso está evidente nas estatísticas do país, quando o assunto é educação, 

saúde e mercado de trabalho, mas é necessário reconhecer o quanto temos 

resistido, lutado contra esse quadro de discriminação que incorre sobre nós e 

reconhecer os avanços, conquistas importantes que temos tido no que se refere à 

conquista de alguns espaços sociais, a exemplo da entrada no magistério e em 

outras esferas da sociedade, assim como a mobilização que resulta em algumas 

organizações políticas que temos instituído. 

               Nessa linha de Raciocínio vali citar o que discuti Reis (2008) em sua tese 

de doutorado sob o titulo, Mulheres negras e professoras no Ensino Superior: as 

histórias de vida que as construíram, onde, a partir de analise dos dados do Censo 

do IBGE de 2000, afirma que 

 

(...) no Brasil, as mulheres negras representam 23% da população 
geral, sendo que, 44% da população é feminina. O Censo mostra, 
ainda, que as mulheres negras encontra-se na base da pirâmide 
social, com índices de alfabetização e escolaridade menores do que 
as mulheres brancas (apenas 1% chega à universidade); ocupam as 
piores posições no mercado de trabalho, recebendo menores salários 
e, geralmente, sem assistência social e trabalhista; além disso, muitas 
ainda são vitimas do ―turismo sexual‖. (p.50)  
 

E, ainda, com relação a luta que as mulheres vem empreendendo, a autor coloca: 

 

    (...) não podemos negar que há uma maior participação das 
mulheres negras no mercado de trabalho, no sistema educacional e 
em outras setores sociais. E que muitos avanços foram obtidos 
através da participação das mulheres negras nas instancias 
governamentais e não-governamentais, em seminários, colóquios, 
conferencias nacionais e internacionais, entre outros espaços e 
debates. Estas discussões dão sustentação a luta pela criação de 
políticas públicas voltadas para as questões das mulheres negras, 
como saúde educação, mercado de trabalho, meios de comunicação, 
sexualidade etc. Destaco, ainda, a criação da Secretária Especial de 
políticas para as Mulheres, que contribuiu/contribui muito para a 
efetivação das conquistas das mulheres negras brasileiras. (REIS, 
2008, p. 51)  

 

 

 

Para concluir essa breve reflexão, julgamos necessário discutir, mesmo de 

forma sucinta, a problemática da discriminação racial que permeia o cotidiano da 

escola, de modo geral. Dentre os estudos e pesquisas voltadas para a questão das 
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relações raciais e educação existem um número considerável que tem como 

principal preocupação investigar os mecanismos, as estratégias por meio das quais 

as desigualdades raciais são constituídas no interior dessa instituição. Nesse 

contexto, vários estudiosos têm analisado como os professores, tanto os negros 

como os brancos, enfrentam as manifestações de racismo e discriminação no 

cotidiano escolar.  
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1.2 A DISCRIMINAÇÃO RACIAL NA ESCOLA 
 
 
 

                A questão da discriminação racial na escolar vem cada vez mais 

merecendo atenção por parte de alguns autores que desenvolvem estudos e 

pesquisas que têm como objeto de investigação as relações raciais. Dentre esses 

estão os trabalhos realizados por Cavaleiro (200), Reis (2008), Gomes (2002) dentre 

outros que trazem à tona a evidência de que a escola reproduz no seu interior a 

discriminação racial que presente em nossa sociedade. Gomes, em sua tese de 

doutorado intitulada: Corpo e cabelo como ícones de construção da beleza e 

identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte, afirma que 

 
 

(...)várias depoentes, ao reportarem-se ao corpo, relembraram 
momentos significativos da sua história de vida, dando um destaque 
especial à trajetória escolar . Para essas pessoas, na sua maioria 
mulheres negras jovens e adultas, na faixa dos 20 aos 60 anos, a 
experiência com o corpo negro e o cabelo crespo não se reduz ao 
espaço da família, das amizades, da militância ou dos 
relacionamentos afetivos. A trajetória escolar aparece em todos os 
depoimentos como um importante momento no processo de 
construção da identidade negra e, lamentavelmente, reforçando 
estereótipos e representações negativas sobre esse segmento 
étnico/racial e o seu padrão estético (...) 
 (GOMES, 2002,p.40) 

 

 

 

As Considerações apresentados na acima estimulam nossas reflexões acerca 

da temática em questão e nos leva a inferir que as raízes do racismo ‗instituído‘ nas 

escolas brasileiras têm suas origens na história da construção da sociedade, cujas 

ideologias deram bases de sustentação ao pensamento educacional e influenciaram 

a construção de uma representação social da escola como sendo um lugar 

destinado às elites brancas. Portanto, a construção de uma compreensão ampla 

sobre a questão do racismo que permeia o cotidiano escolar deve ter como 

referencial teórico, a priori, os estudos sobre relações raciais e educação que têm 

como eixo as discussões sobre a história da educação. Como afirma Pereira (2005, 

p. 36)  
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Um dos aspectos, dentre outros, evidenciado nos estudos e 
pesquisas que têm como objeto de investigação a questão do 
racismo presente no ambiente escolar, se refere a constatação de 
que um dos grandes problema aí presente é a dificuldade em discutir 
com os professores, os alunos, os pais dos alunos, questões 
relacionadas a ocorrência de manifestações racistas no interior das 
escolas. Segundo os estudos, com raras exceções, em geral quando, 
nas situações em que manifestações de racismo aparecem, sejam 
eles professores(as) brancos(as) ou negros(as), ao invés de 
explicitar o conflito, abrindo uma discussão, ―optam‖ pelo silêncio, 
escamoteando – o, em nome de um ―somos todos iguais‖.  
 
 
 

            Fica evidente, neste contexto de discussão, que aos alunos negros é 

reservado um tratamento desigual em nome da ―igualdade‖.  Bourdieu (1995), citado 

por Silva (2010), analisa as condições de vida preexistentes dos alunos que 

frequentam a escola, principalmente a pública, que influenciam diretamente na 

maneira como poderão relacionar-se e estabelecer relações dentro deste contexto 

social, como pode ser observado abaixo: 

 

 
Bourdieu (1995), analisando o ambiente da educação como veículo 
de ascensão social das diferentes classes, busca problematizar o 
entendimento generalizado que vê no sistema escolar um promotor 
de igualdade social. O autor desenvolve uma analise a partir da idéia 
de que a escola com sua ação homogeizante – que se propõe a 
tratar a todos de forma igual – contribui para aprofundar as 
desigualdades trazidas por cada educando ao longo da sua vida. 
Assim, o nível sociocultural dos familiares, o local de moradia, a 
escola frequentada anteriormente, as noções de ―gosto‖ e ―bom 
gosto‖, a frequência maior ou menor às atividades culturais, o manejo 
de diferentes línguas e o habito de leitura serão fatores que 
corroborarão com níveis diferenciados de desempenho escolar. O 
autor afirma a existência de um mascaramento do sistema 
educacional ao se tornar indiferente às desigualdades já encontradas 
na sociedade, as quais influenciam a trajetória educacional de cada 
estudante. (BOURDIEU, 1995 apud SILVA, 2010, p. 21 - 22). 
 
 

 

O silêncio diante do racismo presente no cotidiano escolar nada mais é que 

consequência dessa indiferença, como discutido pelo autor, do sistema educacional 

com relação às desigualdades sociais que extrapolam o muro das escolas. E o 

agravante nessa postura é que a escola acaba sendo um instrumento para a 

manutenção da discriminação racial, da ―exclusão simbólica‖, da banalização do 

preconceito, à medida que os professores silenciam ou se omitem frente a uma 
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situação de discriminação, quando não questionam determinadas posturas que 

deveriam ser problematizadas, ressignificadas. Não sendo possível, nesse trabalho, 

aprofundar essa discussão, vale ressaltar os estudos desenvolvidos por Munanga 

(2005), Gomes (1993), Nascimento (2003), Reis (008). Essa última autora afirma 

que 

Esse silêncio, presente nas instituições escolares, que favorece a 
permanência do racismo e da discriminação racial, também é 
apontado por Silva Jr. (2002), em seus estudos sobre relações 
raciais e escola. Em sua percepção, ―esse silêncio não é em si 
mesmo uma ausência de discurso, mas um discurso em que o não 
dito ganha significados ambíguos ou se estabelece em relação 
apenas a uma das partes da relação racial‖ (p.49). pois dissimulado, 
tal silêncio, corrobora a invisibilidade da discussão sobre a temática 
racial na sociedade brasileira e, inevitavelmente, no ambiente 
escolar. Algumas vezes, esse silêncio significa a falta de 
conhecimento dos/ as professores/as e das demais pessoas que 
compõem a instituição escolar sobre o assunto, dificultando as suas 
(re) ações. (p.p. 86 – 87) 

 

Munanga (2005), ao analisar a questão das dificuldades da escola para 

enfrentar a questão do racismo, traz para o centro da discussão duas questões de 

fundamental importância, o vácuo existente na formação docente no que se refere a 

uma problematização dos conflitos que envolve a convivência com as diferenças – a 

exemplo, no casa da cor e gênero  – de forma desigual; e evidência da necessidade 

de nós educadores, no caso dessa autora, que formamos futuros educadores, 

termos uma compreensão histórica sobre a educação e também atitudes 

pedagógicas enfrentando de maneira positiva o desafio de explicitar os conflitos que 

a discriminação racial existente no interior das instituições escolares gera. Assim, 

afirma Munanga (2005): 

 

 

Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de 
cidadãos, de professores e educadores o necessário preparo para 
lidar com o desafio que a problemática da convivência com a 
diversidade e as manifestações de discriminação resultam 
quotidianamente na nossa vida profissional. Essa falta de preparo, 
que devemos considerar como reflexo do nosso mito de democracia 
racial, compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da nossa 
missão no processo de formação dos futuros cidadãos responsáveis 
pelo amanhã. Com efeito, sem assumir nenhum complexo de culpa, 
não podemos esquecer que somos produtos de uma educação 
eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente 
ou inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa 
sociedade. (...) Sabemos que nossos instrumentos de trabalho na 
escola e na sala de aula, isto é, os livros e outros materiais didáticos 
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visuais e audiovisuais carregam os mesmo conteúdos viciados, 
depreciativos e preconceituoso em relação aos povos e culturas não 
oriundos do mundo ocidental. Os mesmos preconceitos permeiam 
também o cotidiano das relações sociais de alunos entre si e de 
alunos com professores no espaço escolar. No entanto, alguns 
professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles 
introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de 
discriminação no espaço escolar e na sala como momento 
pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar 
seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa 
cultura e à nossa identidade nacional. Na maioria dos casos, 
praticam a política de avestruz ou sentem penados ―coitadinhos‖, em 
vez de uma atitude responsável que consistiria, por um lado, em 
mostrar que a diversidade não constitui um fator de superioridade e 
inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao contrário, um 
fator de complementaridade e de enriquecimento da humanidade em 
geral; e por outro lado, em ajudar o aluno discriminado para que ele 
possa assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua 
diferença, sobretudo quando esta foi negativamente introjetada em 
detrimento de sua própria natureza humana (MUNANGA, 2005, p. 
15). 
 
 

 
As professoras negras são, cotidianamente, afetadas pela exclusão simbólica 

que permeia o ambiente escolar, pois estão vulneráveis às manifestações de 

reprovação tanto dos colegas, dos alunos, dos pais, como da sociedade em geral, 

desde a infância; mas, contraditoriamente, de modo geral, essas docentes não 

consideram importante essa experiência e, quase sempre, tentam mascarar a 

discriminação sofrida, deixando evidente a grande dificuldade de se enxergarem 

como alvo do racismo. Segundo Gomes (1995), elas são ―influenciadas por 

ideologias que negam que o racismo seja responsável direto pela produção de 

desigualdades existentes na sociedade‖ e acabam reproduzem na sua prática 

pedagógica inúmeros preconceitos e estereótipos negativos que, via de regra, são 

atribuídos aos negros.  
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CAPÍTULO 2: HISTÓRIA DE VALENÇA: ALGUNS RECORTES 
 
 
2.1 VALENÇA NOS SEUS PRIMÓRDIOS  
 

Para situar a nossa pesquisa, faremos breves reflexões acerca da história da 

cidade de Valença, tentando apreender alguns aspectos de acontecimentos de seu 

remoto passado – da Colônia ao Império, chegando à República – que guardam 

estreita relação com a história da educação da cidade e região, que é o eixo 

temático desta pesquisa.  

   Compreender e explicar a história de Valença, ou seja, o processo histórico 

de sua formação como sociedade valenciana, é preciso recuar longe no tempo, 

vários séculos passados, o que não é nada fácil e nem tampouco impossível. Assim, 

propomos discutir, em linhas gerais, a questão da presença e participação das 

populações nativas que habitavam o território, hoje região do Baixo Sul, antes da 

chegada do homem branco, ou seja, nos vários séculos que antecederam a 

formação do primeiro núcleo de povoamento, mas que foram exterminados pela 

guerra da colonização, fator que deu lugar à formação de outra sociedade, a colonial 

escravista, composta por pessoas livres e escravas – os nativos, os negros e o 

branco europeu. 

 Estudando o processo de povoamento do Estado da Bahia, o historiador e 

pesquisador baiano Luís Henrique (2001, p.16) ajuda a entender como se deu a 

dinâmica da presença dos índios no contexto discutido. Ele afirma:  

 

 

Ao longo destes últimos quinhentos anos, o território hoje do estado 
da Bahia foi lentamente povoado pela contribuição de três grandes 
grupos étnicos; o índio, o africano e o europeu. O índio é o mais 
antigo. Pertencente às nações Tupi, Jê e Kariri (alguns autores 
gravam Kiriri) aqui se encontrava desde tempos ainda não definidos, 
mas estimados em nada menos de quinze a vinte e cinco mil anos. 
Os africanos e os europeus foram trazidos ou vieram a partir do 
século XVI (1501 – 1600). 
 
 

 
As circunstâncias da posse das terras do Brasil pelos europeus, o convívio no 

trabalho de produção da grande lavoura da cana-de-açúcar, do algodão e do fumo, 

nos currais de gado, nas minas de ouro e diamantes foram as situações que 
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possibilitaram acasalamentos e fizeram surgir os tipos mestiços de índios com 

portugueses e africanos que deram a variedade colorida do povo baiano, ou seja, 

foram homens e mulheres que  espalharam povoamento nas várias regiões do 

território da Bahia. 

O índio quase foi destruído fisicamente nas guerras que os europeus lhes 

fizeram e por causa das doenças que lhes transmitiram. Permaneceu, porém, em 

diversos aspectos da cultura brasileira, nas tribos que sobreviveram ao massacre 

dos seus antepassados e nos descendentes que tiveram com portugueses e 

africanos.  

Dentre os motivos que levaram os colonizadores a declararem guerra aos 

nativos, está o fato de que índios, ―donos da terra‖, viviam segundo regras do 

sistema tribal, onde o trabalho era livre, realizado de forma coletiva, tendo como 

intenção gerar frutos necessários para o sustento da tribo, garantindo assim a 

sobrevivência do sistema tribal, inclusive, com definição de um conjunto de normas 

que os estudiosos dessas populações chamam de organização política. Por isso, 

então, resistiram à nova ordem pretendida que seria o trabalho forçado e a produção 

das formas de sobrevivência de maneira restrita e sistematizada. 

Assim, como discute Brandão (1985), o modo de ser, de fazer, de saber, de 

ensinar, de acreditar, de trabalhar, em fim, de sobreviver respeitando as regras da 

natureza, da terra, de onde tiravam o necessário para a sobrevivência da tribo, índio 

ameaçava o projeto de colonização pretendido. O mesmo autor destaca ainda: 

 

 

(...) O conhecimento técnico dos vários meios, então rudimentar, de 
lidar com o mundo da natureza; os códigos de regras de conduta que 
ao mesmo tempo, constituem e preserva a ordem de pequenos 
mundos sociais; os repertórios de significados regidos por idéias e 
palavras, por símbolos e saberes que instauram e multiplicam os 
mundos simbólicos do imaginário do homem (...) Fora alguns poucos 
especialistas de artes e ofícios, como os da religião primitiva, em 
algumas tribos, com pequenas diferenças todos sabiam tudo e entre 
si se ensinavam- e -aprendiam, seja na rotina do trabalho, seja 
durante raros ritos, onde, solenes e sagrados, os homens falavam 
aos deuses para, na verdade, ensinarem a si próprios quem eram 
eles, e por que. (...). (BRANDÃO, 1985, pp. 17-18) 
 
 

 
Essa discussão  nos faz pensar o que foi, durante vários séculos, a vida dos 

primeiros habitantes – os donos da terra – ocupando toda a Costa do Dendê, até o 
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momento em que surge na sua história o homem branco europeu com o projeto de 

colonização, o qual não seria consolidado se permanecesse o sistema tribal.  Então, 

brancos e índios viveram durante longo período em meio a diversos conflitos 

armados. Conforme Tavares (2001),  

 

 
(...) o europeu procurou destruir o sistema tribal com dois 
comportamentos. Um, pela catequese, praticada pelos missionários 
das ordens religiosas católicas. O outro, a guerra de extermínio, 
iniciada nos governos de Duarte da Costa e Mem de Sá e 
continuando no desdobrar da conquista das terras do recôncavo e do 
interior por todos os governos nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. 
Numa situação e outra, o objetivo do europeu era destruir o sistema 
tribal Tupi. (TAVARES, 2001, p. 21). 

 
 

 
A empreitada colonial, especialmente no Baixo Sul da Bahia, para onde se 

volta este estudo levou ao extermínio de grandes nações como a Tupi, composta 

pelos Tupiniquins e os Tupinambás, e a Tapuia, composta pelos aymores e os 

Gueréns. Esses últimos, à época, foram vítimas de uma guerra que, segundo 

Oliveira (1985), começou em 1651 e durou mais de trinta anos. 

 

 
Todo esse contexto apresentado sobre as guerras que os 
colonizadores europeus declararam (...) o território de Valença teve 
seu desenvolvimento interrompido por ataques indígenas que 
arrastaram por duas vezes a vila obrigando seus moradores a se 
refugiarem nas ilhas vizinhas de Tinharé e Boipeba. Apesar disso, 
durante os séculos XVII e XVIII a região conseguiu se firmar como 
produtora de farinha de mandioca e materiais de construção. 
Conforme Oliveira (2009. p 54-55), neste período, o povoado de Una 
desenvolvia-se rapidamente através da extração de madeira para a 
construção naval, da produção agrícola e da atividade pesqueira. Em 
1770 verificava-se intenso comércio de arroz, mandioca e madeira. 
Em função do crescimento atingido entre 1779 e 1783, o Governador 
Geral da Bahia, D. Afonso Miguel de Portugal e Castro, realizou 
importantes obras na região abrindo estradas para o sertão, 
chamadas de ―caminhos das boiadas‖, incentivou ainda mais a 
cultura do arroz e introduziu a produção de café (OLIVEIRA, 2009 
apud. CUNHA, 2010). 

 
 

 
Ao falarmos das campanhas empreendidas contra os índios, deve-se reforçar 

o fato de que elas não foram capazes de dar fim a todos os nativos que ocupavam o 



53 
 

território à época, visto que alguns poucos resistiram refugiando-se floresta adentro, 

outros, sobre os quais falaremos mais adiante, foram protegidos pelos religiosos 

europeus. De ―donos da terra‖, passaram a ser propriedades dos jesuítas e dos 

colonos, sendo explorados como mão-de-obra, portanto, aculturados; todavia, ainda 

é possível apresentarmos traços da influência indígena na cultura valenciana.  

Melhor dizendo, supomos que a identidade cultural do povo de Valença traz 

alguns traços que demonstra uma integração, talvez pouco evidente, de hábitos 

miscigenados do índio, mas, num esforço, é possível perceber as marcas deixadas 

na arquitetura naval, ao transporte fluvial, no ofício da carpintaria naval, no cultivo de 

algumas culturas como a mandioca, na pesca artesanal, na tradição oral, no 

artesanato, na culinária; enfim, todo um patrimônio gerado por valores que se 

traduzem em aspectos característicos do cotidiano dos seus moradores o que nos 

permite estabelecer links, isto é, perceber resquícios da cultura indígena na história 

da educação, ao passo que a dinâmica da existência dos antepassados legou 

saberes às populações – os homens brancos, os negros – que chegaram depois e 

permaneceram onde hoje estão situados, geograficamente, os municípios de 

Valença, Camamu, Marau, Taperoá, Cairu, Nilo Peçanha, Ituberá, Ibirapitanga, 

Igrapiúna, Piraí do Norte e Presidente Tancredo Neves.  

Nesse sentido, a título de ilustração, ousamos citar uma carta de escritores 

indígenas brasileiros, extraída do estudo de Lynn Mario T. Menezes de Souza (2006, 

p.1): 

 
Kari-Oca de 2004: Os conhecimentos de nossos avós foram 
deixados para nossos netos de forma oral como uma teia que une o 
passado ao futuro. Esta fórmula pedagógica tem sustentado o céu no 
seu lugar e mantido os rios e as montanhas como companheiros de 
caminhada para nossos povos.Tais conhecimentos, em forma de 
narrativas – chamado mitos pelo ocidente – foram sendo Apropriados 
por pesquisadores, missionários, aventureiros, viajantes que não 
levaram em consideração a autoria coletiva e divulgaram estas 
histórias não se preocupando com os seus verdadeiros donos. 

 
 

 
Nessa mesma perspectiva de reflexão, acerca de aspectos da cultura 

indígena que influenciaram o universo cultural do Baixo Sul, principalmente no que 

se refere à realização de rituais culturais e à memória oral como marcas diacríticas 

da identidade indígena nessa região, vale citar uma carta de Pe. Manuel da 

Nóbrega, transcrita, na integra, na obra de Tavares (2006, p.28): 



54 
 

 
Esta gentilidade a nenhuma coisa adora, nem conhecem a Deus, 
somente os trovões chamam Tupana, que é como quem diz coisa 
divina. E assim, nós não temos conveniente para trazê-los ao 
conhecimento de Deus, que chamar-lhe Pai Tupana. Somente entre 
eles se fazem umas cerimônias da maneira seguinte. De certos em 
certos anos vêm uns feiticeiros de longes terras fingindo trazer 
santidade. E ao tempo de sua vinda lhes mandam ampliar os 
caminhos e vão-nos receber com danças, festas, segundo o seu 
costume, e antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres de 
duas em duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que 
fizeram a seus maridos, e umas a outras, e pedindo perdão delas. 
Em chegando o feiticeiro com muitas festas ao lugar, entre numa 
casa escura, e põe uma cabeça, que traz, em figura humana, em 
parte mais conveniente para os seus enganos, e, mudando a sua 
própria voz como de menino, e, junto da cabeça, lhes diz que não 
curem de trabalhar, e não vão à roça, que o mantimento por si 
crescerá, e que nunca lhes faltará que comer, e que por si só verá a 
casa. (Padre Manuel da Nóbrega, S.J., Cartas do Brasil e mais 
escritos, Introdução e notas do Padre Serafim Leite, S.J., Coimbra, 
1955, p. 62-63 apud TAVARES, 2006, p. 28). 
 
 

 
Um elemento importante na discussão sobre a presença do índio na história 

do Baixo Sul é a ação dos Padres Jesuítas frente à situação de guerras, como 

afirma o professor Luís Henrique D. Tavares (2006, p. 28): 

 

 
(...) a preservação física e cultural indígena resultou do trabalho 
religioso dos padres jesuítas, e frades franciscanos, carmelitas e 
beneditinos. Foram eles que reuniram índios em aldeamentos e 
missões, comunidades para a catequese católica, o ensino da língua 
portuguesa e a produção disciplinar de alimentos e utilidades. Na 
realidade foram reserva de escravos (...) 
 
 

 
Nessa linha de pensamento, Oliveira (1985, p. 8) afirma que: 
 
 

 
Devem ter sido os jesuítas os primeiros europeus a ousarem desafiar 
o perigo que esses indígenas representavam, tentando com eles 
conviver, existindo referências à presença dos Padres de Companhia 
na região, desde 1560, ao tempo de Luiz da Grã como Provincial do 
Brasil. Nessa época, havendo esses religiosos iniciado a organização 
de aldeamento de índios, visando a catequese dos mesmos, em 
Camamu, onde formaram a aldeia de Nossa Senhora da Assunção, e 
mais ao norte, sobre terras que hoje correspondem às de Taperoá, 
onde surgiu a aldeia de São Miguel (OLIVEIRA, 1985, p.8). 

E mais: 
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É preciso entender que o trabalho dos Jesuítas, apesar de firmado a 
partir de um projeto bem definido por eles, de missões, não foi de 
todo suficiente para acabar com as várias guerras entre brancos e 
índios na região. Tanto assim que, (...) o território de Valença teve 
seu desenvolvimento interrompido por ataques indígenas que 
arrastaram por duas vezes a vila- à época obrigando seus moradores 
a se refugiarem nas ilhas vizinhas de Tinharé e Boipeba. Apesar 
disso, durante os séculos XVII e XVIII a região conseguiu se firmar 
como produtora de farinha de mandioca e materiais de construção. 
Conforme Oliveira (2009, p 54-55), neste período, o povoado de Una 
desenvolvia-se rapidamente através da extração de madeira para a 
construção naval, da produção agrícola e da atividade pesqueira. Em 
1770 verificava-se intenso comércio de arroz, mandioca e madeira. 
Em função do crescimento atingido entre 1779 e 1783, o Governador 
Geral da Bahia, D. Afonso Miguel de Portugal e Castro, realizou 
importantes obras na região abrindo estradas para o sertão, 
chamadas de ―caminhos das boiadas‖, incentivou ainda mais a 
cultura do arroz e introduziu a produção de café (OLIVEIRA, 1985, 
apud CUNHA, 2010, p. 56).  
 
 

 
Essa pujança econômica foi determinante para o fato de, no século XIX, 

Valença já ser considerada como ―vila florescente e comercial‖ (REBELLO, 1929, 

p.207 apud CUNHA, 2010, p.23). Isso, devido ao crescimento significativo que 

emergia no território impulsionado por fatores como: expansão da produção agrícola, 

crescimento da classe de produtores, tanto pequenos como grandes; crescimento 

demográfico no meio rural e concentração de grandes comerciantes, antes 

produtores rurais, na zona urbana. 

É a partir da instalação desse modelo econômico que o negro se faz presente 

na região de maneira maciça, como escravo trabalhador nos engenhos e lavouras e 

na zona urbana, como escravos domésticos e de ganho no comércio e na indústria 

local, desenvolvendo para tanto habilidades de acordo com as tarefas que lhes eram 

destinadas. 

O crescente desenvolvimento agrícola e o aumento das atividades ligadas ao 

comercio interno, à época, intensificou o fluxo do transporte  fluvial ao longo do Rio 

Una, gerou a necessidade do aumento de embarcações para atender ao 

crescimento econômico, no que se refere ao escoamento da produção que saía do 

campo para se abastecer a vila, a qual tinha como uma das atividades econômicas 

muita próspera a extração de madeira que havia em grande quantidade no território. 

Tanto que nos primeiros anos da colonização a Coroa Portuguesa providenciou uma 
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guarda permanente para proteger a região conquistada contra os ataques dos índios 

e garantir a constante atividade de extração da madeira para a construção da 

armada real. Desse modo, foi possível responder às necessidades do 

desenvolvimento que ocorria naquele momento, intensificando a construção de 

embarcações. Foi daí que se intensificou a atividade da carpintaria naval. 

Nesse contexto, tentamos evidenciar a dinâmica que envolve o significado da 

carpintaria naval no processo histórico de formação social, econômica, cultural e 

político do Território do Baixo Sul. Isso porque essa atividade traz em si grande 

significado para a identidade cultural da população de Valença, mais 

especificamente a população negra, que, ao longo de muitos anos, tem dependido 

do transporte fluvial e da atividade da pesca para sua sobrevivência. Portanto, a 

história da sua educação não escolar tem, dentre outras, suas raízes no 

aprendizado que está implícito no interior dessas duas atividades, em grande 

medida. Tanto é assim que os mestres artífices tinham como local de trabalho os 

estaleiros que se estenderam ao longo das margens do Rio, onde conviviam com os 

pescadores que, como eles, também dependiam das águas do Una para realizar 

suas ativadas e tirar o sustento de suas famílias. Dessa permanência surge a Vila 

dos Pescadores que depois se transformou no hoje denominado Bairro do Tento. 

A indústria naval guarda singular importância para a história da cidade, muito 

embora os estudos (talvez por insensibilidade) tenham dado pouca atenção a essa 

atividade. Talvez porque não conseguiam alcançar a verdadeira dimensão do seu 

significado como recorte da sua memória viva e com sua cultura, vem ao longo dos 

vários séculos atravessando gerações. É importante reconhecer grande parcela da 

população negra, que com os guardiãs de um saber – os mestres artífices – 

educam-se, à medida que aprendem o ofício da carpintaria naval que vem se 

mantendo até o presente, muito embora em escala bem menor, e, enfrentando 

problemas que têm surgido em função das contradições, das transformações 

ocorridas, principalmente a partir da segunda metade do século XX, visando atender 

às demandas surgidas com o desenvolvimento industrial-urbano, a exemplo da 

Rodovia – BA 001, inaugurada em 1993 ao longo das margens do Rio, como 

pavimentação da orla, ampliação do calçamento ao longo da Orla que implicaram na 

redução de seus espaços de trabalho ou serem removidos como aconteceu com 

alguns. Também sofreram os efeitos da restrição o corte da madeira, matéria prima 

da construção naval artesanal, à medida que, ante as transformações, surgiu 
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também por força das pressões dos movimentos populares, a sociedade civil 

organizada, um conjunto de órgãos oficiais e leis para cuidar das questões da 

proteção das  riquezas  naturais do território e proteção ambiental. Então, passou a 

haver maior fiscalização sobre o extrativismo da madeira na região. 

Para concluir essa breve discussão, achamos oportuno elucidar uma 

informação de grande importância para a compreensão da influência da cultura 

africana na cultura do Baixo Sul, que está assim registrada no trabalho da 

pesquisadora Cunha (2010, p. 24): 

 

 
(...) Do ponto de vista cultural, salienta-se que a pesca artesanal, 
realizada em canoas de calão, remonta à presença negra no Brasil. 
Tais canoas são de origem africana, não são mais produzidas, e 
inexistente c em outros lugares do país com exceção da região de 
Morro de São Paulo e Valença (...) Os meios de transporte adotados 
para o exercício da atividade foram as canoas de calão, de raízes 
africanas e vinculadas à presença negra no Brasil durante o período 
colonial. Construídas a partir de um só tronco de árvore, as canoas 
são tradicionalmente movidas à vela ou remo e dotadas de proa que 
alteia o casco. São preparadas para embarque de até oito 
pescadores necessários à realização da atividade especificamente 
com redes de calão. O grande número de pessoas destina-se à 
abertura das redes que, por sua forma circular, exigem a entrada dos 
pescadores na água para preparação. De trama bastante reduzida, 
as redes de calão permitem a pesca de peixes pequenos, em áreas 
rasas. O pescado colhido com essas redes é, desde aqueles tempos, 
consumido intensa e rotineiramente pela população local, sendo 
desde a origem comercializada na margem do rio (CUNHA, 2010, p. 
24). 
 
 

 
Além das atividades da pesca e da carpintaria naval, como exemplo de 

espaços onde se concentraram os primeiros núcleos de populações negras do 

território em estudo, podemos citar as lavouras das fazendas da região e os 

engenhos de cana de açúcar onde trabalhavam como escravos, desde a Colônia ao 

Império, sendo mão-de-obra fundamental para a economia local. É necessário ter 

clareza da importância do papel dessas atividades na história da educação do negro  

no Baixo Sul Baiano,  pois do escravo era exigido aprendizagem e disciplina na 

realização desses trabalhos, ou seja, era preciso educar-se no e para o trabalho, 

visto que as atividades não seriam  realizado de maneira aleatória, seguiam uma 

dinâmica que exigia do negro um saber construído no interior do processo social 

vivido pelos negros  à medida que realizavam  seus trabalhos.  
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Nessa perspectiva, Antonil (1982) discute alguns aspectos relativos aos 

critérios que poderiam ser considerados pelos donos de escravos ao classificar os 

negros como peças e lhes destinar ocupações, ofícios, tarefas e etc. de maneira que 

obtivessem êxito com o trabalho realizado. Esse autor enfatiza que 

 
 

Os escravos são as mãos e os pés do senhor porque sem eles no 
Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter 
engenho corrente. E do modo como se há com eles, depende tê-los 
bons ou maus para o serviço (...) (ANTONIL, 1982, p.31) 

 
 
 

Do exposto acima, entendemos que o autor, ao frisar a necessidade do 

senhor ter escravo, reforça, na mesma medida, o cuidado com o modo como tratá-

los, pois daí dependerá serem bons ou maus para o trabalho. Assim, chama atenção 

para a questão de que os negros vindos de nações diferentes (Ardas, Minas, 

Congos, de São Tomé, de Angola, de Cabo Verde e alguns de Moçambique) tinham 

naturezas, habilidades, saberes diferentes que deveriam ser considerados como 

critérios para organizá-los como peças e distribuí-los entre as diversas tarefas e 

ofícios, a saber: trabalho com a terra e seu cultivo; serrarias, barcas, caldeireiros, 

carapinas, calafates, tacheiros, marinheiros, mensageiros, serviços domésticos na 

casa grande, dentre outros. Um ofício ao qual os autores que consultamos não se 

referem, quando discutem os trabalhos realizados pelos negros escravos, é o ofício 

de pedreiro, assim como  pintor e ferreiro; mas, supomos que nas construções da 

cidade de Valença, desde a Colônia, assim como acontecia na construção das 

igrejas, trabalharam muitos homens negros. Basta olhar para os grandes mestre 

negros da construção civil que desde tempos remotos aprenderam esse ofício e o 

ensinou as várias gerações que até  hoje exercem a profissão. Além dessa questão, 

Antonil (18920 deixa claro o entendimento de que essas diferenças também 

influenciam na maneira como os negros reagiam à imposição da cultura do  

colonizador; considera como fator importante para o aprendizado das coisas em 

geral, os ensinamentos da doutrina cristã. Segundo ele, o senhor deveria ter 

cuidados com a salvação de seus escravos, sob pena de, descuidando-se deles, 

serem infiéis ao seu Deus cristão. Então, eram suas obrigações para com os seus 
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escravos cuidar do batismo, do casamento e de outros sacramentos, mandamentos 

e fundamentos da doutrina do cristianismo. Nesse contexto, o autor critica os 

senhores que tratam com certo desdém esses cuidados, alegando que seus 

escravos não são capazes de aprender, quando, na realidade, não lhes ensinavam e 

nem encomendavam ao capelão doutriná-los. Dessa forma, o autor  considera os 

folguedos como único alívio para o cativeiro dos escravos, e afirma que 

 

 
Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do 
seu cativeiro, é querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca 
vida e saúde. Portanto, não lhes estranhem os senhores o criarem 
seus reis, cantar e bailar por algumas horas honestamente em 
alguns dias do ano, e o alegrarem-se inocentemente à tarde depôs 
de terem feito pela manhã suas festas de Nossa Senhora do Rosário, 
de São Benedito e do orago da capela do engenho (...) (ANTONIL, 
1982, p. 33 ). 
 
 

 
O autor menciona, embora de maneira muito reticente, formas de resistência 

dos negros à situação de escravidão que lhes foi imposta pelo Antigo Sistema 

Colonial, no Brasil Império Algumas escravas procuravam de propósito o aborto, por 

não suportarem a idéia de seus filhos padecessem o que elas padeciam. Alguns 

escravos fugiam dos excessivos e severos castigos do cativeiro e formavam as 

comunidades quilombolas, outros cometiam o suicídio. 

A partir da discussão dessas questões, é possível interrogar sobre a utilização 

da mão-de-obra escrava pelos senhores de engenhos e fazendeiros da região em 

estudo, que se dava em grande quantidade, como bem retratou Waldir (1985). É 

provável que existissem na província comerciantes donos de consideráveis riquezas 

advindas do tráfico, pois alguns eram proprietários de navios negreiros, a exemplo 

de Antônio Francisco de Lacerda e Antônio Pedrosa de Albuquerque, ―(...) 

possuidores de considerável fortuna, pelo fato de haverem associado, em 1844, 

para a construção e instalação da fábrica de tecidos ‗Todos os Santos‘ em Valença‖ 

(GÔES, 1923, apud OLIVEIRA, 1985, p.58). Sobre Antônio Pedrosa, segundo 

Oliveira (1985), a sua presença era marcante na economia local, pela sua 

participação ativa no tráfico de escravos. 

Sobre a presença do negro que, por via desse tráfico, chegou à região para 

ser utilizado como mão-de-obra na condição de escravo, Oliveira (1985) comenta: 
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Apesar da devastação causada no seio das populações indígenas 
pelos comandados por João Amaro, não foram os gueréns 
submetidos e em começos do Século XVIII voltaram a atacar a 
região. Enquanto isto um novo fator de inquietação ali surgida, com a 
fuga contínua de escravos negros e a conseqüente formação de 
quilombos, contra os quais foram enviadas expedições, visando 
exterminá-los (p. 15). 
 
 

 
Ante as discussões apresentadas até o momento, podemos inferir 

interrogações a respeito da trajetória da população negra na região do Baixo Sul, 

desde o Período Colonial, no Brasil Império, alcançando a República e 

permanecendo até os dias atuais. Assim, perguntamos sobre os caminhos que vêm 

sendo trilhados ao longo desta caminhada: será possível apreendermos elementos 

que nos permitam reencontrar a real história do negro pela via da valorização de sua 

cultura, à medida que construiremos referências à compreensão da verdadeira 

dimensão do papel que nossos antepassados exerceram, enquanto ―atores sociais‖, 

na dinâmica do processo histórico que deu contorno à constituição do Baixo Sul? 

Daí, então, percebemos a importância de buscar, por meio da sua história, dar 

visibilidade à questão da sua resistência à situação de opressão imposta pelo 

regime escravista. Necessário se faz focalizar o olhar sobre a presença desses 

sujeitos enquanto atores sociais, sujeitos de história, sujeitos de cultura, numa dupla 

mão: analisando o passado marcado pela ―experiência‖ da escravidão e, ao mesmo 

tempo, desvendando o silêncio, a omissão da história oficial sobre a resistência 

negra.  

O ponto de partida para o exercício desse olhar, no sentido de captar a 

verdadeira dimensão da capacidade que o negro, na conjuntura em questão, teve de 

operar formas de resistências, se inicia à medida que se busca o verdadeiro sentido 

das comunidades quilombolas existentes no entorno do município de Valença, ao 

lado, também, de comunidades de terreiros, como expressão viva da história de luta 

vivida por centenas de escravos que, em busca de liberdade, fugiam do cativeiro, 

organizavam-se em comunidades, forjavam laços de solidariedade e recriavam a 

cultura produzindo valores e normas para orientar sua conduta social. 

Entendemos que os negros fugidos do cativeiro, que passavam a viver em 

comunidade, no caso os quilombos, teriam que descobrir, elaborar estratégias para 
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continuar existindo, logo o lema passava a ser resistência e existência. Sobre esses 

aspectos Tavares (2001) tece considerações: 

 
 

Conceitos preconceituosos ainda transmitem a noção errada de 
passividade dos africanos perante a escravidão. Autores há que 
destacam esse comportamento ―passivo‖ para estabelecer contraste 
entre o africano e o índio. Mas essa questão é bastante mais 
complexa e deve ser considerada tomando-se como base os níveis 
culturais do índio e do africano. O índio que o europeu encontrou nas 
terras do Brasil era nômade, caçava e pescava. Não conhecia a 
escravidão, sendo necessário esclarecer que o escravo na África não 
tinha a mesma condição do escravo no Brasil. Com efeito, as tribos 
em que se dividiam os povos africanos transformavam em escravos 
os prisioneiros de guerra e os que se endividavam, mas eles podiam 
ser incorporados às tribos que os escravizaram (...). Escravo em 
terras estranhas, o africano praticou todas as formas de resistência à 
escravidão. Iam do envenenamento dos senhores ou de seus 
familiares ao quilombo (2001, p. 58).  

 
 
 

Não sendo possível neste trabalho aprofundar essa discussão, vale registrar, 

mesmo brevemente, os estudos de Carvalho (2001), sobre o processo de formação 

da identidade negra (quilombola), e de Reis (1996, apud CARVALHO, 2001), 

quando discorre sobre os novos laços de solidariedade e de resistência entre os 

negros quilombolas. 

Para Carvalho (2001), 

 
A primeira referência de aquilombamento no Brasil foi registra em 
uma carta de um missionário da Companhia de Jesus, o Pe. Pero 
Rodrigues, escrita em 1557. Este religioso, na sua missiva, externava 
viva preocupação quanto à repercussão política do levante de 
africanos bantos na província de Pernambuco, no final do século XVI. 
Sua carta se constitui também na primeira notícia que se conhece da 
formação do famoso quilombo de Palmares (CARVALHO, 2001, 
p.46). 
 

Também João Reis (1996) discute a respeito da importância dos quilombos. 
Para ele, 
 
 

 

A existência destes mocambos representou pequena ameaça a 
estabilidade do sistema. ―Nestas comunidades, homens e mulheres 
trabalharam a terra e montaram nova estrutura de parentesco; ali 
africanos de diferentes grupos étnicos forjavam novos laços de 
solidariedade social, cultural e religiosa. (...) Da perspectiva da classe 
senhorial e seus governos, a existência dessa sociedade escondidas 
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simbolizava uma alternativa que os escravos como um todo 
poderiam aspirar. E estavam certos‖. E chama a atenção para a 
dedicação com a qual os quilombos foram perseguidos e reprimidos 
– sabendo os senhores, também, negociar com os fugitivos quando a 
não eram capaz de derrotá-los, como no caso da Jamaica, em 1739 
(REIS, 1996, apud CARVALHO, 2001). 
 

 
 

O estudo de Carvalho (2001) sobre os quilombos é obra de referência 

singular para se aprofundar as discussões acerca da presença de comunidades 

remanescentes de quilombolas no território Brasileiro, principalmente nos estados do 

Nordeste, onde, segundo ele, à época que realizou seu estudo, eram cerca de 1,4 

mil. Assim destaca os estados do Maranhão, Bahia e Pará, onde há maior 

concentração dessa população tanto no espaço urbano como rural, sendo que a 

predominância é maior na zona rural,  pelo fato de ter sido grande o contingente 

africano nas senzalas. Embora a Bahia já não seja o Estado com maior número, 

ainda assim a presença das comunidades é bastante significativa. Tal disposição 

sugere que se trata de um verdadeiro Território Negro escravo no Novo Mundo 

(SANTANA, 2005, p.10). Após as inferências sobre os estudos relacionados aos 

quilombos, esse autor apresenta dados expressos, no quadro abaixo, que 

evidenciam comunidades quilombolas no País. 

 

QUADRO 01: REGISTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS TITULADAS: 2000-2005 

  Estado 
Nº de Comunidades tituladas 

quilombolas – 2000 
 
 

Nº de comunidades 
quilombolas - 2005 

 Maranhão 163 642 

 Bahia 250 396 

 Pará 196 294 

 Minas Gerais  135 

 Pernambuco  91 

 Rio Grande do Norte 
 
 
 
 
Sul 

 90 

 Piauí  78 

 São Paulo  70 

 Rio Grande do Sul 
 
 Nort Norte NNorteNorte  
Norte 

 64 

 Mato Grosso  59 

 Ceará  54 
Fonte: Anjos, Rafael dos. Centro de Geografia e Cartografia Aplicada CIGA. Brasília, F. 2005. 
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Ao descrever o crescimento econômico e o desenvolvimento político de 

Valença, no período em questão, Oliveira (1985) traz evidências dos primeiros sinais 

da história de educação escolar de Valença:  

 

 

(...) Em 1760, ano da expulsão dos jesuítas do Brasil, o único ponto 
da área onde se ministrava algum tipo de instrução era Cairu, onde 
no convento de santo Antônio, funcionava, desde 1718, como nos 
informa Jaboatão, ―uma classe de gramática ―para os filhos dos 
seculares‖, ―sem estipêndio algum e só atendendo os prelados e ao 
bem e necessidades dos povos‖. Em 1760, no entanto, já recebiam 
da coroa, os encarregados de tal instrução, a esmola de 30$000 
como recompensa pelo seu serviço; (...) desde janeiro de 1799, o 
povoado do Amparo, às margens do rio Una, fora elevado à 
categoria de vila, por indicação do próprio Baltazar da Silva Lisboa, 
havendo tomado, então, o nome de Vila Valença. Logo após, em 
1801, era criada a Freguesia do Sacratíssimo Coração de Jesus, 
com sede na nova vila. E complementando tal processo de 
ascendência, em 1811, decidiu o Conde dos Arcos transferir de Cairu 
para Valença a escola de primeiras letras que antes ali funcionara. 
Continuando, contudo, a ser mantida, no Convento de Santo Antônio, 
em Cairu, a classe de gramática a cargo dos franciscanos que ali 
residiam (OLIVEIRA, 1985, p. 20-22). 

 

 

Em 10 de novembro de 1849, pela resolução nº 368, a sede do município 

recebeu o foro de cidade sob a denominação de Industrial Cidade de Valença, tendo 

em vista a fundação, em 1844, da fabrica de tecido à qual já nos referimos. Cabe 

frisar que a instalação dela foi um empreendimento de grandes proporções às 

margens do Rio Una em Valença, à altura da sua segunda cachoeira, a partir da foz, 

contando com abundante força hidráulica e um, inicialmente presumido, fácil 

abastecimento de matéria prima a ser fornecida pelas terras da comarca do Rio de 

Contas (OLIVEIRA 1985). 

Um fato curioso e importante relacionado à história da fábrica, que nos 

possibilita refletir sobre a história da educação de Valença no Império, diz respeito à 

formação da mão-de-obra empregada, oriunda da população livre, pobre e na sua 

maioria mulheres: a estes era dado os ensinamentos do trabalho fabril, e aprendiam 

também a ler e escrever, dançar e cantar. Nas palavras do então diretor, citado por 

Oliveira (1985): 
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―Ao entrarem, (...) são pela maior parte preguiçosa e insubordinada, 
porém, com o tempo se tornam bons, e podem ser favoravelmente 
comparados aos melhores da Europa. (...) trabalhão desde o 
amanhecer até 7 e ½ da noite, tendo 20 minutos para o almoço, meia 
hora para jantar, e igual espaço para a ceia; ocupam-se depois até 
mais de 10 horas com suas lições e entretenimentos nos domingos e 
passeiam e divertem-se‖ (apud OLIVEIRA, 1985, p. 49). 

 
 
 

Pode nos parecer estranho quão rígida e longa jornada de trabalho eram 

impostas aos operários, mas, por outro lado, em se tratando de Brasil Império, onde 

a base das relações de trabalho era o trabalho escravo, estamos diante de uma 

grande contradição característica da fase de desenvolvimento do capitalismo 

industrial no País.  

Nas incursões históricas de Oliveira (1985), não nos deparamos com dados, 

indícios, sobre a presença do negro no cenário educacional de Valença, nos 

remotos tempos, no que se refere à educação escolar, mas especificamente, no 

século XVIII e XIX; mas, por outro lado, é oportuno questionar que: se cabe neste 

palco o domínio de ofícios e especialidades na indústria do açúcar, supõe-se ter 

existido espaços de aprendizagem onde mestres repassavam ensinamentos 

técnicos aos ―escravos de ofício‖ que deveriam ser habilitados, dispondo de 

conhecimentos técnicos que, em alguns casos, o domínio prévio seria necessário 

para desempenho de algumas funções nos engenhos. Como afirma Menezes (2007, 

p. 18),  

(...) O negro escravo na fazenda ou na cidade, sua aprendizagem, 
enquanto escravo, se dava no aprendizado do trabalho, na execução 
do trabalho; mesmo a sua catequese, de forma simplificada, se dava 
nas fazendas, nas igrejas, nas irmandades. Mesmo durante a 
escravidão, a exclusão da escolarização se fazia tendo como critério 
a condição civil – a condição de escravo ou livre (...). 
 

 
A questão da ausência do negro na história da educação escolar brasileira 

precisa ser investigada com cuidado para não ficarmos presos às representações 

das aparências apresentadas nas linhas da história oficial. Há controvérsias entre o 

que a historiografia oficial registra e a existência de grandes esforços dos próprios 

negros que, por meio da criação de instituições e movimentos, empreenderam lutas 

em busca de escolarização. Aliás, pesquisas que investigam a questão da História 

da Educação da população negra no Brasil têm discutido essa contradição, e 
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concluem que existia, tanto na Colônia como no Império, pessoas negras letradas. 

Menezes e Farias Filho (2007, p. 18-19), afirmam: 

 
 

(...) Os escravos eram formalmente excluídos da escolarização 
durante a Colônia e o Império. Algo como se o Estado não devesse 
valorizar a propriedade privada, porque mesmo se o próprio senhor 
quisesse matriculá-lo na escola pública não o podia fazer. Esta 
segue a prática até o momento da Abolição (BAIA, 1989). Se aos 
escravos era vedado o acesso a instituições públicas de ensino, aos 
negros nascidos livres se lhes providenciava, quando fora da tutela 
do senhor da sua mãe, educação em espaços compulsórios de 
formação para o trabalho, fossem orfanatos, fossem Companhias de 
aprendizes do Exército ou Armada. 

 
 
E, ainda, concluem: 
 

 
Aos libertos ou livres descendentes de escravos que tivesse como 
prever sua subsistência, era possível a matrícula na escola pública. 
Falam sobre a existência de professores negros, dentre outros, 
Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala. Por outro lado, a própria 
história do processo abolicionista nos mostra a existência de um 
grande número de negros educados, ocupando papel de destaque 
na sociedade brasileira no século XIX e organizando as formas de 
resistência e luta contra a escravidão. Os abolicionistas famosos 
eram exemplo da escolarização dos negros: André Rebouças, José 
do Patrocínio, Luiz Gama, entre outro. Na Bahia Teodoro Sampaio, 
Juliano Moreira, Manoel Quirino e, até o Barão de Cotegipe, ministro 
conservador do Império, escravista eram negros. (MENESES e 
FARIAS FILHO, p. 19) 

 
 

Esses estudos põem em questão elementos que nos permitem uma leitura 

mais próxima do que foi e tem sido esse processo, porque dentre eles destacam-se 

os trabalhos de Jaci Menezes, Luiz Alberto Gonçalves e Luciano Mendes de Farias 

Filho.  
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2.2 VALENÇA NO CONTEXTO ATUAL  
 
 
 

O Município de Valença está localizado na Microrregião Tabuleiros de 

Valença, constituindo a sede da 5ª Região Administrativa da Bahia. Ocupa uma área 

de 1.294 Km2,  distando-se 256 Km² de Salvador. Está localizado na Região do Baixo 

Sul, do Estado da Bahia, também denominada Costa do Dendê; e situa-se ao longo 

da Rodovia- BA001, na qual se encontra os municípios de Valença, Taperoá, 

Ituberá, Nilo Peçanha, Cairu, Igrapiúna e Camamu; limita-se ao norte com o 

Recôncavo Baiano, no Meio Norte e a Oeste com Jequié, de Oeste a Sul com a 

Região Cacaueira e a Leste com o Oceano Atlântico; possuindo uma superfície total 

de 7.954,0 Km2. O município apresenta um relevo bastante ondulado, com uma 

altitude média na sede de 50 metros, caindo na direção das margens do Rio Una e 

mantendo na região ocidental, onde está localizada a Serra do Abiá. Entre os 

recursos hídricos existentes na região, destacam-se os rios Una, Graciosa, Piau, 

Jiquiriçá, Unamirim, Quebra-Machado e Pitanga; além das cachoeiras Candengo e 

Água Branca 

O censo do IBGE de 2010 apontou, para o Município de Valença, uma 

população de 88.673 habitantes. A maior parte (72,6%) da população reside na área 

urbana, um índice próximo ao da média estadual (na Bahia, 72,1% reside na zona 

urbana e 27,9% na zona rural). É na área urbana que se encontra a maior parte do 

PIB municipal. Da população municipal há um recorte que merece ser evidenciado 

que se refere ao contingente de analfabetos, como mostra o quadro abaixo. 

 

QUADRO 02: REGISTRO DO ANALFABETISMO DA POPULAÇÂO DE VALENÇA, 
SEGUNDO A COR DA PELE. 

POPULAÇÃO  Nº DE HABITANTES  %  Nº DE HABITANTES 

SEM INSTRUÇÃO  

%  

Amarela 1.025 1,1 358 0,77 

Branca 15.338 17,3 6.256 13,48 

Indígena 202 0,2 89 0,19 

Parda 54.272 61,2 28.771 61,99 

Preta 17.836 20,1 10.935 23,56 

Total  88.673 100% 46.409 100% 

 Fonte: Censo/IBGE, 2010. 
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A porcentagem de analfabetismo é maior entre a população negra, chegando 

a atingir 23,56% de pessoas sem instrução. A situação se agrava mais ainda quando 

somados pretos e pardos, o que perfaz um total de 85,55% de pessoas sem 

instrução, ou seja, a população negra sem instrução no município de Valença 

aproxima-se dos 90%. Tal situação representa um recorte cruel da história da 

educação dessa cidade no que se refere, especificamente, à questão do acesso à 

educação escolar ao longo dos vários séculos. 

 

 

2.3 A CIDADE DE VALENÇA E SEU CONTEXTO EDUCACIONAL  

 

 A história da educação escolar de Valença, como já citado, tem sua matriz na 

educação jesuíta, a qual imprimiu na educação do município, assim como nos outros 

cantos do Brasil, suas marcas; mas, por outro lado, não temos notícias de que tenha 

sido construído, na então capitania, nenhum colégio católico ou convento, como 

ocorreu na Ilha de Cairú, onde padres da Ordem dos Franciscanos construíram em 

1654 a Igreja e o Convento de Santo Antônio (OLIVEIRA, 1985) que fazem parte até 

hoje do patrimônio histórico da Cidade. 

 Tendo em vista o fato das nossas entrevistadas mais velhas, fontes principais 

e sujeitos/objeto da nossa pesquisa, terem iniciado suas trajetórias escolares na 

década de 1950, entre os anos de 1955 e 1957, achamos por bem retroceder, de 

forma breve, a alguns acontecimentos relacionados à história da educação escolar 

de Valença na segunda metade do século XX. Outrossim, é necessário esclarecer 

que não há publicações sobre a História da Educação do município, e bem poucas 

são as obras que tratam da história da região. Então, é possível citar, além da obra 

do estudioso Oliveira (2006), os estudos dos escritores baianos, filhos da região: 

Edgard Otacílio da Silva Oliveira (2006), Gentil Paraíso Martins Filho (2008), Cloves 

Galvão Duarte (1999). Tais obras são referências importantes como fontes de 

pesquisa, pois nelas estão registrados dados políticos, econômicos, sociais sobre a 

cidade de Valença e região. 

Nessa perspectiva, no que se refere ao aspecto educacional, toma-se como 

referência esses estudos, os quais trazem registros que nos permitem vislumbrar 

indícios para melhor construir uma compreensão acerca do como historicamente se 
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deu o processo de implantação da rede escolar de Valença a partir da segunda 

metade do século XX. Das leituras que fizemos e também de alguns aspectos que 

conseguimos apreender nos relatos das professoras entrevistadas, podemos auferir 

que o sistema escolar valenciano teve grande impulso a partir do final da década de 

1940. Um marco histórico de grande importância no cenário educacional da cidade 

foi a criação do Colégio Conselheiro Zacarias em 1949, primeira escola pública 

estadual com prédio próprio, oferecendo o ensino primário de 1ª a 4ª série 

(OLIVEIRA, 2006).  

Com relação ao 5º ano, o qual existiu até a década de 1970, como já falado, 

supomos que, como ocorreu em vários cantos do Brasil, era oferecido em salas 

alugadas pelo poder público, em residências particulares, cujo dono, às vezes, era o 

próprio professor. Ainda assim tivemos informações da professora Janete Pereira de 

Sousa Vomeri1, coordenadora do arquivo da Câmara Municipal de Valença, grande 

estudiosa preocupada com a preservação da memória da história da educação do 

município de Valença, a qual merece nossas reverências, que existiu em 1963 uma 

Escola Santa Úrsula que funcionava na casa do Sr. Ataliba Lacerda, onde era 

oferecido o 5º ano, tendo como professoras Jailda Guimarães e Maria Fonseca. 

No início da década de 1950, foi criado o curso ginasial com a inauguração do 

Ginásio Industrial, sem prédio próprio, funcionando em uma das salas do antigo 

Fórum Gonçalo Porto, sob a direção do Sr. Basílio Machado da Silva. Foi somente 

em 1953 que o ginásio passou a funcionar em prédio próprio, construído no Bairro 

da Graça, por sinal primeira construção daquela localidade, tendo como nome 

Ginásio Estadual Dr. Oliveira Brito, em homenagem ao então governador do Estado 

Sr. Oliveira Brito (MARTINS FILHO, 2008, p. 102). Essa instituição foi a primeira a 

funcionar num bairro afastado do centro da cidade, pois até então todas se 

localizavam no centro da cidade. Em outra década esse colégio passou a ser 

chamado Complexo Estadual Gentil Paraíso Martins em homenagem ao Sr. Gentil 

Paraíso  Martins, ex-prefeito da cidade de Valença. 

Continuando, na década de 1950 temos a criação do Colégio Estadual de 

Valença, funcionando no prédio onde atualmente funciona o Colégio Estadual João 

Leonardo e oferecendo o curso de magistério, o qual durante anos formou várias 

gerações de professores de Valença e região. Funcionava anexo a esse colégio 

                                                           
1
 A professora concordou em ter seu nome citado na pesquisa. 
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uma escola primária, pública estadual, que era denominada Escola Anexa. Segundo 

OLIVEIRA (2006, p.119), em 1959 diplomou-se a primeira turma de professores do 

Curso de Magistério. Neste mesmo prédio foi instalado, em 1957, também o curso 

técnico de Nível Médio em Ciências Contábeis. Então, tudo foi transformado em 

Centro educacional de Valença – CENEVA. Em 1996, esse centro foi extinto por 

ocasião da instalação do Colégio Estadual de Valença – COESVA, em prédio 

próprio construído no Bairro da Bolívia, oferecendo o ensino de 2º grau, curso de 

Magistério e Formação Geral, nos turnos diurno e noturno. Em 2013 o Colégio 

COESVA passou por uma reestruturação e tornou-se sede da educação profissional 

oferecida pelo estado na cidade de Valença, passando a se chamar CEEP - 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO LESTE BAIANO 

oferece curso técnico (Ensino Médio com Educação Profissional) para alunos do 1º 

ano e oferta vagas para quem vai cursar o 1º do Ensino Médio integrado ao curso 

técnico nas áreas de saúde, meio ambiente e segurança2. Nesse sentido, registra-se 

como um fato importante a construção deste colégio localizado num bairro da 

periferia da cidade, onde a maioria da população é negra. Portanto, é algo que pode 

ser caracterizado como ampliação do acesso à escola para os jovens de baixa renda 

que passaram a formar um enorme contingente que vem se mantendo ano após 

ano.  

Durante as décadas de 1960 e 1970, o sistema de ensino de Valença 

permaneceu sem grandes mudanças; mas, a partir do final das décadas de 1980 e 

1990 são realizadas mudanças importantes no sistema educacional do município 

dando-lhe novo impulso, o qual pode ser demarcado com a criação, em 14 de abril 

de 1980, da Escola Média de Agropecuária Regional da comissão executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira- CEPLAC – Valença, localizada no Bairro do Bate 

Quente. Essa instituição, assim como as EMARCs das cidades de Uruçuca, 

Itapetinga e Teixeira de Freitas – Iniciou suas atividades como centro de treinamento 

profissionalizante. Foram centros instituídos com a Lei de Diretrizes e Bases nº 

5.692/71, conforme discutido por Argôlo e Argôlo (2008, p. 15),que afirmam: 

                                                           
2
 Segundo relatos orais da professora Flordolina Angélica Andrade, Diretora da DIREC V – Valença, 

os cursos de Educação Profissional técnica são integrados ao ensino médio e têm duração de quatro 
anos, voltados para quem terminou o ensino fundamental (9ª série).  Em Valença, são ofertados os 
seguintes cursos: Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em 
Controle Ambiental Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Gerência em Saúde. No 
Colégio Estadual de Serra Grande, que conta com ensino médio, é ofertado o curso de Técnico em 
Controle Ambiental. 
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Com o crescimento da procura por técnicos e trabalhadores 
qualificados, no espaço demarcado pelas ações da CEPLAC, o 
governo do Estado da Bahia, transfere as unidades escolares 
polivalentes localizadas nas cidades de Valença, Itapetinga e 
Teixeira de Freitas, para funcionarem nos moldes da EMARC- 
Uruçuca. Embasado nas credenciais conquistadas por esta Escola 
Média o Governo do Estado da Bahia, em consonância com o 
Conselho Deliberativo da CEPLAC e Ministério da Agricultura, firmam 
em 11 de abril de 1980, contrato de comodato, o qual estabelece a 
transferência da responsabilidade pedagógica, administrativa e 
financeira para a Instituição que trata da cacauicultura3. 
 
 
 

A partir de 1998, com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, suas atividades se 

voltam mais para o âmbito do ensino4, passando a oferecer os cursos de Ensino 

Médio e Técnico com habilitações em Agropecuária. Assim, desde a sua criação ―em 

1980 até 2008 a EMARC de Valença chegou a formar 1.223 alunos‖ (LIMA, 2009, p. 

22). 

Em 2008, sob a nova orientação no âmbito das políticas que foram definidas 

para o Sistema de Educação Tecnológica no País, há novo redimensionamento no 

Ensino Profissionalizante. Então, a EMARC, atendendo à Lei nº 11. 892/ 2008, sofre 

mudança integrando-se à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e passa a ser sede do campus do atual Instituto Federal Baiano- 

IF/Baiano que, anterior a essa reformulação era o Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CFET, criado em 1994 com o nome de Escola de Pesca, buscando 

atender às atividades produtivas da região advindas do setor pesqueiro e da 

construção naval. 

Tomando-se como referência o contexto apresentado, podemos afirmar que a 

rede de ensino de Valença teve um crescimento significativo na década de 1990, 

principalmente no que se refere ao Ensino Médio oferecido nas três esferas: na 

estadual, o Colégio Estadual de Valença – COESVA; na federal, o Centro Federal de 

                                                           
3
 - Para saber mais, consultar Ronaldo Costa Argôlo e Marinez Seára da Silva Argôlo. Sistema 

Educacional da CEPLAC 1965 – 2008. 
4
A EMARC - VALENÇA desde a sua formação, encontra-se situada numa área de 10ha, situada na 

Rua Glicério Tavares de A. Neto, s/n , Bairro Bate Quente, Valença-Bahia. E área de campo com 
43,06 ha no Km 07 da Rod. Valença / BR 101. Com área construída de 5.181,28 m. 
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Educação Tecnológica – CEFET e a Escola Média de Agropecuária Regional – 

CEPLAC / EMARC; e na rede particular, o Colégio Social, criado em 1983, o 

Educandário Paulo Freire criado em 1986, e o Colégio Perspectiva, criado em 1996. 

Tal crescimento, ao que tudo indica, foi um dos determinantes para chegada do 

ensino superior na região, também nesta década, uma vez que passou a haver na 

cidade uma grande demanda de jovens egressos do Ensino Médio ávidos por cursar 

uma faculdade. 

O final da década de 1990, a rede de ensino de Valença é coroada com a 

chegada do ensino superior no Município; finalmente, os valencianos têm sua 

aspiração concretizada em abril de 1997, quando a UNEB ocupa o cenário 

educacional de Valença como primeira instituição de ensino superior da região do 

Baixo Sul / Costa do Dendê, iniciando suas atividades como Centro de Ensino 

Superior de Valença - CESVA, criado pela Lei Estadual nº 6.676, de 10 de setembro 

de 1994, como uma unidade de ensino da Universidade do Estado da Bahia, nos 

termos prescritos pela Lei Delegada nº 66/83. No ano de 1997, com a Lei nº 7.176 

de 10 de setembro, a qual dispõe sobre a reestruturação das universidades 

estaduais da Bahia, esse Centro transformou-se no Departamento de Educação – 

Campus XV - Valença e, não dispondo de prédio próprio, funcionou durante oito 

anos, de 1997 até 2005, no espaço físico do Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET em regime de comodato. 

Em 2006 esse Departamento passou a funcionar num prédio do antigo 

Colégio Paulo Freire que fora alugado pelo Governo do Estado, situado na Rua 

Cecília Meireles, s/n Centro, onde permaneceu durante cinco anos. Somente em 

março de 2013, após 15 anos de criação, finalmente instalou-se na sua sede própria 

situada no Bairro Novo Horizonte. O Departamento de Educação – Campus XV – 

Valença iniciou suas atividades oferecendo o curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia com habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas e Escola 

Empresa. Posteriormente, passou por uma reformulação Pedagogia: Docência e 

Gestão dos Processos Educativos. Além desse, a Faculdade realizou, em parceria 

com as Prefeituras Municipais dos Municípios de Valença, Gandu, Cairú, Wenceslau 

Guimarães, Ituberá e Nova Ibiá, o Prejeto Rede Uneb 20005, oferecendo um curso 

de Licenciatura Plena em Pedagogia a professores das redes municipais do Ensino 

                                                           
5
 Programa REDE UNEB 2000 é como ficou conhecido o Programa Intensivo de Graduação desenvolvido pela 

UNEB desde 1998, em parceria com as prefeituras municipais de várias regiões do Estado da Bahia. 



72 
 

Fundamental de 1ª a 4ª séries. Também o Campus XV, já no ano de 2005, 

implantou o Curso de Bacharelado em Direito.  

Segundo MENDES (2011, p. 73), o surgimento da UNEB na região contribuiu 

para despertar, entre empresários, o interesse em investir na educação superior. 

Posteriormente, são criadas, em 2001, duas faculdades particulares: a Faculdade 

Zacarias de Góes- FAZAG, oferecendo os cursos de Administração Geral, 

Agronegócios, Marketing e Turismo; e a Faculdade de Ciências Educacionais 

(FACE), com o curso de Pedagogia. Atualmente a cidade conta também com cursos 

superiores oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF 

Baiano, além de cursos oferecidos à distância por instituições de ensino superior. 

É preciso observar que o surgimento dessas instituições particulares se dá 

em consequência do fato de que, como aconteceu em outros estados do Brasil, a 

criação de apenas uma faculdade pública foi insuficiente para atender à grande 

demanda da região por ensino superior, uma vez que, na época de sua criação, 

existia grande número de jovens egressos do Ensino Médio que, por sua vez, havia 

crescido significativamente a partir da década de 1990. De acordo com Guimarães 

(2003), durante as três últimas décadas do século passado, o ensino universitário 

brasileiro sofreu uma ―estagnação‖ em consequência da falta de investimento do 

Estado e, para atender à grande demanda, entra em cena a expansão do ensino 

privado. Conforme esse autor,  

 
 

(...) A rede privada de ensino superior, que já congregava 59% dos 
alunos, em 1985, passou a concentrar 62%, em 1998 (INEP- MEC, 
1999). Na verdade o ensino, o ensino público superior se expandiu 
apenas através da criação de universidades estaduais ou municipais, 
mas em número insuficiente para contrabalançar a retirada de 
investimentos na expansão da rede pública federal (...) 
(GUIMARÃES, 2003, p. 122). 
 
 

 
Essa situação é indicada nos índices oficiais sobre o Ensino Superior, como 

atestam Sampaio, Limongi e Torres (2000) ao destacarem dados do IBGE sobre a 

população universitária:  
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(...) Esse relativo abandono da educação por parte do estado 
brasileiro é parcialmente responsável pelo fato de que apenas 7,8% 
da população brasileira de 18 24 anos estivesse nas universidades 
em 1998 (IBGE / PNAD, apud SAMPAIO; LIMONGI e TORRES, 
2000, p. 122). 
 
 

 
Para finalizar a discussão desse item, vale estacar alguns aspectos que 

merecem ser observados na história da educação de Valença: é o grande número 

de professoras negras egresso da REDE UNEB 2000, oferecido na UNEB – Campus 

XV–Valença; o grande contingente de alunas negras nos cursos de pedagogia 

oferecidos nas faculdades particulares – FAZAG e FACE; e o reduzido número nos 

demais cursos, como Letras, Administração de Empresa, Direito, Fisioterapia 

filosofia, sociologia, Enfermagem e outros. Vale esclarecer que nossas afirmações 

partem de observações empíricas. No momento não dispomos de dados estatísticos 

sobre essa realidade.  
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CAPÍTULO 3: A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

3.1 A ESCOLHA DO MÉTODO 

 

 A escolha do método de pesquisa, em geral, está diretamente associada aos 

objetivos traçados e às questões que norteiam a pesquisa, os quais se colocam 

como desafios para o pesquisador que o induz (induz quem? O quê?) a construir 

caminhos para enfrentá-lo. Assim, no caso do nosso estudo, enfrentar nossas 

inquietações, nossos objetivos, tendo como referência a experiência adquirida na 

realização da pesquisa ―A história da educação de Valença nos últimos cinquenta 

anos‖ (MARIANO, MATTOS e OLIVEIRA, 2001), na nossa compreensão de mundo, 

construída no decorrer das nossas vivências cotidianas, nas referências teóricas, 

através das quais construiremos domínios conceituais para analisar a problemática 

em questão, e, finalmente, nas memórias das professoras negras acerca das suas 

trajetórias escolares e profissionais. Para tanto, utilizamos a abordagem qualitativa 

na perspectiva de Monteiro (1998, p. 8), por entender que ela procura interpretar o 

fenômeno social ao invés de buscar explicações estabelecendo uma relação causa- 

efeito Apoiando-nos nessa referência metodológica de pesquisa, utilizamos 

entrevistas e questionários como instrumentos para a coleta de dados.  

             Nessa ótica, as questões suscitadas a partir do problema dessa pesquisa 

guiaram a nossa opção pelo uso da História Oral na modalidade relatos orais, visto 

que essa opção metodológica nos pareceu a mais coerente com os objetivos do 

nosso estudo. Segundo Alberti (2013), a história oral pode ser adotada no trato de 

várias disciplinas, tanto das ciências humanas como sociais, guardando estreita 

relação com a tradição oral, memória, biografia, métodos qualitativos e outras 

―categorias‖. Tentando definir o que seria a singularidade desse método, a autora 

afirma que 

 

 

Se podemos arriscar uma rápida definição, diríamos que a história 
oral é um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica 
etc.) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que 
participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, 
visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo 
(ALBERTI, 2013, p. 24). 
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            As autoras Ferreira e Amado (2013, p. 25) advogam que a compreensão da 

história oral como metodologia está atrelada ao entendimento de que ela só 

―estabelece e ordena procedimentos de trabalho (...) funcionando como ponte entre 

a teoria e a prática‖. Dessa forma, as respostas às questões que surgem no interior 

da prática da História Oral devem ser, como colocado  pelas autoras, ―buscadas 

onde sempre estiveram: na boa e antiga teoria da história‖. Nessa linha de 

raciocínio, vala citar a historiadora da educação Jaci Maria Ferraz de Menezes 

(1997, p. 20) ao afirmar que 

 

Utilizamos el método de la historia, como forma de identificar lãs 
múltiplesdeterminaciones que tieneel presente. La utilizacione de la 
historia nos permite conocerlos origens de uma situación dada, sus 
variaciones em eltiempo y, conscuentemente, la no fatalidad o 
naturalidade de loshechos Del presente. Al usar el recurso de la 
historia para entender los problemas que nos 
hemospropuestoestudiar, trazemos um camino que nos permitiria 
situar lacuestión de lainclusión de los negros a la sociedade bahiana 
y brasileira, em eltiempo. De este modo, teniendo a Bahia como 
espacio que circunscribiael problema, fue nos tratare a (...). 
 
 
 

               Segundo Alberti (2013),o uso da Historia Oral como método de 

investigação de uma dada realidade não é recente, pois foi utilizado desde séculos 

passados quando, ainda na Antiguidade, historiadores, Heródoto e Tucídides já 

utilizavam relatos orais como estratégias para apreender fatos daquele período. 

Como corroborado por Thompson (1992, p. 20), ―A história oral é tão antiga quanto a 

própria história, pois ela é a primeira história‖.  

 Da mesma forma, os relatos orais foram utilizados em sociedades muito 

antigas, quando ainda não existia a escrita como meio de repassar, de forma 

sistematizada, saberes, valores, ensinamentos de geração para geração; mas, à 

medida que a escrita surge e se propaga, a prática do uso dos relatos orais vai 

sendo deixada de lado e eles perdem sua utilidade, seu valor. 

 A importância do relato oral permanece nas sociedades orais, ágrafas, como 

explicado por Hampatê Bâ, citando seu mestre espiritual Tierno Bokar Salif, quando 

em suas palavras expressa o valor e a força da tradição oral africana ao dizer que 
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A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do 
saber, mas não é o saber em si. O saber é uma luz que existe no 
homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 
conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitem, 
assim, como o baobá já existe em potencial em sua semente (SALIF 
apud BÂ, 1982, p. 167). 
 

 

 Ainda, segundo Bâ, 

 

A tradição oral é a grande escalada da vida, e dela recupera e 
relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótico àqueles que não 
lhe descortinam o segredo e desconcerta a mentalidade cartesiana 
costumada a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da 
tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão 
dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral 
consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo 
com o entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões 
humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência 
natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez 
que todo pormenor sempre nos permite remontar à Unidade 
primordial (BÂ, 1982, p. 167). 
 

 

 Aproxima-se das formulações de Bâ, as colocações da estudiosa Maria Isaura 

de Queiroz Pereira (1988, p. 16), ao discutir a função do relato oral e a transmissão 

de conhecimentos, quando esclarece que 

 

 

[...] através dos séculos, o relato oral constituíra sempre a maior 
fonte humana de conservação e difusão do saber, o que equivale 
dizer, fora a maior fonte de dados para as ciências em geral. Em 
todas as épocas, a educação humana (ao mesmo tempo formação 
de hábitos e transmissão de conhecimento, ambos muito 
interligados) se baseara na narrativa, que encerra uma primeira 
transposição: a da experiência indizível que se procura traduzir em 
vocábulos [...]. 
 
 
 

            Ainda de acordo com a autora, o relato oral é a base da própria transmissão 

do conhecimento, enquanto técnica empregada para dar sentido aos fazeres 

humanos e torna-lhes saber constituído:  

 

O relato oral está, pois, na base da obtenção de toda a sorte de 
informações e antecede a outras técnicas de obtenção e 
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conservação do saber; a palavra parece ter sido senão a primeira, 
pelo menos uma das mais antigas técnicas utilizadas para tal. 
Desenho e escrita lhe sucederam [...] (PEREIRA, 1988, p. 16). 
 
 

 
 Tomando como referencia as falas desses autore, podemos afirmar que o que 

é de fato recente é a difusão e utilização da história oral pela academia que, só veio 

a se consolidar como procedimento metodológico no início do século XX, graças ao 

avanço tecnológico, e com ele a invenção do gravador. A fita gravada contribuiu de 

forma significativa para a valorização da história oral, uma vez que, de posse desse 

recurso tecnológico, foi possível a historiadores e cientistas sociais a realização de 

entrevistas gravadas, cujos depoimentos podem ser melhor aproveitados já que os 

dados colhidos e transcritos podem ficar arquivados para ser utilizados, portanto 

acessível a estudiosos e pesquisadores. Dessa forma, as entrevistas ganharam 

―estatuto de documento, contribuindo assim, para a definição do que seja o trabalho 

com história oral‖ (ALBERTI, 2013, p. 25). 

            No Brasil, os primeiros trabalhos realizados utilizando a historia oral surgiram 

na década de 1970, quando pesquisadores e estudiosos que se aproximavam de 

algumas vertentes da História Nova começaram utilizar a história oral para dar voz 

às minorias, grupos discriminados ―silenciados, que até então não tinham liberdade 

de expressão, como, por exemplo, as comunidades negras, as indígenas, as 

feministas, os operários, os estudantes‖ (MENDES, 2002, apud CAMPPLLE, 2007, 

p. 134). Até então, a utilização da história oral era voltada para as elites, era 

baseada em ―registros, documentos e entrevistas de homens públicos com atuação 

no cenário político‖ (Ibidem, p. 134). 

             Assim, as entrevistas que realizamos com as professoras negras se 

apresentaram para nós como um desafio, no sentido de dar voz a um grupo que 

teve e/ou ainda tem um papel social importante na História da Educação de Valença, 

mas, que se constitui como grupo silenciado no seu contexto. Portanto, as suas 

memórias nos permitiram não só compreender parte da História da Educação da 

cidade de Valença, mas principalmente considerar essas docentes como autoras de 

uma história legítima. No entanto, deixamos claro que tivemos o cuidado para não 

cair na ―armadilha ilusória‖ de achar que a memória das professoras negras é a 

própria história em questão, ou o passado em si, pois elas são sujeitos reais e, como 

tal com qualidades e limitações. Portanto, coube-nos enxergar e analisar seus 
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depoimentos imersos num contexto sócio-histórico específico, que orienta e dá 

sentido às suas narrativas.  

             Essa questão é discutida por KESSEL (2006, p. 22) quando esclarece que 

 

 

(...) Memória não é história. A história é a narrativa que montamos a 
partir de nossa memória, (re) construção do que lembramos. 
Memória tampouco representa um deposito de tudo o que nos 
aconteceu. A memória é seletiva, pois guardamos aquilo que, por um 
motivo ou por outro, tem ou teve algum sentido em nossas vidas. (...) 
verbalizamos a nossa memória através da memória oral. Esta é o 
processo da lembrança e da oralidade de nossas recordações, é a 
forma de registro mais primitiva que possuímos. De forma seletiva, 
grupos e indivíduos articulam suas experiências passadas 
formulando uma narrativa histórica acerca de suas trajetórias. Esta 
narrativa é construída segundo nossas perspectivas presentes e, ao 
mesmo tempo, constitui a base a partir da qual vislumbramos nosso 
futuro. A memória oral representa a forma mais antiga e mais 
humana de transmissão e consolidação dessa narrativa. 

 

 

             Com a mesma perspectiva metodológica, Bosi (1987),ao analisar a história 

social de São Paulo, tendo como fonte única a memória as lembranças de idosos, 

estuda a partir de pessoas concretas como se deu o processo de industrialização da 

cidade. Assim coloca a estudiosa: 

 

 

[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, 
ao mesmo tempo, interfere no processo ―atual‖ das representações. 
Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, como também 
empurra, ―desloca‖ estas últimas, ocupando o espaço de toda a 
consciência. A memória aparece como força subjetiva, ao mesmo 
tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. 
(BOSI, 1987, p. 9). 
 
 

 

             Como já discutido por Mariano, Mattos e Oliveira (2001), o uso da memória 

como objeto de pesquisa tem-se constituído num procedimento metodológico cada 

vez mais requerido na história da educação, fruto de uma aproximação da educação 

com algumas das vertentes da Nova História, que, entre outras características, vem 

ampliando seu campo de estudo, até então restrito ao âmbito do sócio-político: 

―propõe-se, na verdade, uma ampliação do próprio objeto de estudo da história; essa 
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passa, aliás, a ter uma multiplicidade de objetos, alguns dos quais totalmente novos 

(porque, até então, impensados como tais)‖ (Ibidem, p.137). Assim, a reconstituição 

do passado através do registro de depoimentos orais deixa de ser mal visto, 

alcançando a condição de fonte de pesquisa na História Oral.  

             A História da Educação, dentro dessa perspectiva, é entendida como um 

campo de conhecimento que investiga a transmissão de comportamentos, de 

hábitos, de situações consideradas aceitáveis, convenientes, como referência a 

instituição educacional e que guarda sentidos para uma coletividade. É um campo 

de saber, portanto, que nos permite compreender a organização do processo 

educacional tendo como fio condutor a história (MARIANO, MATTOS e OLIVEIRA, 

2001). 

             Nessa perspectiva, para a História da Educação, a memória é entendida 

como possuidora de determinadas características que justificam sua utilização 

enquanto variável de uma pesquisa. Como afirma Mendonça (2006, pp. 94-95), 

 

 

Seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e 
permitir resistir à alteridade, ao tempo que muda, às rupturas que são 
o destino de toda vida humana; em suma ela constitui (...) um 
elemento essencial da identidade, da percepção  de si e dos outros.  
 
 
 

             Entre os estudiosos da história oral há um entendimento de que a memória 

porta algo que é coletivo, ou seja, comum a um grupo social, tornando-se uma 

referência privilegiada de um determinado contexto sócio histórico, mesmo que este 

esteja circunscrito a um ponto de vista particular. Como afirmam Mariano, Mattos e 

Oliveira (2001, p. 137):  

 

 

Ao entrarmos em contato com o relato dos entrevistados, estamos 
nos deparando, na verdade, com fragmentos representativos de uma 
construção coletiva pertencente a um determinado monumento 
histórico, com suas características socioculturais, aspectos da vida 
cotidiana e de uma mentalidade coletiva, que se traduz e se 
expressa no ―contar de si‖ de suas experiências. Ao falar de suas 
memórias, o entrevistado diz de uma realidade historicamente 
organizada, sobre o fazer e pensar educacional, que estes relatos 
atualizam (MARIANO, MATTOS, OLIVEIRA, 2001, p. 137). 
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             Nessa linha de discussão vale citar Maurice (2006, p. 69) quando discorre 

sobre a diversidade de pontos de vista de sujeitos que relatam um mesmo 

acontecimento: 

 

(...) De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto 
de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 
segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda 
segundo as relações que mantenho com outros ambientes. Não é de 
surpreender que nem todos tirem o mesmo partido do instrumento 
comum. Quando tentamos explicar essa diversidade, sempre 
voltamos a uma combinação de influencias que são todas de 
natureza social. 
 
 
 

A questão acima é discutida por Pollak (1989), ao se referir à característica 

individual e coletiva da memória sujeito a alterações e flutuações, ao tempo em que 

expõe a posição de Maurice Halbwachs (1968) com relação à memória coletiva: 

  

 

 

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo 
relativamente intimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, 
nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser 
entendida também, ou, sobretudo, como um fenômeno coletivo e 
social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 
submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes 
(POLLAKA, 1992, p. 2). 
 
 
 

            O autor também destaca a presença de aspectos invariáveis que marcam as 

falas baseadas em memórias. São acontecimentos que se impõem como referências 

narrativas, atravessando e, de alguma forma, organizando as falas dos 

entrevistados: 

 

 

Se destacamos essa característica flutuante, mutável, da memória, 
tanto individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na 
maioria das memórias existem marco ou pontos relativamente 
invariantes, imutáveis. Todos os que já realizaram entrevistas de 
história de vida percebem que no decorrer de uma entrevista muito 
longa, em que a ordem cronológica não está sendo necessariamente 
obedecida, em que os entrevistados voltam várias vezes aos 
mesmos acontecimentos, há nessas voltas a determinados períodos 
da vida, ou certos fatos, algo de invariantes (POLLAKA, 1992, p. 2). 
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Assim, as entrevistas realizadas com as professoras negras nos ajudaram na 

compreensão dos aspectos que marcaram as suas trajetórias, principalmente 

aqueles que se referem às suas memórias escolares e profissionais 

 

3.2 OS PASSOS DA PESQUISA         

 

Tendo em vista as peculiaridades presentes nas falas das professoras 

pesquisadas, decidimos não só gravar, como transcrever na íntegra todas as 

entrevistas, buscando extrair dos seus depoimentos momentos relevantes de suas 

trajetórias, sem perder o norte dos objetivos da nossa pesquisa. A escolha das 

informantes da pesquisa foi norteada por critérios que atendessem à nossa opção 

pela abordagem qualitativa, ao tempo em que pretendíamos ressignificar 

historicamente as experiências educacionais das professoras negras e seus 

domínios desenvolvidos ao longo dos anos de permanência no sistema público 

educacional de Valença, passando pelas escolas como alunas até chegar ao 

exercício da docência. Visto que o objetivo principal da nossa pesquisa de cunho 

sóco-histórico é investigar o processo de entrada e permanência das mulheres 

nesse espaço, tentamos, a partir das suas memórias, construir uma compreensão 

―palpável‖ de parte da história da educação de Valença a partir da segunda metade 

do século XX. 

            Nesse contexto, o ―perfil‖ traçado para a escolha das professoras negras em 

questão foi guiado pelos seguintes critérios: que se autodeclarassem negras; que 

fossem professoras do ensino fundamental em Valença; que demonstrassem 

interesse em participar, como informantes, da pesquisa; e, por último, que tivessem  

notória participação na educação do Município de Valença. 

           Inicialmente, mantivemos contato informal com cada uma das dez 

professoras negras, indo até às suas residências para apresentar, em linhas gerais, 

a pesquisa e como seria realizado o trabalho, ao tempo em que esclarecemos que 

faríamos entrevistas que seriam gravadas e aplicaríamos questionários, fazendo o 

convite para participarem do trabalho. Realizamos um segundo encontro quando 

formalizamos a participação das docentes na pesquisa com a assinatura do Termo 

de Aceite (Anexo) e, de acordo com a disponibilidade das informantes, marcamos 

data horário e local, definido por elas. Vale frisar que todas as professoras com os 
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quais mantivemos contatos demonstraram não só interesse, como entusiasmo em 

participar da pesquisa.  

           Nesse sentido, outro fato interessante é que, no início do trabalho, algumas 

vezes nos deparávamos com outras professoras negras, nas ruas ou em outro lugar 

qualquer da cidade, que comentavam sobre a importância da pesquisa etambém 

sugeriam nomes de professoras negras que poderiam ser entrevistadas. Esse 

entusiasmo nos instigava, nos envaidecia como pesquisadora, mas, por outro lado, 

nos apresentavam questões como: Nossa pesquisa se coloca para as professoras 

negras como algo que precisava ser feito para que elas fossem reconhecidas como 

tal? Será que nosso trabalho corresponderá às possíveis expectativas de tantas 

professoras negras? Por outro lado, vale deixar claro que essa contagiante 

receptividade das professoras negras em relação ao nosso trabalho não nos 

afastava da compreensão de que estávamos correndo risco e, também que 

enfrentaríamos algumas dificuldades que, numa pesquisa de âmbito qualitativo, em 

geral, se impõe; mas, vale apena o tamanho da empreita, que se traduz como algo 

bastante instigante, lisonjeiro e provocador. 

            As entrevistas foram semiestruturadas (ver anexo), a partir de um roteiro 

sistematizado em três partes, cada uma com um conjunto de questões relativas à 

presença das informantes no cenário educacional de Valença. A primeira parte trata 

da origem familiar: onde nasceram, se seus pais estudaram, qual a ocupação deles, 

se os irmãos estudaram; a vida escolar desde a primeira escola que estudou; a 

escolha da profissão. A segunda parte trata de aspectos relativos ao eu, professora 

em Valença; ao eu, mulher negra e professora; aos meus alunos, meus alunos 

negros. A terceira parte refere-se à visão das docentes acerca do sistema público de 

educação de Valença, no que se refere à sua abrangência à escola pública, a 

permanência dos seus alunos na escola, quantos chegam ao Ensino Médio; quantos 

alunos chegam ao ensino superior, a educação do negro em Valença. Vale 

esclarecer que o roteiro foi utilizado como uma maneira de direcionar melhor as 

entrevistas, para não perder de vista os objetivos da pesquisa. 

As entrevistas ocorreram durante o período de novembro de 2013 a 

novembro de 2014. Cada entrevista durou, aproximadamente, 60 minutos. Assim, 

após o término de cada entrevista, marcávamos a data e o horário do próximo 

encontro para esclarecimentos, se necessário, com relação a aspectos que não 

tinham ficado claros nos depoimentos.  
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            Durante a realização das entrevistas tivemos um diálogo muito interessante 

com as entrevistadas e sem tensões; e nenhuma fez objeção em responder aos 

questionamentos postos na pesquisa.  
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3.3 APRESENTANDO AS PROFESSORAS 

 

Entrevistamos oito professoras negras. Achamos importante esclarecer que 

as entrevistadas (cujas memórias serão apresentadas neste trabalho), com exceção 

de uma, não fizeram nenhuma objeção quanto a serem chamadas por nomes reais. 

A professora que preferiu usar um pseudônimo não explicou o motivo da opção, mas 

mantivemos em sigilo seu nome real. Um dado importante no perfil das depoentes 

diz respeito à faixa etária que, à época da realização das entrevistas, variava entre 

26 a 68 anos. Dentre as entrevistadas, quatro já estão aposentadas das funções 

docentes e cinco encontram-se em pleno exercício da profissão.   

         Daí, então, nessa empreitada de cunho histórico-social analisamos as 

memórias de nove professoras negras: as professoras Antônia, Neuza (Nome 

fictício), Edna, Jacira, Cláudia, Elidiana, Graça, Migleide, Noêmia. Nessa ótica, 

apresentamos abaixo as entrevistadas: 

 

              Antônia: Nasceu na zona rural, no povoado de Papa Gente município de 

Mutuípe. Concluiu o Curso Normal na Escola Normal de Valença. Fez graduação em 

Letras na Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna – FESPI. Ingressou 

no Estado através de concurso público em 1980. Fez Curso de Especialização em 

Interdisciplinaridade FACINTER- Universidade Federal do Paraná; fez Curso de 

Especialização em Planejamento, Didática e Avaliação – UNEB, - Gestar, fez Curso 

de Especialização em Conjuntura Nacional – CESEPE, no teatro da PUC-SP, 

Comunidades Eclésia de Base, Paróquia de Valença. Também foi Vice–Diretora do 

COESVA, onde também lecionou a disciplina Língua Portuguesa; foi professora do 

Colégio Paulo Freire; foi diretora da Diretoria Regional de Ensino – DIREC-5 de 

Valença; foi Secretária da Educação Municipal de Valença e foi membro da 

Comissão Pastoral de Terra- CPT de Valença. Aposentou-se em 2012. 

 

            Neuza: Nasceu na zona rural, na localidade de Jaqueira, no município de 

Valença – Bahia. Concluiu o Curso Pedagógico, no Colégio Normal de Valença, 

concluiu o Curso de Ciências Contábeis no Centro Educacional de Valença – 

CENEVA. Ingressou na rede pública estadual em 1975, através de concurso público. 
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Atualmente é professora de matemática no Complexo Estadual Gentil Paraíso 

Martins. 

 

                Edna: Nasceu em Cajaíba, no município de Valença. Fez o Curso de 

Magistério na Escola Normal de Valença e o Curso de Contabilidade no CENEVA. 

Fez o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão 

Escolar pela Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC; concluiu especialização 

em Supervisão Escolar no CERNE – Rio de Janeiro. Foi Professora Primaria durante 

oito anos numa escola municipal em Cajaíba, em 1964, ingressando na Rede 

Pública Estadual de Ensino em 1974, através de concurso público em 1974; foi 

professora na cidade de Lage, Lecionou a disciplina Matemática no Complexo 

Estadual Gentil Paraíso Martins onde, depois foi diretora. Aposentou-se em 2007. 

Na época da realização da entrevista era Diretora do Rotary Clube de Valença, 

Diretora da Cultura do Município de Valença; Conselheira da Secretaria Municipal da 

Promoção Social – SEMPS e Conselheira do Conselho Municipal de Defesa Dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDC.  

 

              Jacira: Nasceu em Valença. concluiu o Curso de Magistério e o Curso de 

Técnico em Contabilidade no CENEVA; concluiu o curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela FESPI e fez Curso de Especialização em Interdisciplinaridade 

Facinter- Universidade Federal do Paraná. Ingressou na rede Pública Estadual de 

Ensino através de concurso público onde foi professora de matemática durante 

vários anos e foi Vice-Diretora do CENEVA, que depois passou a ser COESVA, 

durante oito anos. Hoje está aposentada. 

 

              Cláudia: Nasceu em Valença. Fez O Curso de Magistério no CENEVA, 

concluiu o Curso Técnico em Agropecuária na EMARC de Valença e concluiu o 

Curso de Licenciatura Plena pela UNEB, através do Projeto Rede UNEB 2000. 

Ingressou como professora na Rede Pública Municipal de Educação de Valença 

através de concurso público. Fez Especialização em Gestão escolar, pela UFBA/ 

FACEDE à distancia. Foi professora do colégio José Andrade Soares no Bomfim, 

ministrando as disciplinas Geografia e História, ingressou, como professora, na 

Rede Pública Estadual através de concurso público. Há oito anos está Diretora do 

Colégio Estadual  Complexo Escolar Gentil Paraíso Martins. 
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             Elidiana: Nasceu em Valença. Fez o Curso de Magistério no CENEVA e 

licenciatura Plena em Pedagogia pela UNEB, através do Projeto REDE UNEB 2000. 

Fez Especialização em Interdisciplinaridade na Faculdade Internacional de Curitiba – 

FACINTE, fez curso de Matemática pela Faculdade de Ciências da Educação - 

FACE. Fez um curso em Gestão Escolar na Universidade Federal da Bahia- 

Faculdade de Educação-UFBA/FACED e Ingressou como professora da Rede 

pública Municipal de Ensino, através de contrato. Iniciou a carreira docente 

lecionando em classe multisseriada na zona rural do município de Valença, no 

Colégio João Teodoro do Nascimento, localizado na comunidade de Serra Grande, 

foi professora e, depois, Diretora do Colégio Municipal Dário Galvão, foi Supervisora 

do Projeto REDE UNEB2000 de 2004 a 2005. No período da realização da 

entrevista estava coordenadora de um setor da área pedagógica da SEC Municipal 

de Valença.  

 

           Graça: Nasceu em Valença. Fez o Curso de Magistério no CENEVA e fez um 

Curso de História (intensivo de dois anos) fez Estudos Adicionais em História. 

Ingressou na Rede Municipal de educação através de contrato. Foi professora da 

escola Nossa Senhora do Galeão no município de Cairu, e em uma escola em 

Cajaiba, no município de Valença. Já na sede de Valença foi professora do colégio 

Conselheiro Zacarias, foi coordenadora do Projeto Mobral e do Projeto Logos 2 em 

Valença e foi Vice-Diretora do Ginásio de Valença. Atualmente está aposentada  

 

              Migleide: Nasceu em Valença em 1988. Concluiu o Curso de Magistério no 

Colégio Estadual de Valença – COESVA em 2006. Trabalho na Secretaria do 

Colégio Municipal Clemenceau Teixeira e  como Educadora Social do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil – PET, na comunidade Sarapuí, distrito de Cajaíba 

localizado na Zona Rural do Município de Valença. Foi professora do Programa 

Todos Pela Educação – TOPA. No período da realização da entrevista estava 

trabalhando como educadora social Centro de Referência da Assistência Social – 

CRAS e, também, cursando o Segundo Semestre de Pedagogia na Modalidade a 

Distância.   
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             Noêmia: Nasceu em Valença em 1960. Fez os Cursos de Magistério e 

Contabilidade. Fez licenciatura Plena em Pedagogia na UNEB, pelo Projeto REDE 

UNEB 2000 e fez especialização em Especialização em Gestão escolar, pela 

UFBA/FACED a distância. Ingressou na rede municipal de ensino através de 

Concurso Público. 

 

 

3.4 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

No processo de execução das entrevistas, foi feita a gravação das falas das 

professoras e posterior transcrição. Após leitura dos textos das entrevistas, 

decidimos eleger as seguintes categorias de análise: 1. A origem familiar; 2. 

Memórias escolares; 3. A escolha da profissão; 4. Trajetória profissional. 

A origem familiar envolve aspectos da história de vida das professoras 

associada à organização e trajetória familiar e às condições sociais de vida. A 

categoria memórias escolares trata das evocações da vida escolar das professoras, 

relacionando-as com os sentidos atribuídos ao papel e importância da escola em 

sua formação pessoal e profissional. Já a categoria escolha da profissão refere-se 

aos motivos que levaram as professoras a escolherem a profissão docente.  

Finalmente, a categoria trajetória escolar refere-se ao processo de construção do 

papel profissional, envolvendo aspectos ligados à formação inicial (magistério e 

graduação) e continuada (pós-graduação, cursos, capacitações, atualizações, 

participação em encontros etc.) das professoras e suas atuações  profissionais. 
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CAPÍTULO 4: MEMÓRIAS COMO FORMA DE SABER, VER E DIZER: 
ANALISANDO AS FALAS DAS PROFESSORAS 
 

 

4.1 A ORIGEM FAMILIAR 

 

O estudo da memória das professoras negras ocorreu a partir das lembranças 

evocadas pelas questões postas na entrevista. Na análise dos textos produzidos 

pelas entrevistadas, a origem familiar emergiu como um dos determinantes para o 

percurso profissional trilhado, dando sentido e oferecendo pistas sobre a 

constituição da identidade docente dessas professoras. Nessa perspectiva, uma das 

questões, dentre outras, que dão contorno comum às narrativas das informantes 

dessa pesquisa se refere à origem familiar e à relação dessa origem com a escolha 

do magistério como profissão. 

Quanto ao local onde nasceram, das nove entrevistadas, três nasceram na 

Zona rural e seis nasceram na cidade, como pode ser observado no Quadro 03 

abaixo: 

 

QUADRO 03: NATURALIDADE E ANO DE NASCIMENTO 

PROFESSORAS NATURALIDADE ANO DE 
NASCIMENTO 

   Antônia Na zona rural do Município de Valença 1949 

   Edna Cajaíba – distrito de Valença 1948 

   Jacira Na cidade de Valença  1950 

  Graça Na cidade de Valença  1957 

  Neusa  Na zona rural do Município de Valença 1955 

  Noêmia   Na cidade de Valença 1960 

 Elidiana Na cidade de Valença  1972 

 Cláudia Na cidade de Valença 1973 

 Migleide Na cidade de Valença 1988 

Fonte: Dados da pesquisa 2011-2015 

 

Identificamos nos relatos sobre a memória escolar que o fato de ter nascido 

em comunidades rurais ou na cidade teve influência na trajetória escolar, como pode 

ser observado nas suas falas: 
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Antônia – Quando eu tinha cinco anos, apareceu lá o meu tio que 
morou em Salvador e fez o quinto ano. (...) E ele criou uma escola 
particular no povoado de Baixão, vizinho a Tremedal. E meu pai, por 
medo de não conseguir outra escola, porque não existia escola 
municipal na época, me botou nessa escola particular, na época com 
cinco anos, junta com outros meninos já bem maiores, era uma 
turma multisseriada que tinha alunos de 2º e 3º ano e de 4º ano 
daquela época. Então eu estudava alfabetização, fui alfabetizada na 
raça, sem pinturas, sem recortes, sem nada. Somente utilizando 
aquela pedra, não sei se você chegou a conhecer, era tipo um 
caderno diferente, uma pedra que se escrevia com o giz que também 
era pedra e que riscava. Uns eram mais macios que outros, e ao 
preencher todo o espaço do caderno de pedra se lavava ou se 
passava um algodão e voltava a escrever. Então, foi dessa forma 
que eu fui alfabetizada. (...) Com dois anos  como aluna desse meu 
tio Osvaldo, apelidado de Vavá, ele teve necessidade de sair da 
região, foi morar em Laje e a gente ficou sem escola, um tempão. 
Quando, aos oito anos, o prefeito de Valença era doutor Heitor, 
médico ele mandou uma professora do município pra região, mas 
não tinha escola, não tinha espaço físico. Aí, essa professora foi 
ensinar na casa de um tio que era vizinho nosso e eu voltei a 
estudar, nesse segundo ano, no segundo livro. E fui estudando, mas 
sempre havia interrupção por que a prefeitura ficava sem dinheiro, 
não pagava, professor ia embora. Aí ,fiquei nessa luta. Foi uma vida 
muito tumultuada... 

 

Neusa – (...) eu entrei na escola com quatro anos de idade. Nós 
vínhamos andando para um colégio, uma escola que ficava ali 
naquela região de Malpendipe. Vinha eu e uns meninos da minha 
época, também da minha idade, minha irmã mais velha, nós íamos 
andando uma distância de uns cinco quilômetros, quase uma légua. 
Depois, quando a escola lá já não tinha como acompanhar a nossa 
evolução; aí, minha mãe (que era num conjunto de três irmãs) minha 
mãe e mais duas irmãs, comprou esta casa aqui. Na época que 
comprou a casa aqui, essa rua era um terror. Muita lama, muitas 
lagoas, até sapo dentro da lagoa. O nome da rua aqui era Vai Quem 
Quer. Uma rua mesmo que ninguém queria pra nada mesmo, mas foi 
onde tiveram condição de comprar. E aí compraram essa casa aqui e 
foi aqui que eu e minhas irmãs começamos a morar depois que nós 
saímos da zona rural, e ficamos aqui estudando. Elas iam pra roça 
trabalhar e ficava a gente aqui estudando. Eu, minhas irmãs e mais 
uns primos também que os pais moravam numa fazenda Santa Cruz. 
Lá desse lado de lá também (...)  Aí, minha mãe pensou assim: 
―Bem! a única coisa que eu tenho que oferecer a vocês é o estudo. 
Vão estudar‖.   

 
Edna – Nasci em Maricoabo, lugar chamado de Cajaíba, aqui no 
interior de nossa cidade de Valença. (...) A infância foi infância de 
trabalho, de partir coco, de lavar roupa, de lavar azeite, de catar 
dendê (...). Já fui pro mangue também, ver siri, caranguejo, pescar. 
Entendeu? Essa coisa boa do interior (...). Minha primeira escola foi a 
escola da professora Anália, (...)  Ficava em Cajaíba, essa escola 
primária. (...) Minha mãe me deu condição, onde meu pai dizia que 
ele vivia do mangue, vivia de tirar caranguejo, vivia da pescaria e que 
qualquer filho poderia também sobreviver da pescaria. (...) Minha 
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mãe morreu, eu fiquei com 16 anos (...) ―Então, eu vim, estudei aqui 
em Valença, sete quilômetros, sete não, dez quilômetros. Às vezes, 
eu andava de Valença pra... De Cajaíba aqui pra Valença, de 
Valença pra Cajaíba e, às vezes, achava uma carona de um senhor 
chamado Seu Nestor que vinha de Nilo Peçanha, ele sempre me 
dava uma carona. Depois seu Arrim tinha uma empresa de ônibus 
chamada Amparo e me dava... Eu vinha de ônibus, estudava e 
voltava. (...) 

 
Edna - E aí, já que minha mãe morreu eu continuei a estudar. A 
diretora, Dona Iaiá, que o marido dela era juiz, Doutor Adenoel aí me 
dava quente-frio, me dava merenda; quando eu chegava, me dava 
café. E eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Seu Arrim me deu um 
passe escolar que eu vinha no ônibus daqui pra Cajaíba. Aí, eu ia de 
passe e voltava de passe Almoçava sempre na casa de uma amiga, 
uma chamada Creuza Lopes, minha amiga, e também passei um 
período na casa dos outros. Na casa de Safira, na casa de Adeilza, e 
aí, na casa de moçazinha. Porque eu vinha, trocava de roupa, ia pra 
escola. Entendeu? Quando o ônibus vinha, às vezes, dava tempo 
almoçar, às vezes, não dava. Era assim esse período. Foi um 
período cruel, mas fui forte. Entendeu?  E venci.  

 

Fica claro nos relatos apresentados, o quanto foi difícil para essas 

professoras frequentarem a escola nos primeiros anos dos seus estudos, quando 

ainda morava na zona rural, dada às condições adversas que tiveram que enfrentar 

para permanecerem na escola. Assim, podemos deduzir que não foram poucas as 

crianças que nasceram nas mesmas localidades que elas, ou em outras 

comunidades rurais pertencentes ao Município de Valença, e ficaram fora da escola. 

Isso só elucida um recorte cruel e, até certo ponto, já conhecido, da História da 

Educação da Região do Baixo Sul, sem falar em outras regiões da Bahia, onde o 

Estado foi negligente em termos de implantação de políticas públicas voltadas para 

a educação escolar das populações rurais, como garantia de um direito 

constitucional. Assim, tal descaso fez com que as oportunidades de estudos fossem 

vivenciadas por esforço próprio de uma minoria, principalmente os negros, e a 

grande maioria foi vítima do fenômeno da exclusão do sistema de ensino. E 

município de Valença vem, ao longo de várias décadas e até hoje, convivendo com 

o problema do alto índice de analfabetismo, sobre o qual falaremos mais adiante. 

Quanto às seis professoras negras que nasceram na cidade de Valença, 

percebemos, em seus relatos sobre a memória escolar, elementos que indicam 

terem enfrentado dificuldades (as quais analisaremos mais adiante), mas se 

comparada às que analisamos acima, as dificuldades para ingressar na escola 

foram bem menores  
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Na reconstituição da memória, com relação ao grau de escolaridade dos pais 

e irmãos das entrevistadas, uns não estudaram e os outros, com apenas uma 

exceção, como mostrado na tabela abaixo, não foram além do primário. Já o grau de 

escolaridade dos filhos/ irmãos, se comparado ao dos seus pais, é mais elevado, 

pois varia entre Primário, Ginásio, Ensino Médio, universidade, chegando até a pós-

graduação, e nenhum deixou de frequentar a escola, como pode ser identificado no 

Quadro 04, abaixo: 

 

QUADRO 04: GRAU DE ESCOLARIDADE DOS PAIS E IRMÂOS 

PROFESSORAS Pai Mãe Irmãos 

1-Antônia Até o primário Não estudou Irmãos até o ginásio, irmã fez 
universidade 

2-Edna  Não estudou Mãe, até a 4ª série Estudaram 

3-Jacira Não estudou Mãe ate a 4ª série Irmãos até o primário; a irmã ensino 
médio 

4-Graça Até a 4ª série Até a 4ª série Um irmão até o ginásio, o outro fez 
universidade 

5Neusa Não estudou Não estudou estudaram 

6-Elidiana Até o primário Não estudou Irmãos, até o ginásio, irmãs: uma 
superior incompleto, três 
universidade 

7-Cláudia Não estudou Não estudou Irmão, ensino médio; irmãs têm pós 
graduação 

8-Noêmia 
 

Não estudou Não estudou Irmão, ensino médio; irmãs têm pós 
graduação 

9-Migleide Não estudou Fez Universidade Irmão, fundamental II incompleto; A 
irmã, ensino médio 

Fonte: Dados da pesquisa 2011-2015 

 

 

Essa ―movimentação‖ representa uma ascensão social, se é que podemos 

denominar assim, de uma segunda geração, ou nova geração, que experimentou 

uma certa melhoria nas oportunidades de acesso à escola. 

Não devemos esquecer que, se pensarmos a partir dos parâmetros da 

história da educação da população negra brasileira, essa nova geração – as 

professoras negras e seus irmãos – pode, em alguns casos, como mostra os dados 

da tabela em análise, não ser filha de pais analfabetos, mas, provavelmente, é neta 

ou bisneta de pessoas analfabetas. Sobre essa questão, vale refletir sobre o que 

discute, a partir da perspectiva geracional, o historiador Gonçalves (2003, p. 325) 

acerca da problemática da educação da população negra brasileira: 

 

(...) quando comparamos negros pertencentes a geração mais jovens 

(entre 20 e 40 anos) com outros negros mais idosos (entre 60 e 80 
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anos ou mais). Estes, cuja infância e juventude estão mais próximas 

do início do século XX, padecem e altíssimos índices de 

analfabetismo. Por exemplo, em um total de 3 milhões, o percentual 

é de 70%. Entre as mulheres a situação é pior: quase 90%. 

 

 

Ainda com relação à escolaridade dos pais, um dado que merece destaque 

refere-se ao grau de escolaridade da mãe da professora Migleide que, dentre o 

grupo das mães que estudaram, é excepcional, porque foi a única que chegou até a 

universidade. Porem, é preciso ver que tal fato tem relação com a questão da faixa 

etária dessa entrevistada que é a mais nova do grupo; então, sua mãe pertence a 

uma geração mais nova que já teve maiores oportunidades de acesso à escola, a 

exemplo dos irmãos. Sobre isso, afirma Gonçalves (2003, p. 326):  

 

 

(...) Há uma esperada inversão nas expectativas geracionais de 
forma que quanto mais diminui a idade mais aumenta o grau de 
escolarização. Desnecessário dizer que são os mais jovens (entre 20 
e 40 anos) os que têm mais anos de contatos com o sistema de 
ensino. (...) (GONÇALVES, 2003, p. 326). 
 
 

  O autor coloca, ainda: 

 
 

 (...) De certa forma, esse estudo geracional suscita uma série de 
questões e questiona a universalidade de um mito da teoria crítica 
educacional tão em voga, de que o sucesso escolar depende, em 
grande medida, do capital cultural, em geral localizado na família. 
Diante de nossos dados brutos, a situação é outra. Podemos 
teoricamente vislumbrar três gerações – filhos, pais e avós – em 
estágios de escolaridade absolutamente diferentes uns dos outros. 
(2003, p. 325). 
 
 

Por último, vale transcrever um aspecto discutido pelo o estudioso que, assim 

como as questões apresentadas nas citações postas acima, tem muito a ver com a 

trajetória escolar das professoras negras em questão: 

 

 

(...) Não é mais possível continuar associando mecanicamente 
sucesso escolar e escolaridade dos pais. A questão é saber como 
avós analfabetos influenciaram a pouca escolarização de seus filhos, 
e como estes, apesar da pouca escolaridade, têm estimulado suas 
gerações futuras a terem êxito na escola (GONÇALVES, 2003, p. 
327) 

 



94 
 

 

4.2 MEMÓRIAS ESCOLARES 

 

 

Esta categoria se refere às memórias relacionadas ao processo de 

escolarização das professoras e aos impactos que esse percurso causou na opção 

pela carreira docente. Como pode ser visto no Quadro 05, que se segue,todas as 

professoras cursaram magistério, e 06 (seis) fizeram curso superior. Destas, 05 

(cinco) cursaram Licenciatura em Pedagogia; uma fez Licenciatura em Letras; outra 

fez Licenciatura Curta em História.  

 

 

 

 
QUADRO 05: NÍVEL DE ESCOLARIDADE DAS ENTREVISTDAS. 

 PROFESSORAS 

ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR 

Magistério 
Magistério + 

contabilidade/outro 

Graduação Pós graduação 

Pedagogia outros Espec. Mestrado 

       Edna   X         X     X   

       Antônia X       X   X   

       Jacira   X         X       

       Neusa   X         

       Graça
6
 X    

 
 X     

       Noêmia   X         X  X     

       Elidiana X           X      X   

       Claudia X  X  X       

     Migleide  X   
  

    

Fonte: Dados da pesquisa 2011-2015 

 

Das nove entrevistadas, só três, Cláudia, Elidiana e Migleide, que são de uma 

geração mais nova, frequentaram a educação infantil. As demais não frequentaram, 

mas ingressaram na escola ainda na primeira infância, como foi o caso de: Antônia 

que começou aos cinco anos, na zona rural; Neusa que começou aos quatro anos, 

na zona rural; Graça começou aos cinco anos. As outras três iniciaram suas 

trajetórias aos sete anos. Este dado nos leva a refletir sobre a questão do ingresso 

                                                           
6
 A entrevistada Graça não fez graduação, mas fez o curso de Estudos Adicionais em História que lhe 

habilitou ensinar na 7ª e 8ª séries de 1º Grau 



95 
 

dos filhos das famílias de baixa renda do município de Valença no sistema de ensino 

e, se tomarmos como referência os altos índices de analfabetismo que permeiam o 

município, sobre o qual trataremos mais adiante, parece que há um histórico de uma 

entrada tardia nas escolas públicas. Então, a realidade das entrevistadas parece que 

foge à regra. 

Com relação à primeira escola que estudaram, as entrevistadas, quase 

sempre, só lembram o nome da professora, não lembram o nome da escola. Isso se 

deve ao fato de que, na maioria das vezes, as classes funcionavam na sala da casa 

da professora, que era a própria dona, ou muitas vezes funcionava no fundo do 

quintal da casa.  

Outro fato curioso nesses depoimentos é que, com exceção de Antônia, em 

nenhum dos depoimentos há registro de nome de professor, só de professoras. Daí 

cabe perguntar: existiram professores do sexo masculino dando aula em escolinhas 

com características das citadas acima ou será que elas eram lugares determinados 

socialmente às mulheres? Esse é um aspecto da história da educação de Valença 

que merece ser investigado. Mas, nos limites do nosso trabalho não é possível. Em 

outro momento, outra pesquisa, talvez... 

Segundo os depoimentos das entrevistadas, todas elas estudaram em 

escolas públicas e tiveram uma trajetória escolar sem interrupções do Curso 

Primário ou Ensino Fundamental, passando pelo o Exame de Admissão até o 

ingresso no Curso de Magistério. Inclusive, como mostrado na tabela acima, das 

nove, cinco fizeram, em paralelo, o Curso Técnico em Contabilidade que era 

oferecido, segundo elas, no turno noturno, mas ambos funcionavam no antigo 

CENEVA. Uma outra concluiu Magistério e também o Curso Técnico em 

Agropecuária na EMARC /CEPLAC. 

Com relação a essa caminhada escolar sem percalços das entrevistadas, 

podemos inferir que não foi uma trajetória experimentada por boa parte das pessoas 

da geração delas, porque se por um lado, houve uma real ampliação da oferta 

educacional na cidade de Valença, que resultou das políticas públicas existentes no 

contexto histórico à época, como exemplo a criação do FNEP em 1942 (SAVIANI, 

2005), por outro, alguns foram marcados pelo fenômeno da retenção pelo o exame 

de admissão ao ginásio que foi, indiretamente, deixando muitos no limite do Curso 

Primário. Isso sem contar com o fato de um grande número não ter tido sequer a 

condição de fazer o exame de admissão, já que alguns não o fizeram porque não 



96 
 

puderam pagar o curso preparatório após o 5º ano e outros fizeram, mas não foram 

aprovados, logo foram excluídos prematuramente da escola, e alguns, depois de 

vários anos, voltaram a estudar, como no caso das irmãs de JACIRA: 

 

 
(...) Eu fiz a 5ª série na escola rural do campinho, que hoje é a Maria 
das Graças Ferrari, mas da primeira vez que eu fiz a 5ª série eu não 
fiz o curso de admissão, porque era eu e minha irmã na mesma série 
. Então eu falei pra minha mãe, como minha irmã é mais velha do 
que eu um ano, a senhora paga a admissão pra ela ir logo pro 
ginásio e a senhora paga pra mim no próximo ano. Então, minha 
irmã fez o curso, fez o exame de admissão, mas não passou. Por 
isso, no ano seguinte, eu disse: oh! Minha mãe, agora eu não abro 
mão, agora a senhora vai pagar pra mim também. Eu estudei, me 
preparei no curso e fiz a prova e graças a Deus passei logo de 
primeira também, só que minha irmã continuou sem passar. Anos 
depois, quando foi extinto essa exigência da prova de admissão, foi 
que ela foi estudar, se formou em Magistério e Curso Técnico em 
Contabilidade. Só que ela não atua na área, atua na área de saúde 
(...) 

 
 
 

 Neusa também conta como foi a experiência dela no Exame de Admissão e 

cita as suas irmãs nesse processo: 

 

 

(...) Porque eu estudei no primário até o 5º ano. Meu último ano foi lá 
com Jailda. Tinha a sala que era separada com meninos de um lado, 
menina de outro lado. A gente não podia... Meninos não passavam 
para o lado das meninas nem meninas não passavam para o lado 
dos meninos. E, daí, eu fui tirei o 5º ano. Eu fui fazer o curso de 
admissão com a professora Eutimia. A professora Eutimia era a 
professora de referência. Todo mundo que tinha que fazer o curso de 
admissão pra poder passar, a média menor era a nota cinco. Se não 
fizesse esse curso não entrava no ginásio. E ali levava mais um ano, 
ali estudando aquela admissão, ali, aquele livro bem grosso. Você já 
viu esse livro?Com Professora Eutimia era pago. Aí agora era pago. 
E nós fizemos esse curso lá, eu e os colegas da época. Das minhas 
irmãs, somente eu. Porque uma se dedicou, como é que diz? Se 
atrasou muito, ela não se dedicou muito aos estudos. A outra ficou, 
foi pra bordados, mas para estudar mesmo somente eu. Os outros 
primos meus, por conta daquela história que eu já te falei, também 
deixaram de lado. Tudo bem! Aí, fizemos lá esse curso com a 
professora Eutimia, todo mundo foi fazer aquela santa prova, bendita. 
Ali, onde é o João Leonardo. O colégio era ali. Que fazia a prova ali 
ao lado da escola anexa. Tinha uma escola anexa ali. E ao lado da 
escola anexa funcionava o ginásio. E ali, naquele terror. A primeira 
vez que eu fiz a admissão perdi. Só passei na segunda época, que 
tinha a primeira época e segunda época. Na primeira época eu 
passei em português e matemática, mas na última eu perdi. Que 
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tinha que tirar cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, se não... Na segunda 
época eu consegui. Aí fui para... Era 5ª série ou 1ª série? Era 1ª série 
ginasial. Aí, eu fui fazer daí pra cá não perdi ano nenhum (...) 

 
 

 

A professora Eutimia, provavelmente teve expressiva notoriedade na história 

da educação de Valença por ter sido, conforme veemente afirmativa de NEUSA 

sobre a participação dela no processo de preparação para o exame de admissão, a 

responsável pelo sucesso da trajetória escolar de muitas gerações de estudantes da 

cidade.  

Assim, como foi para as entrevistadas Antônia, Jacira, Edna, Neusa e Graça, 

o exame de admissão com certeza deve ter marcado as memórias de muitos 

estudantes de Valença e Região do Baixo Sul em diferentes períodos do século XX. 

A fala das entrevistadas sobre a experiência do Exame de Admissão nos sugere um 

questionamento: teria sido o ensino primário em Valença ineficiente a ponto dos 

alunos concluírem e não estarem preparados para fazerem esse exame? Se não, 

por que era necessário seus pais, com parcos recursos, arcarem com o custo de um 

curso preparatório que as certificaria para o curso primário tendo ou não o aluno 

frequentado a escola primária regularmente do primeiro ao quinto ano, como foi o 

caso da entrevistada Antônia que não o concluiu, mas, prestou exame obtendo 

êxito? 

Não tivemos como saber se, além do curso preparatório para o exame de 

admissão que era pago, havia outras despesas relativas à realização do exame 

propriamente dito, como, taxa de inscrição, materiais necessários, livro com os 

conteúdos específicos, formulário de inscrição, documentos pessoais exigidos7. 

Os depoimentos das entrevistadas acerca do exame em questão sugerem 

que, em Valença, assim como em outras regiões da Bahia, entre as pessoas que 

tiveram acesso ao ensino primário nas décadas passadas, no caso do período 

histórico do nosso estudo, na segunda metade do Século XX, deve ter sido muito 

pequeno o contingente de egressos desse nível de ensino que conseguiu ingressar 

                                                           
7 Para saber mais, ver a portaria de 18 de novembro de 1931 que estabelece o pagamento de taxas de requerimento de 

inscrição nos exames: 2$000, sob estampilha federal. O valor de um almoço equivalente, na época, a 50$000. Em moeda de e, 

15$000 equivale a R$ 5, 45. O valor parece baixo para os padrões atuais, no entanto, para a época representava um custo 

para as classes menos favorecidas, contribuindo para o estreitamento da pirâmide educacional e de seleção para a realização 

dos exames. Minhoto (2008) assinala que, para Capanema, os exames em dezembro seriam exclusivos para alunos 

matriculados no ensino primário, nas instituições autorizadas a realizar os exames 
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no ginásio, pois grande parte, principalmente os filhos de famílias desprovidas de 

capital cultural, foi ―impedida‖ de continuar os estudos por conta de ter sido 

reprovada no Exame de Admissão ao Ginásio, o qual foi instituído em8 1931, na Era 

Vargas, e perdurou por 40 anos, só sendo abolido em 1971, após a LDB de n° 

5692/71, segundo Abreu e Alcoforado ( 2012). Assim, houve, de fato, ampliação do 

acesso ao ensino primário, mas, por outro, restrição ao ensino secundário. 

Nessa perspectiva, é preciso entender que, se a grande maioria das crianças 

cujas famílias não dispunham de recursos para matriculá-las em escolas infantis por 

serem particulares, elas só ingressavam no sistema de ensino, melhor dizendo, nas 

escolas públicas com sete anos ou mais, haja vista o fato de caber ao  Estado a 

responsabilidade com a educação escolar só a partir dos 7 chegando até os 14. 

Desse modo, quando os alunos concluíam o primário estavam na faixa entre 12 ou 

14 anos e, se aprovados no Exame Admissão, entrariam no ginásio, continuariam 

seus estudos; mas, se não obtivesse êxito, não caberia mais responsabilidade do 

Estado para com sua escolarização uma vez que já haviam atingido ou ultrapassado 

a faixa etária dos sete aos catorze anos. 

Na década de 1970, quando o exame de admissão é extinto, mais 

precisamente com a aprovação da Lei de Diretrizes a Bases da Educação Nacional  

nº 5.692/71, o cenário educacional de Valença se depara com o fenômeno do 

aumento da demanda escolar para além do ensino primário, principalmente um 

grande contingente de pessoas jovens e adultas que, com certeza, boa parte era 

egressa do antigo ensino primário e havia sido reprovada  e voltaram à escola, mas 

no turno noturno porque uns já estavam no mercado de trabalhos e outros, 

principalmente os mais novos, se não trabalhavam, estavam em busca de uma 

oportunidade para tal. Daí, então, cabe pensar se estava a escola preparada para 

receber uma demanda a qual consideramos possível, mas com características bem 

específicas que, certamente, estavam longe de serem alcançadas. Então, coube ao 

colégio Complexo Gentil Paraíso Martins atender essa demanda oferecendo o 

Ensino de 1º Grau, na modalidade Educação de adultos. Conforme depoimentos da 

entrevistada GRAÇA: 

 

 

                                                           
8
 Para saber mais, consultar GEYSA SPTIZ ALCONFORADO de ABREU; MARIA ÂNGELA PEDRA MINHOTO - Política de 

admissão ao ginásio (1931 – 1945): Conteúdos e formas revelam segmentação do primário 
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(...) eu recebi outra proposta, ajudar na coordenação do curso 
MOBRAL. Ajudando a coordenar o MOBRAL. E foi uma seleçãozinha 
e eu passei e aí fui. (...) Foi boa porque eu fui conhecer a outra parte 
da educação. Criança a gente sabe que não sabe ler e escrever, mas 
adultos, jovens e adultos, pra ensinar a ler e escrever é outra história. 
Outra história, totalmente diferente. Aquele aluno que tá 
principalmente na zona rural, que tava na lida o dia todo, com a 
enxada na mão, trabalhando na roça, de noite ele queria aprender a 
fazer o nome. Eu não cheguei a ensinar a eles, mas eu coordenei o 
curso, mas coordenava, inclusive treinava os professores para 
ensinar aos adultos. Por isso que a gente tomava o treinamento fora 
daqui, em Salvador, em outro lugar pra poder vim passar para os 
professores. Pra daí colocar os professores no campo, para o 
trabalho. Isso me identificou.(...) No noturno era assim. Quem não 
podia estudar de dia estudava de noite. Enchia. As salas todas do 
complexo eram lotadas. A faixa etária vinha de 18, 20 até 40 anos, 
nessa faixa. E salas, professora, que começava com 50 alunos e 
terminava com 30, porque a evasão, professora, eles não 
agüentavam. Passava trabalho e tudo mais, mas eles não 
aguentavam ficar mais, era assim. Matriculava muito, mas sabia que 
terminava com pouco. Mas era assim lotado. Tinha assim cinco seis 
salas de 6ª série, cinco, seis salas de 7ª série, cinco, seis salas de 8ª 
série, cinco, seis salas de 5ª série, lotadas de aluno.  

 

O Colégio Complexo Gentil Paraíso Martins9 é uma instituição marcante na 

história social e educacional da cidade de Valença, foi fundado em 1963 e 

permanece na memória da trajetória escolar de diversas gerações de estudantes 

valencianos assim como das nove entrevistadas, já que todas elas estudaram nele; 

inclusive as mais velhas não só estudaram, como fizeram também as provas do 

Exame de Admissão porque era a instituição que o sediava. Portanto, achamos   

importante apresentar alguns dos depoimentos das entrevistadas acerca dessa 

instituição: 

 

Cláudia - Na quinta série, eu passei pra uma escola maior, essa 
Gentil Paraíso, então mais democrática ainda, abrigando mais 
pessoas diferentes ainda, e a população negra nessa escola maior 
ainda, porque naquela época as pessoas vinham de localidades aqui 

                                                           
9
 ―Nasceu em Valença-BA um grande homem:Gentil Paraíso Martins. Dotou o Município do seu 

primeiro plano Diretor Urbano, foi construído o Ginásio Industrial Ministro Oliveira Brito, que em 
decorrência da sua instalação e funcionamento surgiu o atual e bem constituído urbanisticamente 
Bairro da Graça. O sucedâneo deste Ginásio é o atual Complexo Escolar GENTIL PARAÍSO 
MARTINS, o maior estabelecimento educacional da cidade‖.Pronunciamento n.º 022/2009 – GAB 
715Brasília, 12 de novembro de 2009. Pronunciamento do Sr. Deputado Jorge Khoury (DEM- BA) 
na Câmara dos Deputados em Brasília, no dia 12/11/2009.  O colégio, ―conhecido como Complexo foi 
inaugurado com o nome de Ginásio de Valença. Localizado no Bairro da Graça, ao longo de sua 
história significativa parcela de contribuição para a formatura de anônimos e gente que se destacou 
em postos importantes da cidade de Valença‖. Disponível em: escolagentilparaiso@yahoo.com.br . 
 

mailto:escolagentilparaiso@yahoo.com.br


100 
 

próximas, o Galeão que tem muita gente negra, as periferias todas, 
mas ainda tínhamos a questão da seleção das salas, as turmas um, 
geralmente, eram das pessoas com poder aquisitivo maior, e assim 
eles iam selecionando até formar as turmas mais velhas, as turmas 
maiores, que eram as turmas das pessoas que repetiam o ano, 
muitas vezes, e naquela época também tinha a política de desligar a 
pessoa que repetia mais de uma vez, repetiu duas vezes é excluído 
da escola, e também, assim, por idade. Então pegava o menino que 
eram, que tinham o histórico de repetência e botavam todos juntos, e 
aquela turma os professores não gostavam de trabalhar, geralmente 
eram as professoras negras ou as professoras que não tinham tanta 
fama, né? que ficavam com esses estudantes. E, assim, tive um 
convívio de quatro anos, de oitenta e quatro até oitenta e sete, dentro 
de uma escola muito grande, naquela época era a única escola de 
ensino fundamental, de quinta a oitava, que nós tínhamos na cidade, 
na região, então muita gente vinha estudar aqui. Em oitenta e sete eu 
conclui a oitava.  

 

Antônia – Não, fiz o quarto todo, nem fiz o quinto, eu fiz o curso de 
admissão e passei. E por sinal o exame foi feito lá no complexo, 
naquele tempo só tinha um pavilhão com doze salas (...) 

 
Elidiana – (...) fui para o complexo escolar Gentil Paraíso Martins, fiz 
o ensino fundamental dois, o ginásio. Eu lembro que pra chegar lá no 
ginásio era a maior viagem, porque não tínhamos a orla aqui em 
Valença e o que existia era uma alvenaria muito grande e era o 
nosso atrativo, a nossa atração pra gente chegar até a rua que nos 
levava ao complexo, a escola, a gente passava por cima daquela 
alvenaria. E, às vezes caía, e era aquela risada, aquela coisa toda. 
Adorei minha fase do ginásio. Fiz muitas amizades (...) 

 

O município de Valença ao longo de várias décadas convive com o problema 

do alto índice de analfabetismo, e o mais grave é que, segundo o censo10 de 2010, o 

maior número se concentra entre as pessoas negras. 

Interessante pontuar, nessa discussão acerca da memória escolar das 

entrevistadas, duas questões registradas em todos os depoimentos: a primeira com 

relação ao valor positivo que as famílias atribuíam à educação escolar; orgulho dos 

que chegam mais longe. Podemos considerar essa percepção das famílias negras 

                                                           
10

As taxas de analfabetismo revelam uma desigualdade étnico-racial e social: se, no total geral da 
população com mais de 15 anos, 19,2% não sabem ler e escrever, este índice sobe para 24,9% 
quando se considera apenas as pessoas que se declaram negras, cai para 19,4% entre os que se 
afirmam pardos e cai ainda mais, para 12,2%, quando se contabiliza apenas a população declarada 
branca. – Mariano, Mattos e Benevides: 30 Anos de UNEB: O Departamento de Educação - 
CAMPUS XV. (Projeto disponível no acervo do NUPEX do Departamento de Educação). 
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brasileiras sobre a escola como sendo uma marca da história das populações 

negras de nosso país, assim como uma marca da história de sua educação? Sobre 

esse tema o historiador Gonçalves (2000, p. 337) destaca: 

 

 

(...) No ideário de luta dos negros brasileiros a educação sempre 
ocupou um lugar de destaque: ora vista como estratégia capaz de 
equiparar os negros aos brancos, dando-lhes oportunidades iguais 
no mercado de trabalho; ora como veículo de ascensão social e, por 
conseguinte, de integração; ora como instrumento de 
conscientização por meio do qual os negros aprenderiam a história 
de seus ancestrais, os valores e a cultura de seu povo, podendo a 
partir deles reivindicar direitos sociais e políticos, direito à diferença e 
respeito humano.  
 
 
 

A segunda questão está ligada ao fato de que, das nove entrevistadas, 

apenas duas não tiveram que trabalhar durante o período em que estudaram, as 

demais trabalhavam para ajudar no sustento da família e permanecerem na escola, 

sem interromperem seus estudos. Elas exerciam algumas atividades, seja na 

unidade familiar, ajudando nas tarefas domésticas ou fora de casa, quase sempre 

vendendo algo, como ambulante, e tiveram que vivenciar a difícil relação Trabalho 

versus Escola. As falas abaixo demonstram essa realidade: 

 

Antônia – Não. Eu trabalhei como professora, mesmo não 
oficialmente, porque a minha tia era professora do município de 
Valença, uma das primeiras do quadro do prefeito Heitor Guedes, foi 
quem começou a se preocupar com a zona rural e eu morando na 
zona rural, perto dela, eu já tinha feito o segundo ano, terceiro ano, 
não é? Ela, aí, ia ter nenê e eu tirava a licença dela, ela adoecia, 
tirava a licença. Então, tive uma experiência de sala antes mesmo de 
fazer a admissão e ir para o ginásio (...) Só pra lembrar, quando eu 
fazia a 8ª série, o único ano que eu estudei à noite, ginásio, eu 
trabalhei como auxiliar de enfermagem na Santa Casa, mas foi só 
um ano. No ano da 8ª série, depois fui estudar durante o dia e 
pronto. 

 

Edna – (...) Eu estudei o Curso de Admissão com a professora 
Eltimia. Fiz Admissão, eu estudava, ela dava curso de admissão. Eu 
fiz o curso e eu corrigia também as provas do admissão, do curso 
que ela dava. Ajudava. Graças a Deus. (...), antes de ser professora 
eu já era professora. Porque eu já dava aula, estudava e dava aula 
de admissão lá em Cajaíba, em 64. Ainda não era formada, não. Meu 
primeiro emprego foi com 16 anos, dando aula lá em Cajaíba pela 
Prefeitura aqui de Valença (...) 
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Jacira – Tinha trabalho. Pelo menos eu e minha irmã que eram os 
mais velhos, os outros eram menores, aí não sai muito. Ajudava 
muitas vezes em casa, mas não tinha essas responsabilidades. Eu e 
minha irmã Jacinete sempre saíamos vendendo. Nós gostávamos. 
Entendeu? Minha mãe fazia os pacotes, tinha quantidade de 50, 
enrolava dois ou três bem arrumadinho, chegava nas bibocas, aí 
falava ―bom dia ou boa tarde, o senhor quer comprar charuto?‖. O 
pessoal falava ―eu não‖. Olhava. E já era até conhecido o charuto 
 que minha mãe fazia, que, segundo quem entendia, era até 
uma coisa boa. E, aí, a gente contribuía nesse sentido aí. Além de 
ajudar em casa a preparar o material, o fumo e as folhas de fumo e 
ainda saíamos vendendo, contribuímos (...) 

 
Neusa – Eu só estudei. Agora quando era final de semana eu ia pra 
roça trabalhar. E vou até hoje. E nisso eu me criei e nisso eu 
continuo. Aí, nós íamos pra roça sexta-feira. Sexta-feira, não tinha 
essa coisa de o mês de São João, agora no meado do ano, mês de 
férias mesmo. Terminava a aula todo mundo ia pra roça. No final do 
ano tinha praticamente três meses. Terminava, ia todo mundo pra 
roça. E, aí, era trabalho mesmo. E no final de semana já sabia 
mesmo, fechou, saiu da escola, caminho de roça. Pois é. Aí, era 
plantar, era trabalhar, era casa de farinha, era fazer o que tinha que 
ser feito, era capinar, era tudo. Essa foi minha vida. 

 
Graça– Mas, minha mãe tinha isso: você estudava num turno, de 
noite fazia as tarefas escolares, mas outro turno, principalmente os 
homens, tinha que estudar um ofício, aprender alguma coisa, e tinha 
sempre, naquele tempo, homem era oficina ou carpintaria. 
Carpintaria ela não queria porque já tinha meu pai, aquele negócio 
todo... Então, Martiniano, mesmo estudando, ela botou ele pra 
aprender oficina de mecânica de carro (...) Tinha eu e Nilda, duas 
meninas que a mãe era costureira, mas estudava e em outro turno 
eu fui aprender a bordar. Então, eu tirei o diploma de bordado, expus 
minhas peças bordadas, (...) Eu era menina mesmo, devia ter meus 
8 ou 9 anos de idade. E com isso, minha mãe costurava, e quando 
via aqueles vestidos bordados; então, minha mãe não pagava a 
outras pessoas pra fazer. Então, o dinheiro que eu ganhei era assim. 
Eu bordava e minha mãe avaliava o preço que ela pagaria a outra 
pessoa era meu. Botava no preço da costura, era X e aí o vestido 
bordado era meu. Pra comprar minhas coisas. Ela sempre guardava. 
A gente vai crescendo, vai ficando mocinha e aí tem as coisas pra 
comprar. É uma coisinha, um batom, é uma coisa é outra, aí sempre 
eu tinha um dinheirinho ali guardado, ela sempre me dava. O 
dinheiro do lanche da escola, eu tava no ginásio. Eu tava no ginásio 
na época. Levava meu dinheirinho pra comprar meu lanchezinho na 
escola (...) 

 
Noêmia– Nós só estudava, mas ajudava na venda do meu pai. E na 
rua escolhia as mercadorias, comprar as mercadorias e carregava 
até a venda. Era isso... 

 
Cláudia– Nós estudávamos. Nós só estudávamos. Agora, assim, 
como mainha tinha venda, no turno oposto a gente ajudava na 
venda. Então eu aprendi a fazer jogo de bicho, a gente vendia 
geladinho com isopor pelas ruas, a gente vendia banana, vendíamos 
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pão. Ela trabalhava com comércio e a gente ajudava também. Tinha 
que fazer as coisas de dentro de casa, não podia ficar sem fazer 
nada. Então, com oito anos minha mãe me ensinou a cozinhar feijão, 
porque eu tinha que cozinhar (...) Mas, naquela época a gente tinha 
que ajudar bastante em casa, então se lavava roupa de ganho, a 
gente tinha que carregar a trouxa, tinha que ajudar a botar lá no 
quarador pra, a gente fazia um tijolo, um tijolinho artesanal, que é só 
cimento e areia, que essa parte daqui tinha muita areia, então a 
gente ia pra fonte, que não tinha água encanada, pegar água, que ia 
fazer esse tijolo. Então, a gente tinha que ajudar o tempo todo. Pra 
os meus irmãos menores a coisa ficando mais leve, mas todo mudo 
lá em casa, até o irmão, o menino, ele sabe cozinhar. Então, todo 
mundo teve que ajudar a fazer as coisas de casa, ajudar a fazer as 
coisas do comércio e todo mundo se ajudando. A gente, também, até 
hoje a gente guarda isso de sempre um ajudar o outro, ninguém 
morre sozinho, tem sempre uma mão lavando a outra. Isso também 
ficou, né, bacana.      

 
 
 
 

A partir dos depoimentos, percebemos o quanto foi difícil para as 

entrevistadas estudarem, e o quanto elas foram persistentes para vencer, mesmo 

tendo que dividir seu tempo entre o trabalho e a frequência escolar. Isso pode ser 

considerado como uma estratégia para superar o obstáculo ou se livrar do risco do 

não acesso à escola para não repetir a história de seus avós, de seus pais.  Assim, 

Cunha (1978, p. 147), analisando a questão do acesso à escola no Brasil, nas 

décadas de 60 e 70, a partir de estatísticas educacionais, aponta que na baixa taxa 

de escolarização, dentre vários fatores apontados por ele, está o problema da 

necessidade de sobrevivência da família que, às vezes, se sobrepõe  e ―obriga‖ os 

pais a colocarem os filhos no trabalho precocemente: 

 

 

(...) Em muitos casos, os filhos menores, em idade escolar, são 
chamados a colaborar na produção da renda familiar, prejudicando, 
assim os estudos.  Por outro lado, a escolarização significa, nesses 
casos, sacrificar a Possibilidade de colaborar na renda.  
 
 
 

Buscando apreender mais dados sobre a trajetória escolar das entrevistadas, 

perguntamos: como seus pais fizeram para manter você na escola?  

 

 

Cláudia – É muito emocionante falar sobre isso, me emociona 
porque, como eu disse, naquela época o governo não dava farda, 
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nem dava o livro. Eu tenho calo até hoje porque a gente ficava 
escrevendo; como eu tinha colega que tinha livro, então eu ia pra 
casa delas ou na hora do recreio, eu pegava o livro e ficava copiando 
o assunto que tinha no livro, fazia resumo, enfim. E a farda, era 
assim, minha irmã mais velha usou uma farda, aí eu usei a mesma 
farda e a minha irmã, perto de mim, usou a mesma farda que eu, que 
até o meu irmão usou uma farda de menina, que ele sofria, ele era 
caçoado por conta disso, ―você tá usando uma calça de menina‖. 
Aquela calça já era surrada. Antes era uma calça de tergal; então, a 
calça de tergal ainda dava pra disfarçar, era só fazer a bainha, 
desdobrando, porque éramos todos bem pequenininhos, subnutridos, 
né, graças a Deus. (...) A idade era muito próxima também. E o 
kishute, o kishute ele desbotava porque a gente lavava o kishute, que 
você não viu o que era kishute, kishute é uma coisa, eram de tecido. 
Então o kishute era assim, ele desbotava por conta do tempo, quem 
tinha o pé maior, a minha irmã mais velha, que você conhece, tem o 
pé maior, e aí, quem tinha o pé maior, passou pro outro, então, 
acabou a idade escolar e passou pro outro, então ele pegava e 
botava uma estopa, nem era algodão, era uma estopa que tinha na 
CVI. Botava essa estopa na ponta do sapato, pra o sapato não soltar 
do pé, e a gente ia, os ―mosquitinhos‖ tudo pequeno com o pé deste 
tamanho, porque o pé maior, né, era o sapato que tinha. Quem 
estudava de manhã, usava o sapato de manhã, quem estudava a 
tarde, usava aquele mesmo sapato a tarde. E era o sapato que a 
gente tinha, a gente só comprava sapato duas vezes por ano. (...) 
Nós tínhamos muita dificuldade, material escolar também não era 
dado, então lápis, borracha, lápis de cor, lápis de co,r aquele de seis 
cores, quando a gente via aquele de doze já era um espetáculo, de 
vinte e quatro, então, era um luxo. Então a gente tinha assim, uma 
carência muito grande, mas também, em contrapartida, nós tínhamos 
uma criatividade muito maior, né? Então, por exemplo, cola, a gente 
não tinha cola industrializada, a gente fazia cola de goma. Goma é 
matéria-prima originária da mandioca, então peneira, fica aquela 
massinha parecendo uma maisena, você cozinha, eu tô dando a 
receita da goma, com um pouquinho de vinagre, água, um pouquinho 
de sal pra ela não ficar com mofo, e você passava os seus trabalhos 
escolares, você colava com aquilo, então não tinha cola 
industrializada, né? (...) 

 
Jacira– Meu pai, ele até quando estava vivo, porque ele morreu nós 
ficamos pequeno ainda, pode se dizer. Aí ele ajudava, botava a 
alimentação em casa e minha mãe cuidava das outras coisas. Como 
eu falei: costurando pra fora, trabalhando de enfermagem na CVI e 
fazendo charuto pra vender e tudo isso foi levando. Eu sempre conto 
a algumas pessoas quando falam em dificuldade o seguinte: eu 
quando estudava à noite, eu estudava pelo dia e pela noite, então a 
noite quando eu saia seis e meia para ir pro colégio eu não tomava o 
café final mesmo. Eu fazia mingau de café com farinha, tomava pra 
enganar o estômago e ia pro colégio. Quando eu voltava umas dez e 
meia era que eu ia tomar café com uma coisa mais reforçada pra 
dormir. Que eu imaginava assim, se eu tomasse café reforçado na 
ida quando eu voltasse eu ia dormir com fome ou ia comer pouco 
assim. Não participava de muitos eventos que fosse pra gastar, 
apesar de minha mãe dizer ―Oh Cira!‖. Entre as coisas que eu não 
participava eu lembro de uma amiguinha secreta que teve uma vez. 
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Eu disse  ―Oh minha mãe, vai ter amiguinha secreta lá no colégio‖. 
Ela disse ―participe, eu dou o dinheiro‖. Mas depois eu analisei, 
minha mãe vai me dar o dinheiro, eu vou comprar o presente da 
amiguinha, vai ser só pra mim e meus irmãos. Eu sempre tive essa 
idéia de... Eu não participei da amiguinha secreta, participei do 
evento, mas não participei da amiguinha secreta. (...) Fazia as coisas 
que podia fazer, porque eu sabia que minha mãe fazia o que ela 
podia fazer. Dava o máximo dela. Então eu sempre digo, graças a 
Deus não tenho tristeza, não tenho trauma de nada da minha 
infância como família, porque minha mãe fez o que podia fazer e, 
graças a Deus, eu cheguei onde cheguei porque eu tive vontade 
também. Meus irmãos não chegaram, cada um tem seu motivo, a 
natureza é diferente, tudo mais, mas minha mãe sempre deu 
oportunidade pra gente ir adiante. E o sonho dela era ver todos os 
filhos formados; mas, antes dela morrer ela me viu formada, viu 
minha irmã também. 

 
Neusa –Livros, eu nunca recebi livro dado pelo governo. Eu não 
podia comprar livro, como eu já te falei. Até nos intervalos eu... Hoje 
nos intervalos saem os meninos tudo, levam as pastas porque se 
ficar na sala roubam tudo, é uma tristeza. Mas na época que eu 
estude, não. Os livros e as pastas dos meninos ficavam tudo na sala. 
Em cada sala tinha uma censora. A censora tomava conta de tudo 
ali. E, aí, quando os meus colegas que compravam os livros, que 
podiam comprar o livro, que saiam para o recreio, eu e Dionésia, 
essa colega minha, nós ficávamos na sala, pedia ao dono o livro e 
ficávamos copiando o que interessava a gente. Não tinha esse hábito 
de Xerox. Se tinha era uma coisa muito assim, muito raro, que não 
era muito sabido, muito propagado. E aí eu ficava ali, copiava aquilo 
ali tudo. Aquela gramática mesmo de Olga Pereira, se lembra? 
Aquela gramática boa. Eu copiei aquela gramática toda no dedo. Aí, 
eu pedi emprestado. Eles também emprestavam os meninos, a gente 
trazia pra casa o livro, copiava, aquilo tudo era assim. (...) A minha 
farda, eu me lembro bem da farda. Era saia. Saia e blusa. Saias de 
pregas, sapato de meia, tudo bem fardado mesmo. Quem não fosse 
de farda não entrava. E não era negócio de sandália, não. Era sapato 
mesmo. Já no normal era uma saia também azul de marcho. Aquele 
macho bem largo na frente com aquelas pregas assim e atrás 
também no quadril, mas um macho com aquelas pregas que se 
encontravam. E a blusa branca, também de sapato, não tinha 
sandália. Engraçado, não tinha bolsa nenhuma pra favorecer a 
gente. Bolsa que eu falo é Bolsa Família, Bolsa Escola, nada. Todo 
mundo andava fardado, todo mundo os pais compravam os seus 
sapatos, todo mundo andava dentro das normas que a escola exigia. 
E hoje, com tanta bolsa, com tanto... Ninguém compra livro, ninguém 
compra nada... 

 
Antônia- Era muito difícil. E eu quando comecei a estudar mesmo 
tinha muita prática de escrever rápido, escrevia em papel de 
embrulho, naquele tempo, não era como é hoje quase tudo plástico, 
embalagem plástica, era tudo de papel, saco de pão, embrulho de 
tecido, embrulho de outros tipos de mercadorias seca. Aí eu 
guardava tudo e escrevia na escola naqueles papéis e passava pro 
caderno em casa, passava a limpo. Eu me lembro que o símbolo de 
parágrafo meu era um oito. Eu tava escrevendo, quando tinha um 
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parágrafo eu botava o oito. Aí eu sabia, quando ia passar a limpo, 
que aquele oito equivalia ao ponto parágrafo. Então tinha essas 
coisas assim que a gente criava pra poder fazer economia de papel, 
economia de tempo e tinha também colegas boas que emprestavam 
livros. Naquele tempo não se tirava xerox, mas emprestava para 
você ler um livro no final de semana, vou sair, levo e trago. Eu 
lembro de uma colega minha que era secretaria de Dr. Benedito, Dr. 
Benedito trabalhava no Banco do Brasil e era professor de Química e 
a secretária dele, Aíssi, ela me emprestava, ela tinha livro de Biologia 
e me emprestava. Aí eu lia e copiava pra entregar a ela. Eu tinha o 
maior cuidado pra entregar no tempo, se ela me pedisse pra amanhã 
eu entregava hoje, pra na outra semana... Não era unidade, eram 
sete provas durante o ano, aí eu tinha sempre o cuidado de levar de 
volta. Diga mais uma dificuldade que você poderia lembrar pra eu 
falar, porque às vezes tem outras que na hora não lembra.  

 
Graça – E tinha o quê? Que comprar fardamento, livros, caderno, o 
material escolar era mantido, comprado pelos pais. Que graças a 
Deus hoje o governo dá tudo. Hoje é o estudante que não quer. 
Antigamente era pesado. Minha mãe costurava, juntava um 
dinheirinho para que no fim do ano, no início do ano ela pudesse 
comprar o material escolar dos três. Os maiores, o maior, no caso 
era Marivaldo, ajudando sempre a mim e a Martiniano. Ajudando 
minha mãe para mim e Martiniano. Que ele começou a trabalhar 
desde muito cedo pra ajudar a minha mãe. Como Martiniano 
também, que é o mais novo do que eu um ano, também começou a 
trabalhar cedo pra ajudar minha mãe. Ele vendia cebola na feira 
quase todo fim de semana pra estudar. Pra dali ajudar a comprar o 
material escolar. Eu vendia produto de beleza, eu fazia unha, eu 
ficava catando também um dinheirinho pra poder ajudar minha mãe a 
comprar o material escolar. Que minha mãe costurava, ela era pra 
tudo. E, aí é assim, a gente batalhava, minha mãe costurava pra 
comprar comida aqui, juntar outro aqui. Minha mãe gostava muito de 
entrar, naquela época, em caixa, que hoje chama de bolo, de 
dinheiro. Ia pagando, esse aqui é o dinheiro do material escolar, esse 
aqui é do presente de fim de ano natal e o de cá é pro material 
escolar. Minha irmã Minha irmã adotiva também ajudava minha tia, 
minha avó, cada uma dava uma pontinha. Um: ―eu dou a farda‖, 
outro: ‗eu dou o calçado ―... Eu me lembro que eu estudava naquela 
época  a farda era uma saia plissada, saia de preguinha. E minha 
mãe comprava aquele tergal bom em Salvador, trazia e ela fazia um 
ano ela costurava, eu estudava de um lado. No outro ano, por causa 
do sol queimando, não sei o quê, ela desmanchava e fazia do outro 
lado. [risos] Fazia do outro lado e a sai ficava toda nova, mas não 
era, era a do outro ano.  Porque os pretinho tinha que ir tudo 
arrumadinho pra escola. E a saia era assim. Disso eu não esqueço. 
Um ano de um lado, no outro ano era de outro. Naquele tempo usava 
muito pra estudante, um calçado que tava na época, no auge, 
chamado de conga. Que hoje é tênis, mas na época era conga. O 
conga minha mãe sempre comprava um pouquinho a mais porque 
ela tinha aquele cuidado de botar um algodão no bico pra poder dar 
dois anos. [risos] Pobre tinha dessas coisas. Estratégia de 
sobrevivência... 
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Uma questão a ser apontada diz respeito à falta de condições das famílias 

das entrevistadas para arcar com os materiais escolares necessários para o estudo. 

Nos relatos das professoras Antônia, Edna e Graça, constatamos que as 

entrevistadas, para conseguir contornar os obstáculos de origem econômica e 

permanecer na escola até concluir o magistério e começar a trabalhar, construíram 

uma rede de apoio fora da unidade familiar. 

Outro dado bastante significativo nas memórias das entrevistadas é o fato de 

que o acesso delas à escola foi garantido pelo fato de existir em Valença oferta 

educacional nas escolas públicas, mas a garantia de permanecer, de escolarizar-se 

só foi possível graças ao sacrifício de suas famílias que, conforme revelado nos 

depoimentos, tiveram que arcar, na medida de suas possibilidades, com a 

escolarização delas, visto que o  Estado criou escolas, mas  se desobrigou do dever 

de garantir a escolarização das crianças. Dito de outra forma, as políticas 

educacionais do período em questão não foram acompanhadas de ações outra que 

garantissem a escolarização formal como parte de um conjunto de medidas que se 

revertessem em garantia de outros direitos. Por essa via de mão dupla, as ações 

governamentais poderiam ter alterado as condições de pobreza das famílias negras 

de Valença evitando que milhares de crianças negras ficassem fora da escola. Tal 

problema é uma marca viva da história da educação dessa cidade, conforme lemos 

no depoimento da entrevistada CLÁUDIA sobre o fato de sua mãe ter entrado na 

escola, mas foi obrigada a sair porque não tinha o fardamento: 

 

 

Claudia - Minha mãe só estudou até o segundo ano, porque se as 
coisas eram difíceis pra nós, na época dela foi muito pior. Então a 
escola era muito mais excludente, ela foi excluída por ser filha de 
charuteira, ela foi excluída cedo da escola, no segundo ano escolar. 
(...) Ela foi excluída porque ela não tinha o dinheiro pra comprar o 
material, ela não tinha caderno, ela levava folha de papel de 
embrulho pra escrever e, aí, a professora, a diretora na época 
excluiu, porque na escola dela só tinha que estudar gente que tinha o 
caderno, que tinha a farda, quem tinha tudo.  

 
Nesse sentido, CUNHA (1978, p.150) afirma que  

(...) não se elimina os fatores restritivos da demanda apenas pela 
instalação de escolas gratuitas, embora esta providência possa, 
obviamente, atenuá-los, resultando em aumento da taxa de 
escolarização.  
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Ainda de acordo com o Quadro 04, das nove entrevistadas, seis têm nível 

superior, mesmo as três mais velhas que já estão aposentadas. Na época ou que 

concluíram o Magistério não havia faculdade pública11 ou privada na cidade de 

Valença. Então, só depois de já professoras concursadas e efetivas da Rede 

Estadual da Bahia/ Valença é que tiveram condições de sair para fazer graduação 

na Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna – FESPI; as outras três, 

que são de duas gerações a frente das primeiras, fizeram o curso de Pedagogia na 

Rede UNEB 2000. Três não fizeram faculdade, dentre estas uma chegou a entrar na 

UNEB no Curso de Pedagogia, cursou três semestre, mas diante da dificuldade para 

conciliar o trabalho e tempo que teria de dedicar-se aos estudos, resolveu 

abandonar; uma fez o curso de Estudos Adicionas12 de história; outra, na época em 

que realizamos a entrevista estava cursando Pedagogia na modalidade a distância. 

Assim, segue seus depoimentos: 

 

 

Antônia – Aí, quando eu entrei em 1980 existia em Ilhéus e Itabuna, 
as duas cidades juntas, tinham universidade particular era FESV – 
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Aí, oferecia o 
curso durante o período de férias de Dezembro a março e no início 
de Junho a meado de Julho. Então uma boa turma aqui em Valença 
fez esse curso. Exemplo de professora Jana, de professora Vanildes, 
professora Cremilda, professora Suzana, muitos professores fizeram 
assim. Levavam cinco anos interrompendo todas as férias. No início 
do ano às vezes as aulas começavam em Fevereiro, a gente só se 
desocupava em março. Mas aí ficava pagando aula, pegando horário 

                                                           
11

 A UNEB – Campus XV de Valença – Ba.  originou-se do Centro de Ensino Superior de Valença 
(CESVA), instituição criada através da Lei Estadual nº 6.676, de 10 de setembro de 1994. Oferecia 
apenas a graduação em Pedagogia inicialmente, passando a ofertar o bacharelado em Direito 
somente a partir de 2005; Em 2001 foram criadas duas faculdades particulares em Valença: A FACE- 
Faculdade de Ciências Educacionais, oferecendo cursos de formação pedagógica, Superior Normal; 
a FAZAG – Faculdade Zacarias de Góes , com oferta de ensino superior empresarial. 
12

Com relação à Educação Básica, a lei n. 5.692/1971 (BRASIL, 1971) instituiu o primeiro grau, com 
oito anos de duração, e o segundo grau, com três anos, de natureza profissionalizante. A lei também 
estendeu a obrigatoriedade escolar para oito anos e aboliu o exame de admissão, provocando 
aumento da demanda escolar para além do ensino primário. Essa lei também apresentava uma série 
de determinações referentes à formação do professor, exigindo habilitação específica de 2º grau para 
atuar nas primeiras séries do 1º grau; habilitação específica de grau superior, em licenciatura de curta 
duração, para lecionar da 5ª a 8ª série; e licenciatura plena para ensinar no 2º grau. Foi ainda 
estabelecida a possibilidade de realização de estudos adicionais, para que os formados em nível 
médio pudessem Lecionar nas séries finais do 1º grau e o portador de licenciatura curta pudesse 
atuar no 2º grau. (...)  
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vago de outros professores. A direção arrumava de forma que a 
gente cumprisse a carga horária do ano letivo das escolas.  

 
Jacira– Eu fiz concurso, depois passei, comecei a trabalhar (...). Por 
coincidência quando eu tava já trabalhando no Estado, tudo, eu fiz 
vestibular, lá em Itabuna, lá na FESP. Fui aprovada e comecei a 
estudar eprecisava trabalhar 40 horas pra pagar as despesas de 
estudo porque tudo era por nossa conta, o Estado não entrava com 
nada tudo era a gene que pagava, transporte, hospedagem, comida, 
tudo. Levei quatro anos fazendo o curso de pedagogia, indo todo ano 
nas férias. 

 

Edna – (...) eu fiz o vestibular em Ilhéus com uma amiga chamada 
Josefa me convidou que a mãe dela morava em Itabuna e eu tinha 
uma tia, que eu tenho até hoje que mora em Ilhéus. Então uma 
semana agente ficava em Ilhéus, uma semana a gente ficava em 
Itabuna, porque a Universidade era chamada Santa Cruz ficava entre 
Ilhéus e Itabuna... 

 
Elidiana – Depois eu fiz o curso de Pedagogia na época eu já tava já 
casada. Depois que eu me formei fiquei um período sem estudar. 
Aí... Porque logo quando eu me formei eu consegui logo trabalhar, eu 
e minha irmã. A gente foi logo trabalhar na zona rural, lá no 
subsistema Jiquiriçá. Que hoje é Jereba, (...) Ensinei sete anos na 
zona rural, na localidade do Gereba e vim pra Valença, porque 
passei no vestibular rede UNEB 2000, me oportunizou a fazer meu 
curso superior. E aí de lá pra cá fiz a rede UNEB 2000 no curso de 
Pedagogia (...) 

 
Cláudia - (...) Então, eu tinha uma vontade de fazer pedagogia e na 
minha época não tinha faculdade em Valença ainda, não tinha, não 
existia UNEB. E teve um projeto, Rede UNEB 2000, mas só quem 
pôde fazer foram os professores da rede municipal porque o Estado 
não abraçou esse projeto e, na época, eu não era da rede municipal, 
eu só era da rede estadual. Aí, em dois mil e um, em dois mil, me 
lembro, eu fiz o concurso pra rede municipal, eu disse, eu vou fazer o 
concurso para a rede municipal, viro professora da rede municipal, 
concluo a Rede UNEB 2000 em dois anos e vou ficar com pedagogia 
pela Rede UNEB 2000. E, aí eu fiz a prova, passei em terceiro lugar 
e virei professora da rede municipal. Mas aí demorou pra sair a 
segunda turma da rede UNEB, mas, graças à Deus, a segunda turma 
da rede UNEB eles finalmente aprovaram em dois mil e quatro, e nós 
passamos em primeiro lugar. E eu tive a felicidade de passar e as 
minhas irmãs também passaram, então nós éramos três numa sala 
de quarenta professores cursando pedagogia. A característica da 
rede UNEB mais rica é essa, que nós todos éramos professores, 
todos estávamos atuando em sala de aula, nas mais diversas 
modalidades de ensino, tendo que dar essas aulas, inclusive, porque 
era requisito do curso e, graças à Deus, eu tinha também o 
companheirismo das irmãs, porque a gente sabia que quando a coisa 
ela apertava uma ajudava a outra, olha lá, aquela educação, né, do 
pai, da mãe, naquela hora reforçada. E aí nós fizemos a rede UNEB, 
com muita dificuldade, porque nós tivemos que reivindicar muito, os 
professores não tinham remuneração, nós não tínhamos um lugar 
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fixo pra assistirmos as nossas aulas, começou na EMARC, no prédio 
da EMARC, depois foi pra FACE, virou um prédio de uma escola 
estadual e depois, finalmente, nós tivemos a conquista de ir pro 
próprio prédio da universidade, que também já era um prédio 
alugado, então foi muita batalha, pra gente conseguir conquistar o 
curso de pedagogia, não foi fácil. Era, tava previsto pra dois anos, 
mas foi bom, a convivência, o aprendizado, até a questão também da 
cidadania, que a gente teve que exercer,  a cidadania, a gente ouviu 
desaforo porque foi reivindicar na câmara, a gente foi xingado nas 
ruas, mas a gente mostrou que professor é cidadão e que tem voz, e 
que eles tiveram que dar vez, pra poder a gente conseguir 
conquistar. 

 
Claudia - Eu tentei. Então, eu fiz a UNEB em noventa e oito, mas por 
uma coincidência, não se, eu fiz a prova no sábado, era um sábado e 
um domingo, eu fiz a prova no sábado, em noventa e oito, no 
domingo, o pai do meu companheiro faleceu. Ele morava em uma 
cidade chamada Ouriçangas, perto de Irará, de Feira de Santana, aí 
nós dois, eu poderia ter ido fazer a prova, mas eu preferi 
acompanhá-lo, e aí nós dois fomos pra esse lugar, pra fazer as 
coisas, né, do enterro e tal. Em noventa e nove ele fez e eu não fiz, 
eu deixei ele seguir vida dele, né, e eu fui tocar a família, tocar a 
casa, enfim. E ele concluiu, tanto que ele concluiu pedagogia, o 
curso extensivo de pedagogia e eu fui pra rede UNEB, por conta 
mesmo de não ter ido mais, eu achava que seria mais rápido, seria 
mais prático. Aí, graças a Deus, coincidiu com a gestação da minha 
filha Isla, que hoje já tem doze anos e tudo deu certo no final, tudo 
deu certo. 

 
Neusa – Olhe bem! Se falando das minhas limitações eu lembro aqui 
agora. Depois que... Há um tempo aí atrás eu fiz o vestibular da 
UNEB, passei que eu queria já; agora, as meninas diziam: ―Neusa, 
pra quê? ‖Eu disse: ―Não, eu quero me experimentar‖. Eu quero me 
experimentar. E fui e fiz, mas gostei muito, mas chegou a um ponto 
que, como eu tô lhe dizendo, quando eu vejo que o desafio tá além 
das minhas limitações eu... Tá entendendo? Eu vi que pra mim não 
dava pra mim conciliar 40 horas que tenho de trabalho, com 
matemática, com alunos adolescentes e ter que dar conta de um 
programa daquele, extenso que requer muita leitura, requer muito 
trabalho, requer muita mentalização. Aí eu não tinha como conciliar 
Eu não queria fazer um curso de faz de conta. Eu não queria fazer 
um curso de colagem, copia aqui cola ali. Eu disse fique aqui que eu 
vou pro lado de cá‖.  

 
Migleide – (...) estou no segundo semestre de Pedagogia. 
Pedagogia à Distância. A realidade é que a UNEB sempre me 
causou um medo na prova, o povo fala muito da prova da UNEB, que 
é muito difícil, que é isso, que aquilo, e eu nunca tentei. Esse ano eu 
me escrevi no ENEM justamente por isso, pra ver se eu consigo 
entrar pelo ENEM. Porque você paga, mas não é uma coisa... É 
porque é à distância, a de lá às vezes é semipresencial, o professor 
tá ali... Só que eu não estou me encontrando, semipresencial. Eu 
acho que deixa muito vago, eu também não sei, muitos dizem que 
faculdade é assim mesmo... (...) Eu não quis mais fazer o ENEM, eu 
fiz duas vezes. Passei, mas, quando chegava na hora de me 
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inscrever no SISU, eu não consegui. Por duas vezes, o sistema trava 
e eu não consigo me inscrever, acaba passando. Duas vezes. E não 
consegui. 

 
Graça – Agora, já eu, não. Eu já estudei mesmo. Fiz, conclui, formei 
em 76, fiz magistério. Em 77, logo em seguida eu tive um convite 
para trabalhar na escola de Cairu. Fui trabalhar em Cairu. Aí fui 
trabalhar na Nossa Senhora do Galeão, em Cairu, levei dois anos no 
Galeão. Depois, resolvi voltar pra Valença. (...) 

 

 

Os relatos, principalmente das entrevistadas mais velhas, não deixam dúvida 

sobre o quanto foi difícil o ingresso delas no ensino superior e, também, a total 

ausência do Estado no sentido de criar políticas de apoio à formação continuada. 

Como muito bem colocado por elas, tiveram que arcar com todas as despesas 

necessárias à realização do curso de graduação, inclusive deslocamento, 

hospedagem e alimentação, sem contar com nenhum tipo de ajuda de custo. 

Outrossim, as três mais novas enfrentaram dificuldades para cursar faculdade, 

embora mais amenas porque, de qualquer forma, foram contempladas com as ações 

afirmativas direcionadas que surgiram no limiar do Século XXI, direcionadas para 

habilitar professores do ensino fundamental, atendendo exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases do Ensino Nacional – LDB 9394/2006. Em todo caso elas 

concluíram o Ensino Médio entre final da década de 1980 e início de 1990, tiveram 

que esperar, aproximadamente 16 anos, a oportunidade de ingressar nesse nível de 

ensino, diga-se de passagem, tão esperado por centenas de cidadoas valencianos 

que, como dito nas palavras da professora e poetiza Macária dos Santos Andrade 

(11/07/1929 - 17/01/2014), ―aspiravam uma   faculdade‖, que só chegou em Valença 

em 1997, mas não foi motivo de desestímulo para essas professoras negras.  

Vale evidenciar uma questão que aparece em todos os depoimentos das 

entrevistadas em relação à caminhada para alcançar o ensino superior, é que todas 

concluíram Curso de Magistério, mas não ingressaram logo na universidade porque 

a necessidade de entrar no mercado de trabalho era premente, pois, precisavam 

obter recursos para se manter, manter a família, pois algumas já eram mães de 

famílias, e também teriam que construir possibilidades para continuar seus estudos.  

Isso sem contar com o fato, como já mencionado, de não existir faculdade na 

cidade.  
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Outro aspecto nesse processo que merece destaque se refere ao fato de que 

das entrevistadas que têm irmãos só a professora GRAÇA, talvez por ser o mais 

novo, tenha concluído concluiu o curso Técnico em Agropecuária na EMARC de 

Uruçuca13 e tornou professor da EMARC de Valença, depois ingressou na 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no Campus de Santo Antônio de Jesus 

onde concluiu o Curso de História. É necessário observar que ele é irmão mais novo 

e, talvez por isso teve possibilidade de estudar até concluir o Ensino Médio, entrou 

no mercado de trabalho e conseguiu ingressar no ensino superior, tendo assim uma 

trajetória escolar semelhante a delas, enquanto seu irmão mais velho parou de 

estudar  no ginásio para trabalhar e ajudar nas despesas dos estudos dela e desse 

irmão14. Tal situação está colocada no seu depoimento, quando perguntamos sobre 

a escolarização dos seus irmãos: 

 

 

Graça – Todos. Todos três estudaram. Quer dizer: o mais velho 
Marivaldo estudou até a 7ª série ajudando sempre a mim e a 
Martiniano. Ajudando minha mãe para mim e Martiniano. Que ele 
começou a trabalhar desde muito cedo pra ajudar a minha mãe. 
Como Martiniano também, que é o mais novo do que eu um ano, 
também começou a trabalhar cedo pra ajudar minha mãe. Ele vendia 
cebola na feira quase todo fim de semana pra estudar. Pra dali 
ajudar a comprar o material escolar (...) 

 

Nesse sentido, segue depoimentos de algum as entrevistadas onde 

identificamos mais elementos que ilustram nossa discussão acerca do fato em 

questão: 

                                                           
 
13

Escola Média de Agropecuária Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
CEPLAC- EMARC – Uruçuca, fundada em maio de 1965. Ao longo de sua história, essa unidade de 
ensino profissional desenvolveu diferentes projetos, desde a Estação Experimental, criada em 1923 – 
sendo o primeiro centro de pesquisa de cacau do mundo – passando a Escola de capatazes e 
depois, em 1965, a Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC (EMARC), fortalecendo sua 
vocação para a formação de profissionais da região cacaueira baiana. 
Essa instituição teve presença marcante na história da educação de Valença e Região, formando 
muitos jovens filhos de família pobres do município que lá estudaram, residiam no seu campus, 
principalmente rapazes porque as moças, por restrição das famílias, não iam estudar lá. In. 
em:Home>Blog> Histórico 
14

 Estamos nos referindo ao professor e político Martiniano José Costa que, foi vereador da Câmara 
Municipal de Valença, foi Presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT do Estado da Bahia, 
atualmente é chefe de gabinete da Secretaria de relações Institucionais – SERIN – Centro 
Administrativo da Bahia em Salvador - Jornal Grande Bahia | Redação | Publicado em 18/03/2014 
 

 

 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/urucuca
http://www.jornalgrandebahia.com.br/
http://www.jornalgrandebahia.com.br/author/jornal-grande-bahia
http://www.jornalgrandebahia.com.br/2014/03/18
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NEUSA –Eu e minhas duas irmãs. E mais três primos filhos da minha 
outra tia. Que os pais... Que essa outra tia minha, Eulália ela era 
casada, ela tinha uma situação financeira melhor, porque ela era 
casada com o tio Jacinto que tinha essa fazenda Santa Cruz, que era 
desse pessoal de... Você não é daqui de Valença, não, né? Eles 
tinham aquele casarão no Jardim Novo junto de dona Rute. Aquela 
fazenda, que eu esqueci o nome, o filho era Buzig, que também 
morreu. Eu esqueci o nome do homem. Me esqueci mesmo agora. 
Sim, era essa fazenda que era do tio dos meus primos, do homem 
que se casou com minha tia e eles tinham uma situação financeira 
melhor. Tanto que eles compraram isso aqui e nós viemos, como eu 
já falei, eu consegui me formar e eles, não sei porque confiavam no 
dinheiro, não se dedicaram muito. Chegava a inventar, dizer a mãe 
―Que nada mamãe, lá na escola não aceita pessoas pretas pra 
estudar, não‖. Inventava que preto não precisa estudar, pra que 
estudar. Aí o pai também tinha condição financeira, quer dizer, ele 
não teve uma ação mais enérgica para que os meninos 
continuassem a estudar. Já o lado da minha mãe pela situação que 
ela vivia, abandonada do marido, eu fui praticamente criada por essa 
tia Rainha. (...) 

 

 

ELIDIANA – Sou a quarta filha da minha mãe, mas, ao todo somos 
seis irmãos, quatro mulheres e dois homens. Todas quatro mulheres 
são professoras, os dois homens seguiram a profissão do meu pai: 
antenista. 

 
ANTÔNIA – São dez. Eram dez, porque já morreram quatro, mas 
são dez filhos, que o casal teve. Eu sou a primeira e o segundo foi 
menino. Todos estudaram. Agora estudaram, não quiseram 
continuar, os primeiros. A caçula ela tá até terminando psicologia, vai 
terminar esse ano, em novembro. Ela é freira, mas todos eles pai fez 
todo esforço pra estudarem, mas todo mundo, a maioria, não quis 
enfrentar. Aprendia, ficava, concluía o primário e deixava. Outros 
concluíram o segundo ano, do então ginásio, agora essa caçula é 
que prosseguiu com os estudos.  

 

A partir dos depoimentos, nos perguntamos se o fato das mulheres 

permanecerem nos estudo até o grau maior estaria associado a uma pré-disposição 

maior delas para enfrentar as dificuldades que os homens; ou está associado à 

questão dos meninos permanecerem menos tempo na escola, abandonando- a em 

função do trabalho, enquanto que as meninas enquanto estudam, conforme 

registrado em vários depoimentos das entrevistadas, ajudavam nas tarefas 

domésticas do próprio lar, ajudavam na costura, bordavam ou aprendiam a bordar. 

Haja vista, o fato de que nenhuma das entrevistadas deixou os estudos para 
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trabalhar. Só entraram no mercado de trabalho quando concluíram o Ensino Médio, 

no caso o magistério. 

O fato das entrevistadas, tanto as mais velhas já aposentadas, como as mais 

jovens, chegarem ao ensino superior, representa uma novidade na história da 

educação de Valença, pois elas, com exceção de Migleide, dentro das suas famílias 

são a primeira geração de mulheres negras que conseguiram, a duras penas, 

alcançar esse nível de ensino; e, com certeza, as que já estão aposentadas fazem 

parte da primeira geração de professoras de Valença que chegou ao ensino 

superior. No entanto, de maneira alguma podemos dizer que se trata de um grupo 

privilegiado; visto que a educação é um direito constitucional; mas, por outro lado, é 

um grupo singular porque em se tratando de pessoas negras, elas aparecem nas 

estatísticas entre os poucos que conseguiram chegar ao ensino superior. Pois, se 

hoje é difícil para o contingente populacional negro alcançar o 3º grau, imaginamos 

nas décadas de 1970 e 1980. 

Queiroz (2001), em pesquisa sobre raça e gênero no Ensino Superior, chama 

a atenção para a discrepante desigualdade existente no sistema superior de ensino. 

Em Salvador, cidade onde foi realizada a pesquisa na qual o contingente 

populacional de pretos e pardos é maioria, esse grupo é minoria entre os estudantes 

universitários.  

 

 

4.3 A ESCOLHA DA PROFISSÃO  

 

Com relação à escolha da profissão, percebemos pelos relatos das 

entrevistadas que a família tem presença marcante nesse processo. No entanto, 

percebemos que há grande ênfase na figura da mãe que ocupou papel fundamental 

na escolha, se é que podemos chamar assim, mas o fato é que, das nove 

entrevistadas, cinco se referiram à influência das suas progenitoras nesse momento. 

Esse, dentre outros aspectos, é o dado que mais aproxima as respostas das 

entrevistadas. Os depoimentos a seguir exemplificam nossa afirmação: 

 

 

JACIRA – Olha, na verdade, a profissão de professora eu não 
escolhi. Foi uma imposição de minha mãe. Na época eu já observava 
que tinha muito professor desempregado e, aí, eu não queria fazer o 
curso de magistério. Queria fazer o curso técnico em contabilidade, 
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que eu achava que tinha mais chance de encontrar emprego. Aí, 
minha mãe disse ―Não, você não vai fazer contabilidade, não. 
Formatura de pobre é professora. Você vai estudar pra ser 
professora. Aí eu disse ―tudo bem minha mãe, então eu vou fazer o 
seguinte, eu vou fazer magistério pra satisfazer a vontade da 
senhora e vou fazer técnico em contabilidade pra satisfazer a minha 
vontade‖. Podia, na época, tinha vaga, tanto é que eu fiz como eu 
falei os dois cursos ao mesmo tempo. Um pelo dia e outro pela noite. 
Mas depois me apaixonei por magistério, me apaixonei mesmo que 
desde a época do estágio, tudo, me apaixonei. Tanto é que eu tirei 
dez no meu estágio. E a professora do meu estágio passou até a ser 
minha comadre, anos depois, que eu tive meu filho, tudo e aí ela 
passou até a ser minha comadre. Hoje nós temos amizade. E eu 
gosto muito de magistério, viu? Tô aposentada porque tem um 
momento que a gente precisa descansar. A gente se aposenta 
oficialmente, mas na prática a gente nunca se aposenta. Sempre tem 
alguma coisa pra fazer. E eu gosto muito de magistério. 

 

 

A resposta de Neusa não deixa dúvida de que o que foi determinante na sua 

escolha foi o fator financeiro, ou seja, a condição de sua família, pois, como ela 

coloca, ―queria fazer‖ contabilidade, mas sua mãe entendeu que a profissão de 

professora era mais cabível para ela como uma moça pobre que precisava se 

formar, ter uma formatura que possibilitasse encontrar um trabalho para sobreviver.  

Em outros depoimentos, identificamos que a escolha da profissão está muito 

associada à questão de gênero, como pode ser visto nas falas abaixo: 

 

 

Graça – Bom. Pra ser sincera mesmo a você, eu não queria fazer 
magistério. E eu vou contar uma história até engraçada [risos]. 
Naquele tempo o negócio era meio rígido e minha mãe era muito... 
Prezava muito os valores e só existia o curso de contabilidade à 
noite. De dia que tinha Magistério. Filha mulher estudava de dia 
(professora). Filho homem estudava à noite Contabilidade. Tá vendo 
como era a estrutura nossa? Eu queria fazer à noite, mas a 
preocupação de mainha era ―Quem vai lhe buscar, que eu não tenho 
tempo de todo dia levar e pegar você na escola?‖. A preocupação 
era eu não vim sozinha pra casa e voltar. E olhe que naquele tempo 
não são os dias de hoje, não tinha a violência de hoje. Era tudo muito 
pacato, muito calmo, mas minha mãe dava muito valor ao que a 
sociedade ia falar se eu chegasse tarde, se eu viesse com amigos, 
nosso namoradinho (...) Então, à noite não tinha como vim me 
buscar. Meu irmão mais velho Marivaldo, gritou logo ―Eu não vou 
buscar ninguém, então não adianta a senhora inventar história que 
eu não vou buscar ninguém‖. E, aí, eu tive que fazer magistério. Mas, 
no decorrer do curso, fiz o básico, o 1º, o 2º e o 3º ano  Que pro 
magistério é três anos; tinha o básico depois mais três. 
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Neusa – Eu pessoalmente não queria ser professora. Eu tinha outros 
planos pra minha vida, sonhava medicina, tal. Tanto que na sala de 
aula, eu gostava daquele momento que o professor perguntava 
assim: ―O que vocês querem ser? Em que vocês querem se formar‖. 
Eu respondia ―Eu quero ser cientista‖ [risos] Aí os colegas meninos 
diziam assim: ―Poxa! Nem medicina, produtora você quer ser mais, 
quer logo ser cientista‖. Isso era brincadeira de sala de aula, mas a 
condição não permitiu. E aí como na minha época ser professor 
ainda era uma referência, não é isso? E aí por esse caminho, para 
atender anseios de minha mãe, de minha tia que achavam isso o 
auge, e aí eu fui. Naquela época a gente ouvia os pareceres dos 
criadores, dos pais e seguia aquilo mesmo a risca e, aí, me formei 
pra professora.  

 
Cláudia – Por preconceito. Minha mãe achava que quem estudava 
no EMARC fumava maconha, quem estudava no EMARC era 
drogado, e por isso, ―não, não vou deixar minha filha de quatorze 
anos ir pra uma escola que tem maconheiro‖. Naquela época tinha 
isso, né, tem maconheiro, não vai e tal. E a gente tinha que 
obedecer. (...) Inclusive minha paixão pela EMARC era porque em 
oitenta e sete, quando nós fomos pra, quando nós estávamos na 
oitava série, minha professora de português da oitava série, era 
professora de lá também, e ela promoveu uma excursão e nós fomos 
conhecer a escola. E quando nós fomos conhecer a escola, a parte 
técnica, a parte administrativa, a parte onde se dava a teoria e 
também a parte do campo, onde se faziam as aulas práticas, eu 
fiquei apaixonada, porque até hoje eu sou assim, bem rural. Eu gosto 
muito da terra, gosto de animais, e eu fiquei encantada, não, eu 
quero estudar ali. Mas, não podendo, tinha as outras opções que 
eram dois cursos de educação profissional, que era ou contabilidade 
ou magistério. E desde pequena eu brincava de dar aula aos meus 
irmãos, minha mãe me deu um quadro de presente, um quadro 
pequenininho, uma lousa, né, quadro de giz, e a gente brincava, os 
meus irmãos devem ter sofrido muito, porque eu era professora, 
imagine (risos). E ai, a minha outra opção foi o magistério, assim, por 
vontade também, né, não podendo EMARC, foi o magistério, mas 
depois eu matei minha vontade lá no EMARC, eu fiz os dois anos, 
porque eu já era formada em ensino médio, então eu só completei, 
eu fiz o técnico lá, eu não fiz o científico, né? O primeiro ano, eu fiz o 
segundo e o terceiro técnico em agropecuária. Então, eu tenho o 
magistério, tenho técnica agropecuária, a pedagogia. 

 
Antônia – Eu tinha vontade de fazer curso normal, e o curso na 
época, o curso de comércio era voltado para os homens e era à 
noite. Aí ficava mais difícil, aí meus pais ficavam mais preocupados e 
tudo mais. E o curso normal era durante o dia. 

 
 

Nesses depoimentos, como o de Antônia, percebemos porque os pais 

achavam que, por ser mulher, não lhe cabia fazer contabilidade, ou seja, 

associavam a natureza dos cursos ao sexo: para os rapazes contabilidade, para as 

moças o magistério. Também a questão do cuidado, da proteção dos pais para com 
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a filha mulher pesava na hora da escolha, uma vez que entendiam que frequentar 

um curso à noite colocaria a reputação da filha em risco. Tal observação também 

cabe ao depoimento da entrevistada Graça, cuja mãe não achou conveniente que 

ela fizesse esse curso. 

Outrossim,  cabe refletir sobre o que representou, para a história da educação 

de Valença, a criação do curso de contabilidade, em finais da década de 1970, mais 

precisamente, em 195715. Cabe perguntar qual teria sido a intenção do Estado, 

concretizada através da ação do grupo de valencianos Dr. Mustafá Rosenberg de 

Sousa, Professor Araci Carvalho, Professor Wilson Caetano, em responder à 

demanda de Ensino Médio na modalidade técnico profissionalizante voltado para 

rapazes, como possibilidade de preparação para o ingresso no mercado de trabalho 

uma vez que até então a única opção seria o curso de magistério, já que outra 

oportunidade só surge na década de 198016  quando foi criada, com a Lei 5692/71, 

na cidade de Valença a  Escola Média de Agropecuária- EMARC – mas que só 

oferecia o Curso de Agropecuária um curso no turno diurno. Assim, parece ter ficado 

subtendido que às famílias caberia decidir se seria cabível às moças fazer ou não o 

curso em questão; mas o fato é que, negando a tradição, três das entrevistadas, do 

grupo das mais velhas, fizeram Magistério e Contabilidade: Edna, Jacira e Noêmia.  

Uma da geração mais nova, Cláudia, concluiu magistério e depois fez Agropecuária. 

Retomando a discussão anterior, observamos que a opção de Noêmia, pelo 

Magistério, foi motivada pela expectativa de que o diploma poderia ser uma  

possibilidade de trabalho até mesmo na sua própria casa, conforme afirma: 

 

Noêmia – Por que eu escolhi ser professora? Bem, naquela ocasião 
eu fiquei assim: fazer o quê? Fazer o que, depois que eu saísse da 
escola? E por falar em banca, né, porque nós podíamos dar aula até 
dentro de casa, por isso eu optei pelo magistério. 

 

 

                                                           
15

  Para saber mais, consultar em VOMERI, Janete Pereira de Sousa. Primeira cronologia da História 
da Educação do Território de Valença, 2011, p. 4 – disponível em: www.webartigos.com/artigos/...da-
educacao-no...valenca-bahia/59846/ 
16

 Mais informação ler em: O Campus Valença do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano (IF Baiano) originou-se da antiga Escola Média de Agropecuária Regional da 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – EMARC – Valença, que iniciou suas 
atividades como centro de treinamento profissionalizante em 14 de abril de 1980, de acordo com aLei 
5.692. Em 1998, passou a ofertar dois cursos: o Ensino Médio e o Curso Técnico com Habilitação em 
Agropecuária, conforme orientava a Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394/96. In. 
Home>Blog>Histórico (2015, p. 1). 

http://www.webartigos.com/artigos/...da-educacao-no...valenca-bahia/59846/
http://www.webartigos.com/artigos/...da-educacao-no...valenca-bahia/59846/
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/valenca
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Percebemos na resposta da entrevistada Edna que a principal motivação para 

a sua escolha profissional foi o gosto pelos estudos e, também, o envolvimento que 

ela diz ter tido desde muito jovem com a atividade docente, o que a fez uma 

verdadeira amante da profissão que se verbera na sua relação com os alunos, com 

o ―outro‖, em ajudar o ―outro‖ transmitindo-lhe conhecimento, e com isso ser 

reconhecida e respeitada como professora, como está explicitado abaixo: 

 

 

Edna – Antes de ser professora, eu já era professora, já era, antes 
porque eu já dava aula, estudava e dava aula de admissão lá em 
Cajaíba em 64. Ainda não era formada não. Meu primeiro emprego 
foi com 16 anos, dando aula lá em Cajaíba pela Prefeitura aqui de 
Valença. Depois da prefeitura passei, em 74, no concurso, aí eu fui 
pra Laje, agora 74 já foi pelo governo estadual. Escolhi porque 
realmente eu só dava pra isso. Só dava pra ser professora. Fiz o 
concurso da junta, passei, mas não quis assumir. Por que eu não sou 
pessoa de ficar parada em um escritório trabalhando. Gosto mais de 
trabalhar realmente como professor. Entendeu?  De ensinar, levar os 
conhecimentos que a gente tem para as pessoas mais carentes. 
Com paciência, com amor, com compreensão. Tanto que minha voz 
hoje é assim, porque eu fui professora, realmente que dava conta do 
recado. Dava aula e o aluno aprendia. E quando eu passei no 
concurso pra ensinar no ginásio foi matemática. Eu gostava de 
matemática. Matemática e o aluno com Edna 80 ninguém aguenta. 
80 ninguém aguenta, o apelido. Com Edna oitenta ninguém aguenta 
porque eu chegava no horário, parecia... Tinha cinco minutos pra 
entrar na minha aula. Se eu entrasse sete eu só deixava entrar até 
sete e cinco. Entendeu? Negociar... Então, se você negocia então, a 
pessoa não pode... Então você faz tipo um contrato. Então ele não 
assistiu a aula porque ele não quis, que já sabia que tinha que 
chegar nesse horário. Se eu chegava sete, sete horas eu tava na 
minha sala. Quando era de noite 19 horas eu tava na minha sala. 
Entendeu? Foi um período bom que hoje ainda recebo 
agradecimento dos alunos, de avó de aluno, de pai de aluno. É o que 
fica. Muito bom!  

 

Já a entrevistada Migleide optou por ser professora por incentivo de seu avô 

e, também porque na sua família já tinha duas gerações de professoras, por sinal 

todas negras: a mãe e três tias irmãs da mãe, conforme seus relatos:  

 

Migleide– Eu entrei no COESVA e por conta da família, na família já 
ter professor. (...) Concretizei meu sonho e também o sonho da 
minha mãe que, era me ver formada, e ala lutou para eu me formar. 
Assim como meu avô e minha avô lutou para ela se formar, que ela 
só se formou quando já era casada e já tinha eu e minha irmã. 
Realizei o sonho da minha mãe de me ver formada e também um 
sonho do meu avô que era ter professor na família. Meu avô queria 
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professor na família e ele tem né, embora não esteja mais vivo, 
somos seis...  
 

Migleide– (...) e eu sempre acompanhava minha mãe, quando ela ia 
trabalhar na zona rural, sempre estava presente na sala de aula com 
ela. Eu acabei também gostando do fato de ser professora. E na 
época tinha o Médio e o Magistério. Que na época era magistério 
ainda. Aí eu optei pelo magistério. Disseram que quem fosse fazer o 
magistério, o curso magistério, era professor. E como eu queria ser 
professora, eu fiz o curso de magistério. E, aí, com uns dois anos, eu 
fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. Acho que no segundo ano 
houve uma mudança no COESVA, retirou-se esse nome magistério e 
colocou o curso normal. Passou a se chamar Curso Normal. Aí, eu fiz 
o terceiro ano, no terceiro ano eu ainda fiquei numa dependência no 
final. Eu passei, mas ficou uma dependência, uma disciplina 
pendente, eu fiz ela no quarto ano. Foi um pouco difícil, pensei que 
não ia chegar, não ia concluir, devido a uns problemas familiares que 
eu tive, mas eu consegui chegar lá, eu alcancei.  

 

 

          Iolanda de Oliveira (2006), em pesquisa discutindo a questão da 

representação docente para negros e mestiços, sujeitos do seu estudo, estabelece 

relação entre a profissão dos pais e a ocupação dos entrevistados, tomando como 

referência para análise uma classificação elaborada por ela e outras estudiosas 

(1985), estabelece três categorias que guardam semelhança com a respectiva 

classificação:  

 

Classificamos a ocupação docente como provocadora da mobilidade 
social ascendente, descendente ou como estabilizadora do status 
social da família de acordo com a profissão do pai: a mobilidade 
social ascendente foi considerada quando o pai exerce ou exercia 
atividade econômica predominantemente manual foi considerada 
mobilidade social descendente no caso em que o pai exercia ou 
exerce atividade de nível superior, cujo status familiar desprestigia o 
magistério como profissão, comprovada por declaração da 
entrevistada; o magistério foi considerado como atividade 
ocupacional estabilizadora do status familiar nos casos em que o pai 
exercia ou exerce atividade ocupacional de nível médio e magistério 
como formação em nível médio ou superior (IOLANDA de OLIVEIRA, 
2006, p. 120 – 121). 
 
 
 

              A nossa pesquisa, no que se refere à ocupação dos pais das entrevistadas, 

se distancia um pouco dos resultados encontrados por Oliveira (2006) porque, 

segundo depoimentos das entrevistadas, seus pais exerciam atividades manuais e 

suas mães também, com exceção das mães das entrevistadas Migleide e Antônia; 



120 
 

as outras exerciam atividades como: lavar roupa de ganho, pescar, descascar coco 

seco, fazer charuto, trabalho na agricultura e donas de quitanda. A mãe da primeira 

é professora, pedagoga, e a da segunda era dona de casa; assim, o magistério 

representa mobilidade social ascendente, uma vez que os pais e mães delas são ou 

foram trabalhadores braçais.  

               Queiroz (2001, apud SANTANA, 2003), em pesquisa sobre raça e gênero 

no Ensino Superior, chama a atenção para a discrepância existente no sistema 

superior de ensino. Em Salvador, cidade onde foi realizada a pesquisa na qual o 

contingente populacional de pretos e pardos é maioria, esse grupo é minoria entre 

os estudantes universitários. Dentre esses, a maioria está presente nos cursos tidos 

como de pouco prestígio social. Para o autor, a pouca escolaridade dos pais dos 

afrodescendentes é um dos fatores que influenciam na opção pelos cursos. Quanto 

maior a escolaridade dos pais, maiores são as expectativas com cursos de maior 

prestígio: 

 

 

Assim a distribuição racial obedece a uma gradação de prestígio e 
cor em que a cor mais clara é identificada com as carreiras de mais 
elevado prestígio e a cor mais escura com aqueles de baixo prestígio 
(...) aqueles que estão em cursos de elevado prestígio social, são 
predominantemente filhos de pais com escolaridade superior, o que 
favorece os brancos (...) No ensino superior, constatei que a 
contrapartida do acesso de mulatos e pretos é a sua inserção em 
cursos de menor valorização, cuja conseqüência é o ingresso no 
mercado de trabalho em espaços ocupacionais de menor importância 
e de salários pouco atraentes, renovando-se assim o ciclo da 
reprodução das desigualdades (QUEIROZ, 2001, p. 262, apud 
SANTANA, 2003). 
 
 
 

Queiroz (2001) constatou ainda que, apesar dos avanços com relação a 

situação social da mulher no mercado de trabalho, as mulheres se distanciam das 

carreiras tradicionalmente desempenhadas pelos homens, aproximando-se das 

atividades do mundo privado, aquelas tidas como ―tipicamente femininas‖, tais como 

enfermagem, magistério, serviço social, para citar algumas. Uma das possíveis 

conclusões, a partir do trabalho de Queiroz (2001), é que as trajetórias escolares e 

as escolhas profissionais, quando se considera a questão racial, são condicionadas 

pela situação econômico-social e pelo pertencimento racial. Homens e mulheres 

negros e pobres tendem a ―escolher‖ carreiras possíveis para sua condição. 
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Portanto, mesmo que ainda seja pequena a presença de negros na carreira do 

magistério, talvez seja uma das principais carreiras escolhidas pelas mulheres 

negras. Comparando com outras profissões, onde o negro está pouco presente, 

confirma-se uma real desigualdade com relação aos brancos que ocupam carreiras 

de alto prestígio. Mas, ao comparar com a maioria da população negra no Brasil, 

veremos que a carreira de magistério representa um diferencial com relação ao 

status social. Ou seja, para os afro-brasileiros, ser professor significa atingir um 

degrau acima do lugar destinado ao negro na sociedade. Compreendo que, se 

considerarmos a trajetória dos professores desta pesquisa, marcada por caminhos 

tortuosos com explícitas vivências de preconceito e discriminação, acumulando uma 

série de dificuldades, inclusive econômicas, eles representam, para o conjunto da 

população negra brasileira, verdadeiros exemplos. E isso tanto pelo fato de terem 

uma profissão que lhes permite viver/sobreviver, quanto por possuírem o curso 

superior, pois, atualmente nas estatísticas os negros não passam de 2% dos 

estudantes das universidades (SANTANA, 2003) 

 No sentido de desvendar essa questão, perguntamos às professoras sobre a 

presença ou não de colegas negros no seu curso de magistério. As professoras 

assim responderam: 

 

Antônia: Na escola normal, em Salvador, eu tinha mais. Agora aqui 
eu me lembro de Cecília, uma colega minha negra, Antônio Monteiro, 
negro, eu negra também, mas quando eu tô falando nesse negra 
aqui é que naquele tempo não se considerava a questão das 
características. Era assim a pele. Isso então tinha Cecília, Antônio 
Monteiro, deixe eu me lembrar outro, às vezes era até os melhores 
da sala, os mais inteligentes, os mais esforçados e talvez até já fosse 
assim uma coisa mais proposital, né? Agora, em Salvador, eu voltei 
pra cá pro segundo, né? Em Salvador tinha muito, a maioria era 
colega negro, a maioria. Era lá no bairro da Ribeira, na Madragoa, 
continua o colégio lá.  
 
Jacira - Colegas negras tive. Como sempre pouco, mas como era 
escola pública o número é maior, mas era assim: tinha colegas 
negras, pobres também, de periferia, mas tinha também as pessoas, 
quer dizer, do centro. Não vou dizer da sociedade não, porque todos 
nós vivemos em sociedade. Pessoas do centro com poder aquisitivo 
mais elevado. Tanto é que hoje ainda tem algumas, poucas, mas 
ainda tenho algumas amizades de pessoas que tinham condições. 
Só que nós, pelo menos eu observava assim, não sei se era coisa 
minha ou outras observavam, nós negros, apesar de ter amizade 
com os colegas tudo, mas sempre ficava com receio de participar de 
alguma coisa, de fazer alguma coisa. Até porque tinha aquelas 
censuras veladas, como existe até hoje. Hoje existe, tem gente que 
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diz: ―não, não existe, mas todo mundo é igual‖. Existe sempre as 
censuras veladas, as atitudes preconceituosas, tudo a gente 
observa. Mas sempre teve, sempre a minoria, mas teve. 
 
Jacira – Peraí! Deixe eu não me confundir muito. Não. Voltando, 
mas eu acho que era meio a meio, porque escola pública não tinha 
aquela diferença. Por exemplo, hoje, numa escola partícula,r você vai 
numa escola particular, você encontra dois ou três negros. Então, aí, 
é diferença mesmo. A diferença entre os números de pretos e 
brancos. Mas na escola pública na época que eu estudei não tinha 
muito essa diferença não. Por que, como eu falei, era pública, então 
todo mundo ia pra li. Ia estudar nesse colégio 
 
Neusa – Tinha sim. Eu tenho um caso muito relevante de colega 
negro. Escute bem. Na minha época de mocinha, existia muito 
aquele desfile daquelas pessoas irem nas salas escolherem meninas 
para ser candidata à miss Brasil, miss Bahia, miss Valença. E era 
aquela escala. Primeiro, miss Valença, depois Bahia, depois Brasil. 
Aquela coisa toda. E aí quando é uma época vão na sala, vão na 
sala escolher e aí escolheram Ermitas, Ermitas esposa de Celso, 
cunhada de professora Jana, foi minha colega também. Ermitas. 
Ermitas era lindíssima. Escolheram Ermitas, escolheram Alice. Alice 
também era muito linda naquela época e namorava com professor 
Jaci. Não era Jaci Bartolomeu, não. Aquele Jaci, aquele que puxa da 
perna. Ele era professor também, de matemática na época. Você 
conhece ele? 
 
Edna – Tinha pra toda gente, tinha branca e tinha negra também. 
Tinha muito negro. Tinha minha amiga Cremilda Lopes, Cremilda 
não, Creusa Lopes, tinha Odiléia, tinha Irani. Muita gente. Negro e 
branco tudo misturado e amarelo e pardo tudo misturado. 
 
Noêmia – Colegas negras? Professora? Eram trinta e poucas 
alunas, se não me engano eram três salas, mas aqui na cidade a 
maioria do pessoal são pardos. Nós somos pardos. São 
pouquíssimos negros. 
 
Elidiana – Tinha. A maioria delas. A maioria delas eram negras. 
Geralmente é assim, as escolas públicas, se a gente for olhar o 
público é mais negro. Existem aqueles com a pele mais clarinha, mas 
é mais... E no nosso bairro, Bairro da Bolívia é formado mais com 
pessoas negras, de pessoas negras. Até hoje a escola que eu 
trabalho é assim, a maioria são negros.  
 
Graça – Tinha. E todo mundo se dava bem.  Tive. Hoje tem uma que 
trabalha no INSS, inclusive Marilene é negra. Tinha uma chamada 
Edna, morava lá em cima, lá na Baixa Alegre, negra. Kêu... Poucas, 
mas tinha.  
 
Cláudia – (...), na minha época era CENEVA. Lá éramos uma turma 
de mulheres (risos), que fizemos magistério, com apenas um rapaz, 
pra se formar em magistério. E concluímos o magistério em noventa, 
a discriminação ali por conta da cor era menor, a discriminação maior 
era por conta mesmo da questão da classe social, mas de cor, nem 
tanto, por conta de lá a maioria ser negra, não estávamos mais num 



123 
 

grupo de apenas branquinhos ou apenas os filhinhos de papai, nós 
tínhamos também as meninas batalhadoras, que eram filhas de 
marisqueiras, ou que era filha da mulher do pão, que vendia o pão, 
que vendia o geladinho, né, que lavava roupa de ganho, como é o 
caso da minha mãe, e aí, a gente conseguiu vencer e multiplicar a 
quantidade de professores. 
 
Migleide – Eram uma mistura... Acho que a gente tinha... Metade era 
igual. Agora, eram pessoas assim, que sabiam tratar. Tinha a parte 
que destratava, discriminava mesmo, e aí eu isolava, porque eu 
nunca fiz questão. Eu dizia mesmo eu ―sou gorda, porque não falta 
comida na minha casa‖. Eu usava assim dessa expressão, que não 
era verdade, né? Mas era o que eu usava. ―Eu sou gorda, porque 
não falta comida na minha casa, você não me dá o que comer, você 
não me dá o que vestir, então não se meta na minha vida não‖.  Era 
muito assim, quando eu passei para o COESVA, eu já fui... Devido a 
umas tacadas que a vida foi me dando, eu fui ficando mais grossa, 
mais dura, então eu já dava a resposta mais direta. 
 

A partir desses depoimentos  podemos refletir sobre uma série de fatores que 

podem ser apontados como impedimento do acesso das moças negras ao ensino 

secundário. Observamos nas falas das entrevistadas mais velhas que todas elas 

tiveram bem poucas colegas negras, o que contrasta com os depoimentos das mais 

novas que, segundo seus depoimentos, tiveram bastante. Então, numa ordem 

histórica, dois fatores explicam essa diferença: o primeiro está ligado à questão das 

mais velhas terem feito magistério quando ainda existia o Exame de Admissão sobre 

o qual já falamos, o curso funcionava no centro da cidade que, podemos inferir, era 

um espaço reconhecido como não sendo de pessoas pobres da periferia, isto sem 

contar com o fato de só ser oferecido durante o dia, portanto inviável para as moças 

que precisavam trabalhar durante o dia. A questão da localização pode ser 

observada no depoimento de Antônia; quando ela estudou parte do curso normal em 

Salvador, ela teve bem mais colegas negras, e o curso era oferecido num colégio 

localizado no Bairro da Ribeira onde parece ser um bairro de grande população 

negra; já as mais novas, quando ingressaram no Magistério, o tal exame já havia 

sido extinto e passou a ser oferecido no Colégio Estadual de Valença – COESVA, 

que está localizado no Bairro da Bolívia, um pouco afastado do centro da cidade, na 

periferia, onde a população é predominantemente negra. Então, é possível que a 

localização do colégio tenha influenciado na questão do pertencimento étnico racial 

das alunas, Isto é, teria levado a uma mudança no perfil dos alunos do Magistério, 

pois ao que parece, antes da mudança de local, esse curso estaria mais próximo 

dos filhos das elites do que dos jovens filhos de famílias de menor poder aquisitivo. 
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 Não temos informação sobre se o curso de magistério era oferecido no 

COESVA nos turnos diurno e noturno, mas esse é um dado importante para 

―precisar‖ melhor o perfil dos alunos. Portanto, é algo que pretendemos investigar 

em estudos futuros. 

Tomamos como referência o relato de Cláudia, que ilustra bem a realidade 

educacional da cidade a partir da década de 1970. Segundo ela, na sua turma a 

maioria era negra, filhas de mães que trabalhavam como domésticas, vendedoras 

ambulantes, agricultoras, lavadeiras ou eram apenas donas de casa. Tanto assim 

que, segundo ela, não houve formatura nos moldes tradicionais. A turma toda, por 

decisão da maioria, colou grau vestida com a farda normal. Então, perguntamos: a 

construção desse Colégio pode ser considerada como sendo um passo largo em 

termos da democratização do acesso ao Ensino Médio que pode ser caracterizado 

como expressão de políticas voltada a oferecer escola às crianças pobres do 

município da Valença e Região? Ainda não podemos esquecer que todas as 

questões que conseguimos apreender a partir das leituras de todos os relatos sobre 

a presença de alunos negros no magistério, no período em que se situa nosso 

estudo, ou seja, segunda metade do século XX, ficou evidente que os valencianos 

dessa época tiveram uma história da educação caracterizada por um grande atraso 

em termos da extensão da escolarização, melhor dizendo, já que estamos tratando 

sobre  Ensino Secundário, as políticas públicas educacionais desse período não 

visavam a democratização do ensino secundário17.  

Essa discussão nos remete às reflexões formuladas pela historiadora Nunes 

(2000) ao afirmar que nas reformas de 1931, de Francisco Campos, realizada na Era 

Vargas, e de 1942, de Gustavo Capanema, que levou o nome de Leis Orgânicas do 

Ensino, estavam implícitas a crença de que aqueles seriam somados a legião de 

trabalhadores cuja ocupação não lhes exigia uma qualificação oriunda de graus de 

estudos mais elevados; assim, o ensino primário bastaria. Mas, ao Ensino 

Secundário caberia a função social de preparar o contingente de jovens que 

deveriam está preparados para exercer funções de mando. Assim, a autora afirma: 

 
 

Uma sólida cultura geral, apoiada sobre as humanidades antigas e 
modernas, com o objetivo de preparar as individualidades 
condutoras, isto é, os homens que assumiriam maiores 

                                                           
17

 Grifo nosso. 
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responsabilidades dentro da sociedade e da nação, portadores de 
concepções que seriam infundidas no povo. (NUNES, 2000, p.40)  

 

Também perguntamos se as professoras tiveram a presença de professores 

negros no curso de magistério. Elas responderam: 

 

 

Jacira – Não me lembro. Não me lembro, não, de ter tido, não. 
Porque se tivesse isso marcava, né? Não me lembro, não. Na época 
o professor de contabilidade, Lúcio Caetano. Professor Caetano, 
você conhece ele, não conhece? Professor Caetano, marido de 
Pretinha, contador. Professor Caetano, não é negão, mas é negro. 
Tinha um que trabalhava no banco... Se teve eram poucos. 
 
Neusa – Professores negros? Só tive Romilce. E Araci. Araci 
também. Araci. E Horácio Pires era negro também. 
 
Graça – Só Doutor Benedito um dentista. Na época eu não lembro 
qual era a matéria que ele ensinava. Só professor Benedito. 
Professor negro não tinha muito aqui não. Depois, nesses últimos 
tempos que tá começando o negro a ter acesso como professor à 
sala de aula. Mesmo porque o nome professor, ou professora, não 
era muito bem quisto. Porque existia uma certa, era o que eu 
imaginava, Professor, era pra mulher. Não era para homem. Muito 
pouco assim. Os que vinham de fora vinham com seu curso superior, 
aí dava suas aulazinhas. Professor Martinho Fonseca, desenho.  
 
Noêmia – Professores negros? Tive! Tive professores negros. 
Negros e pardos. 
 
Cláudia – No Ensino Médio, eu tive um professor de Biologia negro, 
uma professora de Química negra, só. E no Ensino Médio, na 
EMARC, eu tive um professor de Sociologia negro, um professor de 
Topografia negro. Não tive professora. Engraçado que no Ensino 
Médio na EMARC eu só tive uma professora, uma mulher, assim, 
técnica.  
 
Migleide– Tinha poucos. Já no Magistério tinha poucos. Pelo menos, 
pelo que eu considero negro, tinha poucos. Tinha uns três ou quatro. 
E eu também acho que a maioria não se considerava negro não. 
Tinha por aí...  

 
 
 
 

Um dado bastante importante que nos ajuda a compreender a teia da história 

da educação de Valença é o fato de que em todos os relatos das entrevistadas 

acerca da presença de professores negros no curso de magistério, a resposta é 

sempre a mesma: havia muito pouco ou então, como é o caso da professora Edna, 
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considera que essa questão não era importante. Então, para discuti-la é necessário 

se ater às discussões levantadas na questão anterior, também buscar explicações 

por via da história da educação do negro no Brasil. Assim, é possível entender a 

contradição entre a existência de uma grande massa de professoras negras no 

ensino fundamental na cidade de Valença e uma parcela mínima de professores 

negros que passaram pela formação das professoras negras informantes dessa 

pesquisa, tanto as mais velhas quanto as que concluíram o magistério na década de 

1990 e 2000, como é o caso de Migleide. 

 

4.4 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Das nove entrevistadas, sete ingressaram no magistério por meio de 

concurso público, duas por meio de contrato e outra não é efetiva do quadro de 

professores municipais. Sobre o processo de inserção profissional na escola pública, 

as professoras relatam: 

 

Antônia – Às vezes tem coisas que a gente não gosta nem de 
gravar, né? Porque, veja bem (. Sem gravar, desligue.) 
 
Jacira – Olha! A escola pública, pelo menos pelas minhas 
experiências, eu não acho a escola pública tão negativa como falam. 
Que eu acho que o interesse é que todo mundo, até os alunos da 
escola pública se ache inferiores aos da escola particular. Que na 
verdade a escola pública ela também trabalha muito, tem material, 
tem as dificuldades que tem também, mas ela também trabalha com 
pessoas, tipo assim, sem uma seleção prévia. Pega todos os alunos, 
independente das dificuldades que eles tiverem. Independente da 
origem que eles tiveram, da família letrada ou não, a escola abraça 
todos. Então, trabalha com diversidade de dificuldades. E em relação 
a material, também tem vindo material. Tem época que falta? Falta, 
mas até o último ano que eu trabalhei, que depois que eu deixei a 
sala de aula, eu trabalhei como secretária aqui na escola um ano e 
pouco, vem material, vem tudo. Não tá com essas misérias como eu 
vejo não; quer dizer, possa ser que em alguns lugares tenha, que a 
gente vê tanta reportagem aí, documentários de escolas horríveis 
mesmo. Mas pela minha experiência, como professora em Valença 
eu não vi também esses misere como diz assim que a escola pública 
é muito ruim que, não sei o quê, não. Eu acho que, na minha 
concepção, não sei se é falta de conhecimento meu, ou alguma 
coisa, mas na minha concepção, esse negócio de ficar falando tal, 
mal assim da escola pública é mais pra fazer com que o aluno de 
escola pública se sinta inferiores aos da escola particular. Eu vejo 
assim. Tanto é que quando eu ensinava no COESVA, muitos alunos 
tava no 3º ano eu dizia 'Venha cá, vocês vão fazer vestibular, não sei 
o quê?' ―Ah não! Eu só vou fazer vestibular depois que fizer um ano 



127 
 

de cursinho.‖ Aí, eu perguntava ―E o que vocês estudaram desde a 
alfabetização até agora não serviu pra nada?‖ Quer dizer, eles já se 
sentiam incapazes antes de tentar. Dificuldades existem, não vai 
tapar o sol com a peneira, mas não era assim também, como se não 
existisse mais nada, como se não tivesse estudado nada, o que ia 
prevalecer para o sucesso deles só seria aquelas aulas do pré-
vestibular. Então eles já ficam na cabeça ―Ah! Professora, já viu né? 
De escola pública como é que eu vou competir?‖. Quantos que vão e 
conseguem? O negocio é se esforçar, é querer também. Porque 
muitas vezes, como eu falei antes, muitos não gostavam de mim 
porque tinha vezes que eu ficava estressada, porque eu brigava por 
causa de ver a inércia. ―Ah! Porque na escola pública o governo quer 
que passe todo mundo‖, até colegas nossos, que eu acho – não sei 
se tá gravando – mas uma atitude criminosa. Não digo nem 
irresponsável, eu digo uma atitude criminosa, um educador chegar e 
dizer: ―O governo não quer que passe todo mundo, então a gente 
passa.‖. Quem está na sala de aula sou eu. A responsabilidade é 
minha. Não é filho de governador, de presidente, do deputado, do 
vereador que tá ali, não. E aqueles alunos, eles com indisciplina ou 
não, sei lá, mas eles estão dependendo de mim, da minha 
orientação. Por que que eu vou lavar as mãos e dizer que o governo 
quer que passe todo mundo assim? 
 
Uma vez eu fui chamada, voltando quando eu ensinava no primário, 
Pró Edilza, que era coordenadora na época, teve uma turma minha. 
Não era que eu queria reprovar todos os alunos, mas eu peguei uma 
turma com tanta dificuldade, era 2ª série, só que os meninos não 
tinham preparo, por mais que, pelo menos eu acho que tentei na 
época, eu não conseguia aprovar muito. Aprovei o mínimo. Aí, 
quando eu fiz a ata, que no primário a gente faz a ata, aquela ata a 
maioria reprovada na 2ª série. Aí, a diretora disse ―Ih Jacira! A 
coordenadora vai te chamar pra conversar sobre essa turma porque 
isso não pode acontecer.‖ E o que é que eu ia fazer, ia iludir. Se eu 
não consegui vencer. Não sei se foi dificuldade minha mesmo ou da 
turma. Se eu não consegui vencer como era que eu ia aprovar o 
menino na 2ª série pra lá adiante ele ter mais dificuldades. Porque eu 
não gosto de também tá dizendo que na 1ª série não ensinou, então 
não sou eu que vou ensinar. Não. A gente tem que trabalhar com 
aquela dificuldade, mas tem vezes que a gente não alcança, porque 
são pessoas diferentes, cada um tem um ritmo diferente. Então, nem 
sempre a gente consegue. Então eu sempre achei um absurdo dizer 
isso. Atribuir, muitas vezes, a nossa falta de compromisso ao 
governo. ―Porque o governo quer que aprove.‖ Eu perguntava 
sempre pros meus colegas ―com os nossos filhos nós queremos que 
ajam assim, que as pessoas ajam assim? Por que a gente vai agir 
com os filhos dos outros?‖ 
 
Neuza– A escola pública é o resultado, na minha forma de pensar, é 
o resultado disso aí. Outro momento quando eu estava lá, aquelas 
meninas que vão fazer as pesquisas, eu me recusei até duas vezes 
de responder as pesquisas delas. Que saem das salas de aula, 
cheias de muitas hipóteses, de muitos... E vão, chegam na escola 
pública e malham e malham e malham, apontam aquela diversidade 
de problemas, que a gente sabe que existe, e chegam na sala de 
aula joga a escola pública no chão pisa, pisa, pisa, pinta com as 
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cores mais terríveis. Aí, eu disse a ela ―Minha filha, você é resultado 
de onde?‖ Você é resultado daquilo ali. E você vem se deparar aqui. 
Foi daí pra cá que eu não respondi mais nada delas. Você é 
resultado daquilo ali. Então, minha filha, o que é que você tá fazendo 
aqui na sala de aula? Você se enche de ciência, que aqui é só 
ciência, você se enche de ciência e com aquela prática que você vê 
lá vá tentar resolver aquilo lá. Vá tentar ajudar aquele pessoa,l daqui 
não. O que você tá fazendo aqui? Só criticar? Você é fruto dali, 
minha filha. 

 

Quanto à crença na escola pública, as professoras afirmam: 

 

Neuza – Acredito. Acredito, Zezé. Eu acredito porque eu sou 
resultado dali e ali ainda é a solução, o caminho para a vida de 
muitos. A esperança de muitos ainda é ali. Ainda é ali, Zezé. A 
escola ainda é, quer dizer, uma vez eu lendo alguma coisa sobre... 
Ou lendo ou vendo sobre Sager. Eu acho que é Sager. Ele dizendo 
que a educação ela não é, ela não é a solução para tudo, mas sem a 
educação não se faz nada. Eu acredito. Por isso que eu ainda estou 
lá. 
 
Edna – Hum! Eu nem sei se é só em Valença. Eu acho que o 
sistema devia ser mudado, mas já tá mudando um pouquinho. 
Porque quando era profissionalizante se tinha outra condição de 
trabalho, porque você tinha o magistério, você tinha contabilidade, 
você tinha o científico. Então, era uma formação que você escolhia o 
que você quisesse. Se não tivesse condição você poderia ir pra outro 
lugar. Então, o sistema precisa ser modificado, acho que é no Brasil 
inteiro porque hoje é a falta de pessoas qualificadas para exercer 
determinada profissão. Ninguém não venha me dizer que não tem 
trabalho. Existe trabalho e muito, falta pessoas qualificada para 
determinado trabalho. Por isso deve ser modificado o sistema de 
ensino. Não somente daqui de Valença, mas acho que é do Brasil 
inteiro pra que você saia dali, com uma profissão. Outra coisa que eu 
achei ridículo, ruim, foi o estatuto da criança e do adolescente, só 
tem o quê: direito, só tem o dever. Por isso esse índice de 
criminalidade. Eu acho. Então deveria se fazer um estudo, fazer uma 
reforma e ter limite. Porque eu acho que a falta de limite é que fez 
acontecer essas coisas, não sei se eu tô certa, mas é a minha 
opinião. No meu raciocínio (entendeu?) E você vê aí as injustiças 
começando de lá de cima. Que exemplo vão dar aos de cá de baixo. 
Aí, você vê a corrupção, você vê tudo, enfim. Se você olhar, você vê 
o resultado que ta aí da criminalidade, do crack, da falta de respeito, 
não se tem mais... Tiraram a Educação Moral e Cívica, tiraram 
OSPB, e aí a parte religiosa também que tinha na grade curricular, 
tinha maior formação e também a família que deixou de existir quase 
todos. Acho que a base tá na família, depois a escola, depois a 
sociedade. E a sociedade é cúmplice por determinadas coisa, 
também. 
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 Sobre a questão da permanência dos alunos na escola pública assim, de entrar na 

escola e permanecer na escola e chegar ao ensino médio, chegar a universidade. 

Os alunos, de um modo geral, eles tem feito esse caminho? 

 
Edna: Naquele tempo, naquele tempo, há uns anos atrás não existia 
tanta desistência, tantos abandonos e acho que a própria família 
tinha mais responsabilidade. Porque quando ele estudava de manhã, 
tinha alguma coisa pra fazer de tarde e agora fica na rua e aí quando 
vê já tá na perdição. Mas eu ainda acho válido, nem tudo tá perdido. 
Nem tudo tá perdido. Se a gente procurar ter mais um pouquinho de 
limite das coisas, mas quem pode dá exemplo a gente que não dá. 
Já vem de lá de cima, a televisão tá aí. As coisas horríveis que a 
gente vê, a falta de educação 
 
Elidiana – Tá passando por uma grande mudança. Muita mudança 
agora com essa administração. A gente tá observando que 
problemas que, como bola de neve, foram acumulados, agora essa 
nova gestão pegou esse pacotão e tá organizando. Tá dando 
trabalho. As escolas tão sendo modificadas, nas seguintes questões: 
agora mesmo lá na escola onde eu trabalho, segundo a Secretaria, 
tem excesso de funcionários na Secretaria Escolar. Aí, a Secretaria 
Geral solicitou que nós devíamos encaminhar duas funcionárias. A 
gente tá sofrendo com essa mudança, mas na esperança de usufruir 
dias melhores. O sistema público não tá bom. Nunca foi bom, mas a 
gente espera que melhore, mas pra melhorar a gente sabe que 
depende de um olhar especial de nossos governantes. E esses 
governantes não pode se limitar na prefeita. Mas é todo o poder 
hierárquico, tem que vir de cima pra baixo. Aí, tem que partir dos 
projetos, das verbas que são encaminhadas para o Município, pro 
Estado passar pros Municípios e assim. Muita dificuldade, falta 
carteira, as escolas com infraestrutura que precisam de um 
melhoramento, falta material, mas a gente não pode parar. Se a 
escola fechar, vai ser pior pra nossa classe, porque nós é que 
necessitamos, porque os pais que podem pagar uma escola 
particular paga e os que não podem? O que fazer com essas 
crianças? E nós que necessitamos desse emprego? Então, a gente 
tem que lutar de todas as maneiras que forem possíveis pra gente 
conseguir dar aula sem ventilador, e conseguir dar aula em uma sala 
que precisa de um reparo no piso. Agora mesmo, os meninos 
quebram muita carteira e aí ter que gerenciar essa situação é muito 
complicado. Por que no início do ano nós recebemos a carteira da 
Prefeitura, a Secretaria encaminhou, mas só que os meninos com 
atos violentos, acabam estragando, destruindo o patrimônio público. 
Nesse caso, o patrimônio escolar. Aí, agora, no mês de novembro a 
gente tá vendo que está tendo falta de carteiras e aí muitos só 
querem sentar em carteiras com braço, mas não temos mais 
carteiras com braço pra todos. Aí, é complicado e a gente precisa ir 
conscientizando, os que vão passar direto, vão sair pra ver se dá 
mais uma folga, porque os que vão ficar pra recuperação é uma 
quantidade razoável e as carteiras que tem dar pra atender. Eu tô 
falando de carteiras, sem falar nas séries de circunstâncias que a 
gente enfrenta. O nosso salário é um dos, a má valorização 
profissional que não tá envolvendo só o salário, mas a gente precisa 
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de uma escola boa, pra educação ser de qualidade, a gente precisa 
viver essa qualidade fora da escola pra, então, está repercutindo 
dentro da escola. E se a escola melhora, é melhoramento pra todos 
nós.  
 
Graça – Existe um todo que você senta, que você prepara, que você 
arruma, mas na hora H de você passar, de ter, de chegar ao aluno 
não tão atingido. Não é um todo. Porque todas as regras tem sua 
exceção. Mas tem uma parte, grupo de meus colegas de trabalho, os 
companheiros e amigos, que deixa a desejar. E que tem tudo nas 
mãos. E que eu não tive, professora, porque eles hoje têm escola, 
tem material, eles tem tudo na mão. Se ele souber explorar, ele tem 
tudo que eu não tive. Eu tive que correr atrás de muita coisa pra eu 
dar conta do meu serviço e atingir meu objetivo. De fazer material 
com meu salário, com meu dinheirinho. Que, diga-se de passagem, 
voltando, assim, eu quando comecei a trabalhar, professora, era um 
salário mínimo pra quatro professoras. Um salário dividido pra 
quatro. Quem consertou esse salário, muitos anos depois, foi na 
gestão de Agenildo Ramalho Gonçalves, que começou a consertar 
esse negócio. E demorou anos pra ele consertar, dando aumento 
aos pouquinhos pra chegar, todo mês ele dava um pedacinho pra 
chegar a um piso. Era assim que funcionava naquela época. Eu 
pegava esse dinheirinho pra tentar fazer o material a altura dos meus 
alunos, pra eu atingir meu objetivo. E hoje eu vejo meus colegas de 
trabalho, falando pra diretora ―preciso de tal material pra fazer tal 
coisa‖. E o diretor tem obrigação. Quando eu era diretora, o professor 
vinha até a mim e dizia: ―Eu quero tal material pra fazer tal coisa‖. Eu 
corria pra prefeitura, pra secretaria de educação, fazia um 
orçamento, fazia um pedido, depois tava tudo na sala de aula. Dava 
o material para o professor, fazia atuar e usar o material com o 
alunado. Então, a educação não é uma coisa sem jeito. Tem alguma 
coisa falhando com alguns colegas de trabalho. Com isso, 
professora, passou a ter a falta de estímulo, a desestimulação do 
aluno na escola. 
 
Cláudia – Vou falar dos dois. Eu vou falar da rede como um todo. 
Aqui em Valença a gente só tem quatro, na sede, quatro escolas 
estaduais e nós temos, a grande maioria, de escolas municipais ou 
municipalizadas, ela está mal tratada. E infelizmente ela é mal vista, 
pela própria sociedade. Poucas são as escolas públicas que são 
respeitadas, e falta, na minha opinião, um amor próprio das pessoas 
que trabalham nessas escolas e das pessoas que estudam nessas 
escolas, porque existe um equívoco de dizer que o público é barato. 
O público não é barato, o público é caro, e quem paga esse caro 
somos nós. Recentemente eu conversei com os alunos e disse ―olha, 
vem muita verba, vem muito dinheiro pra escola pública, quando 
chega aqui na ponta, vocês ainda têm muito dinheiro, mas o dinheiro 
que vem, por exemplo, que eu poderia comprar jogos, que eu 
poderia comprar equipamentos pra deixar suas aulas mais 
dinâmicas, eu, infelizmente, vou ter que consertar os quadros que 
vocês quebraram e as carteiras que vocês quebraram‖. Então, a 
gente sempre dá um passo para frente, mas a gente dá cinco, seis 
passos para trás por conta da falta de conscientização das pessoas 
que trabalham e que estudam, que estão no chão da escola, da falta 
de conscientização de como essa escola é cara e de como ela pode 
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ser valorizada por nós mesmos, não pelos outros. Eu não vou 
esperar que alguém que estude em escola particular valorize a 
escola pública. Mas a gente é atrevido, a gente concorre, não em pé 
de igualdade, mas a gente concorre, a gente compete nos exames 
que estão por aí, nos concursos que estão por aí e somos 
aprovados. Recentemente houve uma pesquisa, e gostei muito, 
concurso de direito de Valença, da UNEB de Valença, teve terceiro 
lugar de classificação no ENADE, e nas condições que nós temos, a 
gente sabe da precariedade dos livros, da biblioteca, recentemente 
que a gente foi pra o prédio próprio, né, com toda dificuldade, olha a 
qualidade que a gente tem. Então, eu não aceito quando diz: a 
escola pública não presta. Eu não aceito esse rótulo e brigo por ele. 
A escola pública é sim de qualidade, mas ela tá maltratada, ela tá 
mal vista porque ela é mal tratada. A gente não tem mania de fazer 
propaganda, a gente não faz propaganda do que é positivo na escola 
pública, a gente só faz propaganda do que é negativo. Um 
comentário ruim, um boato, às vezes nem foi uma coisa concreta, 
mas um boato: ―fulano, teve um caso de violência em tal escola‖. Aí, 
já sai um buchicho e aquela imagem negativa da escola se perpetua. 
Mas, um professor fez um trabalho super bacana, um projeto 
lindíssimo, as pessoas se envolveram, foi maravilhoso e não se usa 
a rede social pra poder fazer essa propaganda positiva. Então, o que 
existe é um mau trato e a gente não vai responsabilizar governante 
por isso, porque ele está fazendo a parte dele quando ele libera a 
verba, inclusive porque a gente reivindica, ele liberou a verba, tá 
certo. E cabe a quem administrar isso? A sociedade como um todo. 
E a sociedade vai administrar de que maneira? Usando palavras 
pejorativas pra classificar a escola pública? Eu não estou dentro da 
escola e cabe a mim julgar as pessoas que estão dentro dessa 
escola? Ou ainda, eu sou professor, eu sou funcionário dessa escola 
e fico com preconceito porque os alunos que estudam nessa escola 
são de origem pobre, moram em periferia, ou são negros ou são 
desmoralizados em algum segmento da sua vida? Então, essa 
escola maltratada, ela precisa ser bem cuidada, a começar de nós, 
de quem tá no chão dessa escola.  

 

Assim, percebemos em todos os relatos das entrevistadas um registro 

positivo em relação a escola pública , pois ao mesmo tempo que reconhecem que 

ela não vai bem em alguns aspectos, principalmente, no que se refere às condições 

materiais, os depoimentos a seu favor são bastante significativos e expressam um 

reconhecimento da sua importância, inclusive como colocado por Neusa ―é um 

caminho para a vida de muitos‖. Observamos que as professoras têm a nítida 

percepção de que a crise que a escola pública vive atualmente, de certa medida, é 

consequência de uma imagem negativa fundada num preconceito que a sociedade 

construiu a seu respeito por ser ela um instituição que tem como clientela um grande 

contingente de crianças e jovens negros e pobres. 
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Essa visão preconceituosa que impera na sociedade brasileira, de modo 

geral, é muito forte, como afirma Jacira: ―(...) esse negócio de ficar falando mal assim 

da escola pública é mais para fazer com que o aluno da escola pública se sinta 

inferior aos da escola particular (...)‖. Concordamos com a observação da 

professora, uma vez que, é cruel ter que dizer, mas boa parte dos alunos e alguns 

professores não reconhecem, não conseguem enxergá-la com um bem de valor 

cultural imensurável, apesar de faltar ainda muito a ser feito para que funcione em 

condições de responder às demandas, aos desafios que a contemporaneidade exige 

da sua função social. Para não nos estender, visto que há nas falas das 

entrevistadas vários aspectos a serem analisados, concluímos com a fala de 

Cláudia: ―(...) E infelizmente ela é mal vista pela própria sociedade. Poucas são as 

escolas públicas que são respeitadas, e falta, na minha opinião, um amor próprio 

das pessoas que trabalham nessas escolas e das pessoas que estudam nessas 

escolas(...)‖. 

     Nessa linha de reflexão, Menezes (2010, p.130) observa que: 

 

 

(...) haveria uma representação da escola pública como lugar para os 
que não podem pagar as escolas: os mais pobres, despossuídos. 
Não é lugar dos ―iguais‖. Mesmo estes, se puderem, pagam uma 
professorinha para seus filhos, nas pequenas escolas dos bairros ou 
para função de reforço escolar, nas bancas, nas séries 
iniciais.praticamente inexistem, mesmo na cidade de Salvador, com 
quase três milhões de habitantes, creches e pré-escolas públicas. As 
famílias mandam os meninos para a escola pública média apenas 
quando não podem pagar; cria-se a representação de qu a qualidade 
é para poucos, custa caro; quanto mais caro melhor, mais valorizado. 
Transformado pela lógica do mercado, como mercadoria, o trabalho 
docente, o aluno destes professores e seu local de trabalho seriam 
uma opção ―que valeria menos do que outros‖. Assim, a escola 
pública seria o lugar do pobre e do negro 

 

 

Um dos aspectos, que consideramos essencial para a compreensão das 

experiências das entrevistadas como docentes, reside na identificação dos sentidos 

atribuídos por elas ao fato de serem mulheres negras. Assim, formulamos a seguinte 

questão: ―Como você se sente, mulher negra e professora?‖ Na tentativa de verificar 

de que maneira as professoras constroem sua percepção, e como elas reagem e 

enfrentam as possíveis dificuldades na sua trajetória profissional. Até porque, como 

bem afirmam Petronilha, Beatriz Gonçalves e Silva (1998, p 1), ― (...), as fontes mais 
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genuínas de conhecimento sobre as mulheres negras são elas mesmas (...)‖. Daí, 

então, entendemos como, na perspectiva dela, que estudos, cuja o objeto de estudo 

seja professoras negras, considerem, antes de tudo, suas compreensões de 

professoras negras. Assim, cabe analisar as  respostas que estão apresentadas 

abaixo: 

 

Antônia: Se eu facilitasse, eu seria escanteada. Que a luta tem que 
ser forte. A gente tem que ter perseverança e tem que se impor 
também, muito. Impor, que eu quero dizer, não é querer ser melhor 
que o outro, mas tem que primeiro mostrar firmeza e segundo um 
tipo de malícia, que é de você ser cuidadosa, cautelosa pra não 
deixarem lhe passar rasteira sempre que descobrir qualquer falha 
principalmente... Não é que a gente seja vingativa com quem 
mantém preconceito contra a gente,mas que a gente não dê chance 
de diminuir a gente. Eu acho que a coragem é fundamental pra 
mulher, pra mulher negra, porque o machismo é grande até, às 
vezes, por parte da própria mulher. Ela tem atitudes machistas, né? 
E se a gente não tiver vigiando, sempre perceber que tá pisando em 
ovos, a gente cai‖.  

 

 

Os depoimentos da entrevistada com relação ao significado que tem para ela 

o fato de ser negra e professoras só confirmam que ela, assim como todas as outras 

ao escolherem a profissão magistério, tornou-se professora, sem dúvida, e teve que 

lutar quebrar barreiras que, historicamente, na sociedade brasileira, vêm sendo 

impostas às mulheres negras. Outrossim, mesmo tendo conquistado um espaço 

social que no imaginário social não lhes pertence, elas continuam tendo que lutar 

cotidianamente, pois estão vulneráveis ao preconceito e a discriminação racial,  

como bem colocado por Cláudia e Jacira: ―a gente tem que matar um leão por dia‖. 

Seria, pois, esta frase tão bem repetida nos depoimentos das entrevistadas, algo 

introjetado pelas por professoras negras, de modo geral, como uma maneira de 

dizer que para elas se firmarem nesse lugar, construírem sua identidade como 

docentes têm que está sempre alerta para enfrentar a uma luta constante, cujo 

processo experimentado nos embates traz todo um aprendizado de como ser mulher 

negra e professora. 

                 Nessa ótica, concordamos com Gomes (1995), em seu livro ― A mulher 

negra que vi de perto: o processo de construção da identidade racial de professoras 

negras‖, no qual, a partir da metodologia da história oral, analisa a trajetória de vida 

de professoras negras universitárias e destaca que  
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Ser mulher negra e professora expressa outra maneira de ocupação 

do espaço público. Ocupar profissionalmente esse espaço, que 

anteriormente era permitido só aos homens e aos brancos, significa 

muito mais que uma simples inserção profissional. È um rompimento 

com um dos vários estereótipos criados sobre o negro brasileiro de 

que ele não é capaz intelectualmente. (GOMES, 1995, p.115). 

 

 

Na mesma linha de pensamento, Clareth Reis (2008, p.149), em pesquisa 

que teve como sujeitos professoras negras universitárias, deparou-se com a mesma 

constatação feita pela estudiosa citada acima. Ela afirma: 

 
 

O racismo a brasileira é tão cruel que a construção histórica e 
ideológica das ocupações sociais pela classe social branca tenta 
determinar a imagem das pessoas que devem desempenham cargos 
de chefia ( ou outros cargos que não sejam subordinados). E essa 
imagem é simplesmente caracterizada pelo fenótipo branco. Assim, o 
pensamento que foi construído incutido em nossas mentes, 
secularmente, resguardada a existência de um lugar predeterminado 
a ser ocupado pelas pessoas negras na sociedade brasileira(...). 
 
 

 

Partindo desses pressupostos, retomamos o depoimento de Antônia que 

representa nessa discussão um exemplo vivo do que é uma mulher negra, 

professora que conseguiu trilhar caminhos e chegar a ocupar o espaço público. 

Como já citamos na construção do seu perfil de educadora, líder se fez à medida em 

que exerceu uma militância significativa nos movimentos populares, da Região, 

estendendo-se até o Centro-Norte do Estado, com a realização de trabalho nas 

Comunidades Eclesiais de Bases – CEBS da Comissão Pastoral da Terra- CPT. 

Tudo isto confirma seu engajamento político. As suas experiências de trabalho no 

âmbito da educação escolar vão desde a sala de aula, passando pela direção de 

escola, até chegar ao primeiro escalão da Administração Municipal onde exerceu o 

cargo de Secretária de Educação da SEC Municipal de Valença. No entanto, tal 

bagagem, se por um lado dá  um status de intelectual, por outro não a isentou do 

estágio constante de vulnerabilidade em situações de discriminações presentes na 

sociedade racista e machista, tanto assim, que teve que, não só fazer face 

permanente a atitudes e posturas discriminatórias, como também introjetar espírito 
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de combatividade, autoimagem positiva, como bem discute  Santos (2006, p. 174-

175) em pesquisa intitulada ―Professores universitários negros: uma conquista e um 

desafio a permanecer na posição conquistada‖:  

 

 

O esforço do negro em responder às ofensas discriminatórias numa 
sociedade onde não é garantido o respeito de direito a todo ser 
humano, não é e nunca será de forma tranqüila, uma vez que, todos 
esperam dos negros um tratamento corte, enquanto os tratam com 
violência, Ser negro é ser violento de formas constantes, continua e 
cruel, sem pausa ou repouso. Segundo Neuza Souza (1983), a 
violência racista se dá, antes de tudo, pela impiedosa tendência a 
destruir a identidade do sujeito negro, que, através da internalização 
compulsória e brutal de um ideal branco, é obrigado a formular para 
si um projeto identificatório, incompatível com as propriedades 
biológicas do seu corpo (...). Diante da luta entre o que de fato é eo 
que lhe é imposto a ser, o negro tem uma grande tarefa: a de dar 
conta de se autodefinir e também a de firmar sua identidade, para ter 
condições de enfrentar as hostilidades, as discriminações e os 
preconceitos que o processo de vida vai-lhe apresentando, tendo em 
vista a sociedade em que está inserido. 

 

 

Os aspectos discutidos na citação acima podem ser observados também no 

depoimento de Antônia quando se refere às críticas veladas por olhares 

preconceituosos a ela dirigidos. Assim coloca: 

 

 

Antônia – Enfrentei. Alguns comentários, até, às vezes, eu achava 
quem tomasse a briga por mim pelo fato de eu ser uma professora 
da zona rural. Professora negra, da zona rural, pobre, não tinha 
carro, como até hoje eu não tenho. Hoje, os meus filhos têm carro e 
eu não tenho, mas também eu não ando a pé, porque eu pago táxi. 
Eu tenho mais condições hoje do que no tempo que eu trabalhava e 
dava duro pra manter meus filhos na escola. Boa escola. Aí, dizia... 
Os vereadores chegavam assim na mesa do prefeito e na minha 
presença e diziam ―Agenildo, mande Antônia lutar por mais 
prerrogativa. Tem vezes que ela vai pra rádio, vai andando e não sei 
o quê. Não pode fazer assim não.‖ Aí, eu dava risada, seu Agenildo 
olhava pra mim. Mas não é o fato de eu chegar na rádio andando 
que eu não vou ter assunto pra argumentar quando pegar no 
microfone. Pior se eu fosse de carro, chegasse lá e ficasse 
conversando abobrinha, falando idiotice. Aí, eu dou uma cortada que 
às vezes fere, às vezes na hora a pessoa recebe aquela resposta, 
mas depois vai notar que foi uma espécie de indireta, e, às vezes, 
nem foi uma indireta mesmo, foi uma direta. Então eu tenho esse 
defeito, essa maldade de se viesse me espinhar, se viesse me 
alfinetar saia mais alfinetado ainda. Eu sempre tive esse cuidado. 
Primeiro porque até uma questão de natureza minha, eu não dar 
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muita importância a essas picuinhas, a essas coisas que não 
constroem. Eu acho que não é isso que leva a nada. E eu assumia 
isso não por conformidade, mas porque eu acho que realmente não 
adianta. O que adianta você chegar toda embonecada, toda linda e 
maravilhosa no salto alto e na hora que abrir a boca não ter 
argumento ou dizer bobagem, ou citar coisas incoerentes com aquilo. 
Então, eu volto a lembrar que eu acho que meus colegas, os 
professores de Valença, negros, sempre tiveram esse cuidado. Eu 
não sou maior não, porque eu sou negro, mas eu sou o melhor 
porque eu sou capaz, que eu chego lá. Eu acho que a luta, a 
dificuldade maior é essa. De você ter cuidado pra ser corajoso, não 
esmorecer com as conversas sem fundamento e ir à luta. Mostrar... 
Aí, às vezes eu enfrentava outros tipos de preconceito. Tinha um 
colega de Dr. Agenildo, que ele mora em Serrinha, que ele dizia que 
eu andava vestindo blusa de – como é o nome daquele que foi 
assassinado lá no norte? Que tinha uma música da cachaça? - Chico 
Mendes. Aí, dizia assim, ele dizia na minha cara ―Eu não suporto 
essas conversas de sindicalistas, que não sei o quê‖. E Dr. Agenildo, 
ele é uma pessoa, ele é negro, ele é uma pessoa muito humana e 
ele queria ser, eu sentia, queria ter esse papo de enfrentar os 
colegas, mas ele era... Ele recuava mais, mas quando tinha uma 
pessoa de junto dele que falava ele apoiava, ele dava força. Aí, teve 
um dia que a gente tava lá no Guaibim, um grupo assim, e esse 
médico de lá de Serrinha ficou dizendo,( eu estava na área e ele não 
me viu...) ―Ei Agenildo, cadê aquela sua secretária sindicalista?‖ Aí 
eu ouvi e lá me vem eu com a camisa de Chico Mendes. Aí, ele faz 
―Não gosto do jeito desse povo sindicalista, não sei o quê, que só 
conversa bobagem, não sei o quê‖. E eu disse assim: 'Não gosto 
desse povo que cresce nas custas dos menores e não sei o quê 
(risos). Aí, eu rebatia. Ele dizendo que tava brincando e eu respondia 
dizendo que eu tava brincando. Aí ,eu dizia assim ―Ah! Só fala em 
progresso, ponte Rio-Niterói. Quantos pobres morreram lá em baixo 
e nem tem notícia e não sei o quê e depois fica querendo ser bom‖ 
(risos). Aí, hoje não dá, mas se a gente não tiver argumento, quem 
não tiver farinha no saco como diz o caso, a gente sofre. Toda 
mulher sofre, até as brancas sofrem, se elas não tiverem argumento, 
elas sofrem. Ainda mais quando é pobre e negra e mulher. Tem que 
ter mais cuidado ainda.  

 

 

 

Esse relato de Antônia revela os comentários carregados de machismo, 

recheado com a discriminação racial e o preconceito que o vereador e o médico 

faziam sobre ela na presença do então prefeito da cidade, sobre sua maneira 

simples de se vestir, sua postura política no trato das questões sociais, 

indiretamente da sua condição social distante da deles, já que chegavam de carro 

em determinados lugares e ela chegava à pé, além de ser pobre, e ainda por cima 

mulher e negra, mas dona de uma ousadia e coragem que os incomodavam. 

Pensamos que esse desconforto que a forma de ser dela causava a esses dois 

homens citados talvez representasse algo que reinava na sociedade valenciana 
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quando teve que conviver com o fato de não só ver pela primeira vez na sua história 

uma mulher negra, professora, pobre, militante, ocupando um cargo público no 

primeiro escalão do governo municipal, equiparando-se aos homens brancos em 

questão, mas, também, rompendo com o padrão convencionado socialmente. ( com 

exceções, é claro) de como deveriam ser, como deveriam se comportar as mulheres, 

e, principalmente as professoras,cuja imagem  continuava presa a resquícios dos 

séculos passados. O que, de acordo com Guacira Louro (2013, p. 450),  

 
 

legitimou o discurso‖ acerca do significado da entrada das mulheres 
no magistério, o qual assume, desde então‖ características tidas 
como ―tipicamente femininas‖ (...).Assim, os ―regulamentos 
escolares‖ determinavam às estudantes normalistas e às mestras― 
Uniformes sóbrios, avessos  à moda‖ (...) as mestras deveriam 
também se trajar de modo discreto e severo, manter maneiras 
recatadas e silenciar sobre sua vida pessoal (...). 

 

 
Sabemos que, a época em que Antônia assumiu o cargo de Secretária da 

Educação Municipal de Valença, estávamos já na década de 1990 e viviam-se as 

transformação ocorridas, principalmente a partir dos anos 20 e 30, nos discursos 

sobre as professoras, assim como as mulheres; não mais se tinha como referência o 

padrão discutido pelo estudioso citado, mas também não se admitia que uma mulher 

na condição de representante do poder administrativo trocasse o “tailler” pela a saia 

justa, pela saia jeans e a camiseta, como ela costumava vestir-se. Isso porque 

tomou a forte e firme decisão de fazer a diferença, enfrentando o desafio de romper 

com o modelo perfilado das/dos que lhes antecederam no exercício da função 

pública em questão e, também, antes de tudo, superando as situações de 

discriminação de gênero e de raça, mas se fazendo respeitada como mulher e 

professora. 

Nessa ótica, vale citar o que discute Iolanda de Oliveira (2006, p. 146 – 147) 

em sua pesquisa ―Espaço docente, representações e trajetórias‖, na qual, referindo-

se a trajetória de um dos sujeitos entrevistados por ela, constata: 

 

 

É possível que, pretendendo preservar-se da vivencia de tais 
situações de discriminação no trabalho, tal qual Vera relata, ―a 
supervisora fedorenta‖ a supervisora que precisa usar touca na 
cabelo‖, professoras e professores negros não reivindiquem posições 
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de liderança, para não se sentirem expostos as tais situações e a 
comentários carregados de agressividade. 
 
 
 

Então, volta-se à questão das referências relativas ao lugar que tanto os 

negros quanto as negras deveriam ocupar na nossa sociedade. O fato é que, com 

exceção de Migleide e Noêmia, todas as entrevistadas romperam com tal estado de 

coisas subvertendo a ordem desse lugar, que fora construído e naturalizado no 

imaginário da sociedade brasileira e viveram ( já aposentadas) e vivem a experiência 

de exercer cargos de direção, coordenação e etc. porque construíram estratégias 

para serem utilizadas como maneira de garantir sua permanência na posição 

ocupada. Posição essa que, durante muitos anos, não só na história da educação de 

Valença, mas em outras cidades do Estado, esteve reservada aos homens e, 

principalmente, aos brancos. Assim, vali citar Maria Luiza Santos Silva e Florisvaldo 

Paulo Ribeiro Júnior (2012, p. 162): 

 

 

Nas escolas públicas as mulheres ficavam nas salas de aula 
cumprindo suas atividades de ensino. Os homens detiveram, por 
longo tempo, as funções de diretores e inspetores e controlavam o 
sistema educacional. Aos homens eram reservadas as questões de 
decisões de problemas mais graves. Configura-se, assim, na 
educação, a ―referência de poder‖. Através de múltiplos dispositivos e 
práticas ia-se criando um ―jeito de ser professora‖. 
 
 
 

              Um aspecto importante para a compreensão da questão que estamos a 

discutir e que está registrado de forma as vezes explicita, as vezes  implicitamente 

nos depoimentos das entrevistadas, mesmo sendo elas professoras, com uma 

bagagem considerada em termos de formação docente, e que, das nove 

entrevistadas, apenas duas não cursaram universidade, as demais foram além 

chegando à pós-graduação. No entanto, têm que, o tempo todo, estarem atentas, 

cuidando para não errar, como fica claro nas falas de todas as professoras, mais 

explicitamente na fala de Antônia, para provar sua competência e o merecimento de 

estar no lugar que conquistou. Como afirma Oliveira (2006, p.170); 

 

 

Além da discriminação pela marca, como afirma nogueira ( 1985), 
soma-se o preconceito de que o negro tem uma capacidade mental 
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baixa e, portanto, é natural ficar sob suspeita a legitimação de sua 
posição de ascensão, tendo este que provar e comprovar que 
merece estar nesse ―lugar‖, que não é concebido como seu (...). 
 
 
 
 

Na mesma linha de raciocínio, vale apresentar as análises de Gomes (1996) 

que nos dá pistas que contribuiem para a construção das nossas reflexões a ponto 

de construirmos uma compreensão teórica mais ou menos consistente acerca das 

razões que podem explicar a quase permanência do estigma que permeia o 

cotidiano das pessoas negras, no caso do nosso estudo, das professoras negras 

que, mesmo portando competências no que se refere ao exercício da profissão 

docente, constantemente estão vulneráveis aos questionamentos com relação à sua 

competência intelectual e aos estereótipos construídos socialmente e culturalmente 

atribuídos a elas; mas, não só, pois se traduz num preconceito atribuído ao negro, 

em geral, em relação à sua capacidade intelectual. Assim, passemos a fala da 

estudiosa, construída a partir de constatações originárias de sua pesquisa intitulada 

―Educação, raça e gênero: relações imersas na alteridade‖:  

 

 

Durante a realização da pesquisa percebemos a presença de um 

discurso sobre a incapacidade intelectual de negro. Semelhante 

àquele preconizado nas obras do médico Nina Rodrigues (1862 – 

1906)18, apoiado nas teses européias do racismo científico. Embora 

rebatidas hoje por cientistas e intelectuais, do ponto de vista teórico, 

essas teorias estão ainda introjetadas no nosso imaginário e na 

nossa prática social. Assim, quando os professores se mostram 

admirados com o bom desempenho intelectual de um aluno negro, 

ou quando demonstra uma baixa expectativa em relação à 

competência dos seus colegas e alunos negros podemos observar 

resquícios dessa corrente ainda presente em nosso imaginário social 

(GOMES, 1996, p. 70). 

 

 

A presença de preconceitos e estereótipos no cotidiano pessoal e profissional 

é percebida pelas professoras como situações de enfrentamentos que as 

acompanham todo tempo, a ponto de se tornar parte das suas vidas, como se não 

pudessem vivê-las sem a sua presença. Como uma marca que adquire um sentido 

                                                           
18

 RODRIGUES, Nina. Os Africanos no Brasil. São Paulo, Cia Editora Nacional, 1935. 
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que, pode-se dizer, identitário, pois muitas vezes é através dessa presença, do 

preconceito e do estereótipo, que se percebem e se organizam:  

 

 

Jacira: Como eu me sinto sendo mulher negra e professora? Como 
mulher negra, sofrendo as consequências da discriminação racial, 
preconceito, tudo isso. Que a gente sabe, como eu falei antes, que 
existe mesmo e nós somos descriminados mesmo e a gente sente 
mesmo na pele a discriminação em vários aspectos. Todos. Vários 
aspectos. Em relação à Educação, como professora, eu, graças a 
Deus acho que tô muito bem. Sempre fui respeitada no meu trabalho. 
Graças a Deus. Também fazia por onde, pelo menos eu tentava 
fazer o melhor trabalho possível, eu sempre digo assim: ―não sei se 
eu fiz um trabalho bom, mas pelo menos eu tentei‖. E isso eu achava 
porque eu era uma pessoa respeitada na minha função, no meu 
trabalho. Então, como professora eu acho que graças a Deus tô 
satisfeita. Se houve algumas coisas assim, eu não recebi, mas tô 
satisfeita. 

 
Cláudia: A gente tem que matar um leão por dia. Eu sou 
surpreendida o tempo todo porque quando chega alguém aqui no 
colégio, primeiro, procura logo pelo diretor porque acham que um 
colégio deste tamanho tem que ser dirigido por um homem. Quando 
é informado de que tem uma diretora, se dirige sempre para uma 
professora branca e mais velha. Logo eu me visto assim desse jeito 
simples...  

 

Neuza: Como mulher e professora negra? Olhe bem! Como 
professora negra eu me sinto bem, porque dentro da minha cabeça 
eu não vejo diante dos fatos que acontecem, aí, nada que possa 
acontecer , que possa me diminuir, que eu possa me sentir 
inferiorizada, que eu possa me sent,ir assim, de pouca valia. Mas é 
como matar um leão por dia. Você tá me entendendo? Assim como 
professora. Eu sei que eu tenho minhas limitações, mas eu, quando 
eu vejo um desafio, eu procuro conquistar o desafio. E se o desfio for 
além das minhas capacidades, eu sou bastante consciente pra dizer, 
não quero, não faço e saio daí. Eu reconheço meus limites e vou até 
onde eu posso ir. 
 
Edna: Eu acho assim... Eu me acho assim, o máximo possível que 
eu possa ser. Me acho competente, me acho uma pessoa humilde, 
me acho uma pessoa social. Hoje eu, além de ser diretora de cultura 
do Município de Valença, sou presidenta do Rotary Clube 
Interacional daqui de Valença (Entendeu?). A primeira mulher negra 
a ser presidente, além de ser negra a primeira mulher realmente a 
ser presidenta do Rotary Clube de Valença. (Entendeu?). Fazendo o 
meu trabalho, de mulher só tinha Edna comandando os homens e 
fazendo minhas obrigações, cumprindo com meus deveres como 
verdadeira Rotaryana. E agora já no meu governo que é de 2013 a 
2014 já consegui colocar duas mulheres como presidente pra nos 
ajudar. E mais um homem preto, mas a minha meta é colocar de 
nove a dez novos companheiros. E me sinto feliz que os meninos 
cada um já tá no seu canto, cada um disputando. E tive um AVC, 
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mas eu tô aqui, graças a Deus continuando fazer o trabalho, a 
sequela foi pouca que não dá pra observar. A não ser quando eu 
digo: ―ói esse braço é assim‖. Mas, quando eu quero, eu escrevo 
com ele, mas com esse daqui eu escrevo mais ligeiro. Quando eu 
não quero nem ninguém percebe. E tô aí lutando, fazendo a 
diferença hoje na cultura de Valença, participando das reuniões, sou 
conselheira da promoção social da Secretaria de Promoção social, 
sou conselheira da secretaria do meio ambiente, sou conselheira do 
SD... da criança e do adolescente, sou conselheira também dos 
deficientes. E, dentro do possível, tô dando minha parcela e isso me 
completa.  

 

Nessa última fala é interessante destacar que quando a entrevistada Edna diz 

que ―se acha o máximo‖, talvez esteja querendo reafirmar que, apesar de muita luta 

e tendo a educação como via para trilhar caminhos em busca da superação das 

diferenças que a colocavam em situação de desigualdade na sociedade, ela obteve 

conquistas importantes do ponto de vista material e também social, pois é uma 

pessoa bem relacionada e ocupa o cargo de Secretária de Cultura do município, e 

atua em outros órgãos da área social da Prefeitura Municipal de Valença, o que dá à 

professora um certo status social. Percebemos certa fuga para discutir a questão 

que estamos propondo. No entanto, é preciso atentar para o fato de que a condição 

social em que se encontra não tem o poder de ―atenuar ou anular preconceitos 

arraigados em nossa sociedade‖. Nessa perspectiva, recorremos às formulações de 

Lopes (2008), que traz contribuições que nos ajudam a entender a complexidade 

que envolve o trato sobre o aspecto que constatamos no depoimento da 

entrevistada em questão, quando afirma: 

 

 

O panorama evidenciado até esse momento das análises não deixa 
dúvida quanto à vivência do preconceito e da discriminação da parte 
das professoras negras em algum ou em vários ou mesmo em todos 
os momentos de sua vida na Escola. Assim, mesmo que várias delas 
não possam ou não desejem assumir-se como negras ou, em se 
assumindo, não consigam admitir que foram ou são vitimadas dada 
sua condição de pertença ao seu grupo étnico; é tanto em seu não 
dizer, quanto em seu dizer contraditório, ou mesmo ainda, quanto no 
dizer daquelas que se assumem negras e podem explicitar sua 
condição de vítimas, que é conferida materialidade ao fenômeno da 
não-democracia racial brasileira que se evidencia em todas as suas 
instituições (...). (LOPES, 2008, p. 68). 
 
 

 



142 
 

Entendemos na perspectiva da autora que a professora em questão ao tentar 

mostrar que obteve ascensão social nomeando os espaços, lugares onde exerce 

atividades, parece querer tentar ―camuflar‖ que, o fato de ser mulher e negra, não 

implica no enfrentamento de nenhum problema como, por exemplo, possíveis 

situações de preconceitos e discriminação racial. Assim, podemos entender as 

colocações dela como sendo uma manifestação inequívoca da não-democracia 

racial brasileira, como afirma a autora, que deve ser compreendida como uma forma 

de enfrentamento das situações de preconceito e da discriminação, mesmo que não 

possam ter condições de assumir essas situações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As sementes da descoberta flutuam constantemente à nossa 

volta, mas só lançam raízes nas mentes bem preparadas para 

recebê-las.  

(Joseph Henry) 

 

 

                Realizar esse trabalho foi um tanto quanto difícil. Vencer as dificuldades 

enfrentadas na realização de cada fase não foi tarefa fácil, somando-se à minha 

condição de mulher negra e mãe solteira, tendo de conciliar vida familiar, estudos e 

cuidado com a educação escolar de um filho adolescente. Como se não bastasse 

tudo isso, estamos diante de uma grande preocupação de não poder finalizá-lo. A 

sensação que temos nesse momento, após a escuta que construímos durante o 

trabalho e a análise dos depoimentos das professoras negras, nossas entrevistadas, 

é que, apesar de algumas constatações, temos ainda muito a perguntar neste 

estudo, temos dúvidas, questionamentos múltiplos. Olhares aguçados foram 

construídos durante o processo de sua elaboração. Eles dão pistas de que há muito 

a ser investigado sobre a educação em Valença. 

          Dentre os vários aspectos se constatou com a realização desse estudo, está o 

fato de que os caminhos trilhados pelas entrevistadas para entrar e permanecer no 

magistério não só entrecruzam-se no que se refere às suas trajetórias escolares, 

profissionais, como também se traduz na formação de uma identidade que as 

identificam como mulheres negras professoras que lutaram para conquistar seu 

espaço profissional, obtendo respeito e dignidade ao alcançar esse lugar e 

transformá-lo num lugar de resistência, enfrentando desafios e  vencendo barreiras 

quase intransponíveis pois, como está registrado em seus depoimentos, elas 

moveram grandes esforços para conseguir se formar como professoras e aprender o 

exercício da profissão docente no cotidiano dos  processos experimentados ao longo 

das suas permanências no magistério, e sabemos que, em nossa sociedade durante 
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várias décadas o imaginário social não enxergava nas pessoas negras habilidades 

competências para exercê-lo.   

          Não se pode perder de vista que estar se falando de um grupo de professoras 

negras cujo grau de escolaridade, com exceção de apena duas, alcançou o Ensino 

Superior, chegando até a especialização, numa sociedade onde primeiro, grande 

parte das pessoas negras tem baixa escolaridade e, em alguns casos, não tem 

sequer instrução. Sem irmos muito longe basta observar o que está posto no quadro 

3 onde apresentamos o problema do analfabetismo no município de Valença; e, 

segundo, porque os negros, de modo geral, ocupam funções de baixa renumeração. 

Assim, percebemos a grande batalha as docentes em busca de sua profissão como 

algo que representa uma resistência que não é só delas, pois a partir de seus relatos 

sobre as suas trajetórias escolares e profissionais, podemos assegurar que, assim 

como elas trilharam longos e difíceis caminhos para chegar até aqui, a população 

negra valenciana, como em outros cantos do país, travaram fortes batalhas para 

conseguir ter acesso à escola. E nesse processo muitas gerações foram excluídas 

desse direito, como constatamos ao observar o nível de escolaridade das famílias 

das entrevistadas, mas, por outro lado, não podemos deixar que permaneçam na 

história da educação de Valença os silêncios com relação à luta, os esforços das 

famílias valencianas principalmente as negras que com ou sem instrução proveram 

meios para possibilitas a educação de seus filhos. 

             Outra constatação importante que nosso estudo deixou evidente é que 

houve da parte das professoras um esforço sobre-humano para, por meio de várias 

estratégias, demonstrarem capacidade, inteligência construíram mecanismos 

diversos, como, por exemplo, bancar com o próprio salário as despesas para cursar 

o Ensino Superior, uma vez que confirma-se a ausência do Estado que permaneceu, 

por muito tempo, ausente no sentido de implementar uma política de formação 

docente que só veio surgir no cenário educacional do município no final da década 

de 1990 com a criação do campus da UNEB  que depois tomou para si a 

responsabilidade e criou o programa Rede UNEB 2000, o qual beneficiou as 

professoras mais novas do grupo das entrevistadas porque o sucesso obtido pelas 

mais velhas, que já estão aposentadas, resultou de investimento pessoal.                  

Reconhecemos o mérito pessoal de cada uma delas; mas, ao mesmo tempo, não, 

consideramos que os resultados da trajetória escolar delas são frutos de uma luta 

coletiva que vem ocorrendo ao longo da história e que ainda há muito a ser feito. 
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          Partindo dessa idéia de coletivo, caba registrar aqui que constatamos um 

aspecto presente no imaginário do grupo entrevistado é o valor atribuído à escola 

pública. Para elas, a escola púbica representa um patrimônio cultural de 

fundamental importância na história da sociedade valenciana. Essa instituição foi 

durante várias décadas, até finais dos anos de 1980, basicamente, a única 

instituição responsável pela educação escolar de muitas e muitas gerações e, até os 

dias atuais, está a frente das escolas da rede particular de ensino, oferecendo 

ensino público federal , estadual e municipal, na modalidade Ensino Médio na 

modalidade Formação geral e profissionalizante. O fato das escolas particulares de  

grande e médio porte  terem demorado a surgir no cenário educacional de Valença, 

fez com que a demanda de alunos filhos de famílias abastardas da região fosse 

atendida, durante vários anos, pelas escolas públicas. Com isso, ela assumiu uma 

característica elitista que, indiretamente, foi responsável pela exclusão de grande 

contingente dos filhos de famílias desfavorecidas, ou seja, pobres e negros.              

Soma-se a isso o fato da expansão da escola pública em Valença e Região, durante 

várias décadas, não ter ocorrido dentro de uma dinâmica que atendesse à demanda 

da população em busca de escolarização, por conta da ausência do Estado 

enquanto gestor de políticas educacionais que não vieram acompanhadas de 

políticas públicas, principalmente nas comunidades localizadas na periferia da 

cidade e, também, nas comunidades rurais, onde, certamente, residia a maior parte 

dos filhos de famílias de baixa renda.  

                Nas narrativas das entrevistadas, acerca de suas trajetórias profissionais 

constatamos o protagonismo que caracteriza o grupo, pois, com exceção de duas 

delas, as demais, apesar de alguns enfrentamentos, foram além do trabalho na 

docência, ocupando cargos públicos, de direção, vice-direção de escola, 

coordenação da Rede Uneb 2000, Secretaria de Educação Municipal, coordenação 

da Rede Estadual de Educação da Região; organizando-se e exercendo lideranças. 

Nessa perspectiva, vale registrar aqui o maior exemplo de liderança desse grupo foi 

exercida pela professora Antônia, que com muita bravura conseguiu driblar 

resistências, discussões, críticas e assumir a responsabilidade de manter-se acima 

do padrão determinado no imaginário social da cidade e Região, como uma mulher 

professora e principalmente uma negra que alcançou um lugar por muito tempo visto 

como de pessoas brancas do sexo masculino. O fato é que tal postura deve ter 

causado um pesado encargo social para sua vida pessoal; mas, por outro lado, teve 
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profundos efeitos positivos na sua trajetória profissional. O fato é que essa 

professora, afora sua formação acadêmica, se fez educadora participando dos 

movimentos sociais na CPT e chegando a exercer uma liderança regional ocupando 

o cargo de Superintendente Regional de Ensino, o qual, supomos, foi resultado de 

uma caminhada em parceria com as forças políticas de oposição. Assim também foi 

sua ocupação do cargo de Secretária da Educação municipal de Valença. 

            Assim, fechamos esse item do trabalho, registrando dois aspectos muito 

importantes  que marcaram os itinerários da pesquisa: o fato do estudo ter colocado 

as entrevistadas negras, mulheres e professoras valenciana num universo que antes 

não se conhecia quase nada e, por último, os efeitos positivos que trouxeram para 

ressignificar a minha identidade como mulher negra, professora e pesquisadora, à 

medida que oportunizou-me  uma reconstrução da memória de minha trajetória 

escolar e profissional. Quando me deparei com os relatos das entrevistadas, me vi 

imersa num processo de reelaboração das minhas concepções acerca do que 

significa, ou seja, como me sinto mulher negra, professora, pesquisadora.  

             Por tudo isso é que sinto que as questões acerca da educação em Valença, 

suscitadas nas discussões levantadas a partir dos relatos em questão, possibilitaram 

fazer reflexões que, certamente, contribuíram para o fortalecimento do  trabalho de 

pesquisa no projeto Memória da Educação na Bahia. 

        O estudo possibilitou a concretização do nosso objetivo de tornar visível a 

presença do negro na cidade e região, por meio do registro de parte da sua história 

rememorada nos relatos das entrevistadas, acerca do processo vivenciado por elas 

para ter acesso à educação escolar, para se formarem como professoras, ingressar 

no magistério e aprender o ―fazer diário da profissão.‖ 

          O desenvolvimento deste estudo confirmou também que  a cor da pele 

influenciou na trajetória pessoal e profissional das professoras negras, pois, a partir 

dos  relatos, corroborados com as discussões levantadas pelos autores que deram 

subsídio teórico ao nosso trabalho, deixam escapar o fato de ser uma tradição que 

se caracteriza como um traço da identidade das famílias negras, não só de Valença, 

mas de outras parte do País, desde décadas passadas até os dias atuais, embora 

não mais com tanta ênfase, o desejo de ver suas filhas formadas. 

 

           



147 
 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABREU, GeysaSpitzAlcoforado de.MINHOTO, Maria Angélica Pedra. Políticas de 
admissão ao ginásio (1931- 1945): conteúdos e forma revelam segmentação do 
primário – Revista HITEDBR on-line, Campinas, n. 46, p. 107-118, jun 2012 – ISSN: 
1676- 2584. Disponível 
em:https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/histedbr/article/view/3768. Acesso em: 20 
/ 09/2015. 
 
ABREU, E. S. História de vida de mulheres negras e professoras: aportes teórico-
metodológica. Rio de Janeiro: UERJ,2010. Disponível em: 
www.polemica.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/viewFile/.../96. Acesso em 
08/05/2010 
 
ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
 
ALMEIDA, Giane Elisa Sales. História da educação escolar de mulheres negras: 
as políticas públicas que não vieram. Tese de doutorado - Entre Palavras e Silêncios 
– Memórias da Educação de Mulheres Negras em Juiz de Fora – 1950/1970. 
Defendida no programa de pós graduação da UFF – Universidade Federal 
Fluminense e ligada ao Grupo de Pesquisa Memória, História e Produção do 
Conhecimento em Educação . Disponível em: 
www.intermeio.ufms.br/revistas/30/30%20Artigo_12.pdfAcesso em:04/ 11/ 2012. 
 
ALMEIDA, Jane Soares. Mulher e educação: a paixão pelo possível. 1ª 
Reimpressão. Editora UNESP, São Paulo, 1998. 
 
AMADO, Janaína Ferreira;MORAES, Marieta de. Usos e abusos da história oral. 8 
edição. Editora FGV: Rio de Janeiro, 2006. 
 
ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3. Ed. Itatiaia/ Edusp, 
coleção reconquista do Brasil, Belo Horizonte, 1982.  
 
BÂ, HAMPÀTÊ. A Tradição Viva. In Ki-ZERBO, Joseph (Org.).História geral da 
África. Vol I: Metodologia e pré-história da África. São Paulo: UNESCO/Ática, 1982. 
 
BASTOS, Maria Helena Camara; STEPHANOU, Maria. História e memória da 
educação no Brasil. Vol. III – século XX. 4ª edição.  Ed. Vozes. Petrópolis – Rio de 
Janeiro, 2011. 
 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 9 ed. São Paulo: 
Companhia das letras, 1994. 
 
BRANDÃO, Calos Rodrigues. Educação popular. 2ª Brasiliense, 1985. 
 

https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/histedbr/article/view/3768
http://www.polemica.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/viewFile/.../96
http://www.intermeio.ufms.br/revistas/30/30%20Artigo_12.pdf


148 
 

BURK, Peter. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In. Burk, Peter 
(Org.). A escrita da história: novas perspectivas. Tradição de Magda Lopes, 2Ed, 
UNESP. São Paulo, 1992. 
 
CAMPELLE, Rosana Vidal Santiago. Grupos escolares, pesquisa histórica, questões 
teórico-metodológicas: a história oral em debate - XXI Simpósio Nacional de História- 
A História no Novo Milênio: entre o individual e ocoletivo. 22a 27  de julho de 2001- 
livro de resumo - Associação Nacional de História – ANPUH – Universidade  Federal 
Fluminense – UFF . Disponível em: anpuh.org/anais/wp-
content/uploads/ANPUH.S21.pdf. Acesso em: 05/ 05/ 2015. 
 
COSTA, Ronaldo Argôlo; SEÁRA, ArgôloMarnez.Sistema educacional da CEPLAC 
– 1965 – 2008.  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Comissão 
Executiva do plano da Lavoura Cacaueira –CEPLAC - Centro de Educação da 
CEPLAC – CEDUC. Ilhéus/Bahia, 2008. Disponível em: 
www.ceplac.gov.br/.../SISTEMA%20EMARC%20DE%20ENSINO%20.. Acesso em: 
10/09/2015. 
 
CUNHA, Amélia T. B. da. Sobre a carreira docente, a feminização do magistério e a 
docência masculina na construção do gênero e da sexualidade infantil. IN. Seminário 
de pesquisa em educação – IX ANPED Sul. Realizado na Universidade de Caxias 
do Sul, no período de 29/07 a 01/08/ 2012 Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, 2012. 
Disponível em www.ucs.br/ucs/eventos/anped_sul_2012/apresentacao Acesso em 
05/2014. 
 
CUNHA, Erika Jorge Rodrigues. Intervenções o espaço urbano: um desafio à 
paisagem. O estudo de Valença [Bahia], Brasil. Campinas [ Brasil], v. 4, n. 2, p. 17 – 
33, 2010. Disponível 
em:periodicos.bc.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/vie/.../pdf_123 .  Acesso 
em: 08/10/2012. 
 
CUNHA, Luiz Antonio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. 3 edição. 
Livraria Francisco Alves editora s.a. Rio de Janeiro, 1978 
 
FICHER, Fernando (Org). Baixo Sul da Bahia: uma proposta de desenvolvimento 
territorial. Coleção Gestão Social - Série Editorial CIAGS/UFBA. 2008, p. 02 
 
FONSECA, Marcos Vinícius. O perfil racial das escolas mineiras no século XIX. IN: 
Muller, Maria Lúcia Rodrigues (Org.) História da educação do negro. Cadernos 
PENESB n. 8 p.1-160. Ed, Quartet- EDUFF. Niterói – Rio de Janeiro, 2006. 
 
GALVÃO, Araken Vaz. Valença: Memória de uma cidade. Valença: Uneb/Prefeitura 
Municipal de Valença 1991. 
 
GOMES, Nilma Lino. Intelectuais negros e produção do conhecimento: algumas 
reflexões sobre a realidade brasileira. In: SOUSA SANTOS, Boaventura de 
Menezes, Maria Paula (Orgs.) Epistemologia do Sul. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
________________. Educação raça e gênero: relações imersas na alteridade 
www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=51071de NL Gomes -  2010 - 

http://www.ceplac.gov.br/.../SISTEMA%20EMARC%20DE%20ENSINO
http://www.ucs.br/ucs/eventos/anped_sul_2012/apresentacao%20Acesso%20em%2005/2014
http://www.ucs.br/ucs/eventos/anped_sul_2012/apresentacao%20Acesso%20em%2005/2014
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=51071


149 
 

cadernos pagu (6-7) 1996: pp.67-82. EDUCAÇÃO, RAÇA E GÊNERO: RELAÇÕES 
IMERSAS NA ALTERIDADE. *. NILMA LINO GOMES. **.  
 
_________________.A mulher negra que vi de perto. Mazza: Belo Horizonte, 
1995. 
 
GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de cor. 8 ed. Record: Rio de Janeiro, 2010 
 
GONÇALVES, Luiz Alberto de Oliveira. Negros e educação no Brasil. IN:LOPES, 
Eliana Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes Faria; Veiga, Cynthia Greive (Orgs). 
500 anos de educação no Brasil.3 ed. Autêntica: Belo Horizonte, 2003. 
 
GONÇALVES, Luciane Ribeiro Dias; SOLIGO, Ângela Fátima. Educação das 
relações étnico-raciais:O desafio da formação docente. 29ª Reunião Anual da 
ANPD – Caxambu (MG),2006. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT21-2372--Int.pdf 
Acesso em 27/03/2011. 
 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. O acesso dos negros às Universidades 
Públicas. IN: MENEZES, Jaci Maria Ferraz de; Castro, Yeda Pessoa de; Gonçalves, 
Manuel José; Menezes, Angélica. Relações no Atlântico Sul: história e 
contemporaneidade. Editora UNEB. Salvador – Bahia, 2003. 
 
HALBAWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução Beatriz Sidou. Centauro:. 
São Paulo, 2003. 
 
KESSEL, Z. Memória e memória coletiva. Brasil, 200 -. Disponível em <http: 
//WWW.museudapessoa.net/escolas/textos_apoio.> Acesso em ago. 2015. 
 
LIMAM, Marta Maria  Leone.Ingresso das mulheres no magistério da na Bahia: o 
resgate de uma história - UFBA. Salvador, 2007- Disponível 
em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/  Acesso 
em 15/12/2014. 
 
MARIANO, Maria José. A presença de professoras negras no ensino fundamental: 
expressões de luta contra preconceito e discriminação. IN: MEIRELES, Mariana 
Martins de; FERNANDES, Mille Caroline Rodrigues (Org.). Educação, Diversidade 
e Diferenças: olhares (des)colonizados e territorialidades múltiplas. Curitiba/PR: 
CRV, 2015. 
 
___________________. Professoras negras do recôncavo Sul: a escolha do 
magistério como um espaço de superação de uma história de exclusão. IN: 
MENEZES, Jaci Maria Ferraz de; SANTANA, Elizabete Conceição; Aquino, Maria 
Sacramento (Org.). Educação, região e territórios: formas de inclusão e exclusão. 
EDUFBA, Salvador, 2013. 
 
___________________. Uma experiência de educação popular e trabalho no meio 
rural: relato de uma experiência. i. Araújo, Anísio; Alberto, Maria e Fátima; Neves, 
Mary Yale; Athayde, Milton (Orgs.). Cenários de trabalho; subjetividade, movimento 
e enigma. DP&A. Coleção espaços do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 2004. 

http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT21-2372--Int.pdf%20Acesso%20em%2027/03/2011
http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT21-2372--Int.pdf%20Acesso%20em%2027/03/2011
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25132/tde-18012012-105831/


150 
 

 
____________________; MATTOS, Nicoleta Mendes de; OLIVEIRA, JoséMárcio 
Augusto de. Tecendo Memória: algumas reflexões em torno do encontro da memória 
com os multimeios. IN:MENEZES, Jaci Maria Ferraz de Palmeira (Org.). Educação 
na Bahia. Coletânea de textos. Coleção Memória da Educação na Bahia. Salvador, 
Bahia, 2001. 
 
MARTINS FILHO, Gentil Paraíso. Livro dos sonhos- Memórias - Histórias – 
Casos verídicos- 3ed- Ed Bela Cor Gráfica Editora Limitada.Brasília – Df, 2000 
 
MENESES, Maria Paula Boaventura de (org.). Epistemologias do sul. São Paulo: 
Cortez, 2010. 
 
MENEZES, Jaci Maria Ferraz de;FILHO, Juvino Alves dos Santos. O pós-abolição 
na Bahia: memória à construção da vida livre. IN: NASCIMENTO, AD.,and 
HETKOWSKI, TM., orgs. Memória e formação de professores [online]. Salvador: 
EDUFBA, 2007. 310 p. ISBN 978-85-232-0918-6. Avaliação FromSciELO 
Books<http://books.scielo.org> Acesso em 20/ 05/ 2013. 
 
_________________________. Educação e trajetórias de negros na Bahia: inclusão 
exclusão e resistência. In. Amorim, Antonio; m, Antonio; Lima Jr, Arnaud Soares de; 
Menezes, Jaci Maria Ferraz d (Org.). Educação e contemporaneidade. Processos e 
metamorfoses. Quartet, Rio de Janeiro, 2009. 
 
MIGNOT, A.C.; SOUZA, E. C. ( Orgs, ). História de vida e formação de 
professores. Rio de Janeiro:FAPERJ,2008. 
 
MONTEIRO, Alves Roberto (Org.). Fazendo e aprendendo pesquisa qualitativa 
em educação. Juiz de Fora: Editora FEME/UFJF, 1998, p. 8 
 
MOTTA, Diomar das Graças. Mulheres Professoras Maranhense: memória de um 
silêncio. IN:EDUCAÇÃO &LINGUAGEM. Ano 11 – nº. 18 • 123-135,jul.- dez,2008. 
UniversidadeFederal do Maranhão.  Disponível 
em:https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/.../120 . Acesso 
em:10/12/2013 
 
MULLER, Maria Lúcia Rodrigues. A cor da escola imagens da Primeira 
República. Ed UFMT- entrelinhas, Cuiabá, 2008. 
 
MUNANGA, Kabengele (Org.) Superando o racismo na escola. Secretaria de 
Educação continuada, 2 ed. Brasíla, 2005 
 
NASCIMENTO, Antônio dias; HITKOWSKI, Tânia(Org.) Memória e formação de 
professores.Salvador: EDUFA, 2007. 
 
NUNES, MíghianDanaeFerreira. Histórias de professoras negras: a presença da 
oralidade nas trajetórias de resistências. XI Congresso Luso Brasileiro de Ciências 
Sociais- Diversidade e (dês)igualdades. Salvador, 07 a 10 de agosto de 2011 – 
Universidade Federal da Bahia. Disponível em:  

http://books.scielo.org/
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/.../120


151 
 

www.xiconlab.eventos.dype.com.br/.../1308270211_ARQUIVO_conlab..  Acesso em: 
08/05/2014. 
 
OLIVEIRA, Edgard Otacílio da Silva.Valença:dos seus primórdios à 
contemporaneidade. 2 ed. Editora FACE: Valença/Bahia, 2009.  
 
OLIVEIRA, Iolanda. Espaço docente, representações e trajetórias. IN: Oliveira, 
Iolanda (Org.). Cor e Magistério. Quartet- EDUFF, Niterói/RJ, 2006. 
 
OLIVEIRA, Waldir Freitas.  A industrial cidade de Valença ( um surto de 
industrialização na Bahia do século XIX). Publicação da Universidade Federal da 
Bahia . Centro de Estudos Baianos- UBFBA.  1985. 
 
PEDRADA, Dulcinea Benedicto. História de formação de professoras negras: ―na 
casa de minha mãe‖, o começo de tudo. Universidade Federal do Espírito Santo. 
Disponível em: www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe6/anais_vi_cbhe/.../631.doc  . 
Acesso em 12/09/2015 
 
PEREIRA, Amauri Mendes. Escola- espaço privilegiado para a construção da cultura 
da consciência negra. IN:Ouane, Adma; Melo, Alberto; Shepard, Dalila; Grigsby, 
Katherine; Fávero, Osmar; Henriques, Ricardo. História da educação do negro e 
outras histórias. Edições MEC/BID/UNESCO- Conselho Editorial da Coleção 
Educação para Todos.  Ministério da educação. Brasília, 2005. 
 
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. IN: Estudos históricos, Rio de 
Janeiro, vol. 5 10, 1992, p. 200-212 – Conferencia transcrita e traduzida por Monique 
Augras. Edição de Dora Rocha. 
 
______________. Memória, esquecimento e silêncio. Tradução de Dora Rocha 
Flaksman. Rio de Janeiro. Vol. 2. N.3. 1989. 
 
PRIORE, Mary Del. História das mulheres no Brasil. Contexto: São Paulo, 2013. 
 
QUEIROZ, Delcele Mascarenhas. ―Para além da‖ cozinha de branco‖: o significado 
da educação para a mulher negra. IN:BOAVENTURA, Edvaldo D. ; SILVA, Ana Célia 
da. O terreiro , a quadra e a roda. Ed. UNEB. Salvador – Bahia, 1994 . 
 
__________________________.Mulheres no ensino superior no Brasil.http// 
www.anped.org.br, 2001,p.01 
 
QUEROZ, Maria Isaura Pereira. Relatos orais: do ‖indizível‖ ao ―dizível‖. 
IN:Experimentos com histórias de vida- (Org.) Olga Moraes Vong. – São Paulo 
1988. 
 
REIS, João José. Domingos Sodré. Um sacerdote africano: escravidão, liberdade e 
candomblé na Bahia do Século XIX. Companhia das Letras. São Paulo, 2008. 
 
SANTANA, José Valdir Jesus de; MORAES, Jorlúcia Oliveira. História do negro na 
educação: indagações sobre currículo e diversidade cultural. Revista Espaço 
Cultural – nº 103- dezembro de 2009- Ano IX – issn 1519-6186. Disponível em: 

http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/.../1308270211_ARQUIVO_conlab
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe6/anais_vi_cbhe/.../631.doc


152 
 

https://www.scribd.com/.../Historia-do-negro-na-educacao-indagacoes-so...22 de 
ago de 2015. 
 
SANTANA, Patrícia. Professor@sNegr@s: trajetórias & travessias. Maza Edições 
Ltda. Belo Horizonte, 2004. 
 
SANTOS, Gláucia Romualdo dos. Mulheres negras e magistério primário: a 
construção da identidade racial pela representação do ―outro‖.IN: Educação em 
Revista, Belo Horizonte, nº especial, set/2000. 
 
SANTOS, Tereza Josefa Rodrigues. Professores universitários negros: uma 
conquista e um desafio a permanecer na posição conquistada. IN: Cor e Magistério. 
Quartet- EDUFF. Niterói – Rio de Janeiro, 2003. 
 
SAVIANI, Dermeval. A política educacional no Brasil. Vozes. Petrópolis/R J, 2011. 
 
SILVA, Beatriz Gonçalves e. "Chegou a hora de darmos a luz a nós mesmas" - 
Situando-nos enquanto mulheres e negras - Cad. CEDES. vol. 19 n. 
45 Campinas July 1998. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
32621998000200002. Acesso em 24/09/2015. 
 
SILVA, Joselina da. Doutoras professoras negras: o dizem os indicadores oficiais. 
IN: Perspectiva, Florianópolis, v. 28,n.1.19-36, já,/jun.2010- Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/.../17811 - Acesso 
em 04/05/ 2013. 
 
SILVA, Maria Luiza Santos. Professoras negras discriminação e práticas 
pedagógicas. IN. Bernardes, Vania Aparecida Martins; Filho, Guimarães Rodrigues; 
Nascimento, João Gabriel (Orgs). Educação para as relações étnico- raciais, 
outras perspectivas para o Brasil. 1.—ed. Editora Gráfica Lopes, Uberlândia- 
Minas Gerais, 2012. 
 
TAVARES, Luís Henrique Dias.História da Bahia. 10ª Edição EDUFBA- Fundação 
Editora da UNESP. Salvador- Bahia. São Paulo, 2000. 
 
TEIXEIRA, Moema de Poli. A presença negra no magistério: aspectos 
quantitativos. IN. Cor e magistério. Quartet EDUFF. Niterói- Rio de Janeiro, 2003. 
 
THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral.Tradução de lólio Lourenço de 
oliveira. 3ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra 
 
VEIGA, Cynthia Greive. Escola pública para negros e pobres no Brasil: uma 
invenção imperial.Revista Brasileira de Educação. Vol. 13 no.39, Rio de Janeiro 
Sept/Dec. 2008. Disponível em HTTP:// dx.doi.org/10.5090/s1413-2 
478200800030007. Acesso em 08/12/2013. 
 
VILLELA, Heloisa de O. S. O mestre-escola e a professora. IN: LOPES, Eliana Marta 
Teixeira; Filho, Luciano Mendes Faria; Veiga. 500 Anos de educação no Brasil. 
Belo Horizonte: AUTENTICA, 2003. 

 

https://www.scribd.com/.../Historia-do-negro-na-educacao-indagacoes-so...22%20de%20ago%20de%202015
https://www.scribd.com/.../Historia-do-negro-na-educacao-indagacoes-so...22%20de%20ago%20de%202015
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/.../17811%20-%20Acesso%20em%2004/05/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/.../17811%20-%20Acesso%20em%2004/05/


153 
 

 
 
 
 
 

TESES e DISSERTAÇÔES 
 
 
ALMEIDA, Jane Soares. Mulher e educação: a paixão pelo possível. 1ª 
Reimpressão. Editora UNESP, São Paulo, 1998. 
 
BRASÃO, Maria de Fátima Fernandes. COTIDIANO E TRABALHO DAS 
MARISQUEIRAS E CATADEIRAS DE VALENÇA - BA (1960-2000). Universidade do 
Estado da Bahia. Dissertação de Mestrado. Santo Antônio de Jesus – Bahia, 2011. 
Disponível em ww.escavador.com/pessoas/2239101 .Acesso em 08/09/2015 
 
CALADO, Maria da Glória. Escola e enfrentamento do racismo: as experiências de 
professoras ganhadoras do Prêmio educação para a igualdade raciais- tese de 
doutorado- universidade de São Paulo- Faculdade de Educação. São Paulo, 2013. 
Disponível em:www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-
25032014.../TESE.pdfAcesso em 04/09/2015. 
 
DUTRA,Paulo Sérgio. Memórias de professoras negras no Guaporé; do silêncio à 
palavra.  Dissertação de mestrado - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO. 
 
FONSECA, Marcos Vinicius. Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras 
do século XIX. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo – Faculdade de 
Educação.São Paulo,2007. Disponível em 
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/.../TeseMarcusViniciusFonseca.pdf. 
 
LIMA, Ruy D‘Oliveira- A PRESENÇA DAS RELIGIÕES NA EMARC DE VALENÇA. 
Escola Superior de Teologia- Programa de Pós-Graduação em Teologia. 
Dissertação de Mestrado. São Leopoldo, 2009. Disponível em 
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32621998000200002. – Acesso em 10/09/2015 
 
LINS, Leonice de Lima Mançur. Trajetórias de mulheres das canetas: um olhar sobre 
a educação em Alagoinhas (BÃ) na segunda metade do século 20. Tese de 
doutorado- Universidade do Estado da Bahia- Programa de Pós Graduação em 
Educação e Contemporaneidade. Salvador, 2013. 
 
LOPES, Tânia Aparecida. Professoras Negras e o combate ao racismo na escola . 
Universidade Federal do Paraná – Setor de Educação – Programa de Pós-
Graduação em Educação. Dissertação de Mestrado. Curutiba, 2008. Disponível 
em: www.ppge.ufpr.br/teses/M08_lopes.pdf  .  Acesso em 02/02/2013. 
 
MENDES, Cristiane Soares. Políticas públicase educação infantil: análise de 
municípios da Costa do Dendê – Bahia. Universidade do Estado da Bahia- 
Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade. Dissertação 
de Mestrado. Salvador- Bahia, 2011. Disponível em 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-25032014.../TESE.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-25032014.../TESE.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/.../TeseMarcusViniciusFonseca.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32621998000200002
http://www.ppge.ufpr.br/teses/M08_lopes.pdf


154 
 

www.cdi.uneb.br/pdfs/educacao/2011/cristiane_soares_mendes.pdf.  Acesso em 
08/09/2015. 
 
MENEZES, Jaci Maria Ferraz de. Igualdad y liberdade, pluralismo y cidadania; el 
acesse à laedicación de los negros em Bahia- Doctorad em Ciencias de 
laEducación- UniversidadCatolica de Cordoba- Faculdad de Filosofia y 
humanidades. Cordoba- argentina, 1997. Disponível em 
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid. Acesso em 16/06/2012. 
 
___________________________. Relações raciais, representações do trabalho 
docente - Universidade do Estado da Bahia – Grupo Memória da Educação na Bahia 
– Estágio de Pós-Doutorado – Fundação Carlos Chagas. Relatório Final. São Paulo, 
2010. Disponível em 
www.fcc.org.br/fcc/images/pesquisa/estagios/projetos/JaciMenezes.pdf. Acesso em 
06/06/2015. Aceso em 12/05/2015 
 
NUNES, Míghian Danae Ferreira. História de ébano: professoras negras de 
educação infantil da cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado. Universidade 
de São Paulo – Faculdade de Educação. SãoPaulo,2012.Disponível em  . 
 
OLIVEIRA, Arlete dos Santos. Mulheres negras educadoras: de amas-de-leite a 
professoras, um estudo sobre a construção de identidade de mulheres negras na 
cidade de São Paulo. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo – 
Faculdade de Educação, São Paulo, 2009. Disponível em 
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-11092009-160324/ Acesso em 
01/06/2015. 
 
PAIXÃO, Neli Ramos. Ao soar o apito da fabrica: idas e vindas de operárias (os) 
têxteis em Valença – Bahia – Universidade Federal da Bahia – Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas 
.Disponível:https://repositorio.ufba.br/ri/.../ri/.../Dissertação de Mestrado. Acesso em 
30/97/2015 
 
PEREIRA, Maria Bernadete. A escola de aprendizes artífices de Minas Gerais, 
primeira configuração escolar do CEF- MG, na voz dos seus alunos pioneiros. 
Universidade Estadual de Campinas- Faculdade de Educação. Tese de Doutorado. 
Campinas- São Paulo, 2008. Disponível em 
posugf.com.br/biblioteca/?word=Apprentices . Acesso em 12/05/2015 
 
PINTO, Giselle. Gênero, raça e pós-graduação: Um estudo sobre a presença de 
mulheres negras nos cursos de mestrado da Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, 2007. Disponível em www.escavador.com/pessoas/5189241 . Acesso em 
07/09/214. 
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. Cuiabá, Mato Grosso, 2010. 
Disponível em www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/.../T4EfiG18.pdf. 
Acesso em 19/05/2015www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/.../.pdfAcesso em 
30/05/2015. 
 

http://www.cdi.uneb.br/pdfs/educacao/2011/cristiane_soares_mendes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid
http://www.fcc.org.br/fcc/images/pesquisa/estagios/projetos/JaciMenezes.pdf.%20Acesso%20em%2006/06/2015
http://www.fcc.org.br/fcc/images/pesquisa/estagios/projetos/JaciMenezes.pdf.%20Acesso%20em%2006/06/2015
http://www.escavador.com/pessoas/5189241%20.%20Acesso%20em%2007/09/214
http://www.escavador.com/pessoas/5189241%20.%20Acesso%20em%2007/09/214
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/.../T4EfiG18.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/.../.pdf


155 
 

REIS, Maria Clareth Gonçalves. Mulheres negras e professoras no ensino superior 
as histórias de vida que as construíram. Universidade Federal Fluminense – Centro 
de Estudos Sociais Aplicados- Faculdade de Educação. Tese de doutorado. Niterói, 
2008.Disponívelem 
lemwww.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select.. 
 
SANTANA, Carlos Eduardo Carvalho. Processos educativos na formação de uma 
identidade em comunidades remanescentes de quilombos; um estudo sobre 
Barra,Bananal e riacho das Pedras – Dissertação de Mestrado- Universidade do 
Estado da Bahia – programa de Pós-graduação em Educação e 
Contemporaneidade. Salvador – Bahia, 2004. 
 
SANTANA, Patrícia Maria de Souza.  Professores (as) negros (as) e relações raciais: 
percursos de formação e transformação. Universidade Federal de Minas Gerais – 
Faculdade de Educação. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte, 2013. Disponível 
em:www.livrariadopsicologo.com.br › MAZZA EDICOES LTDA . Acesso em 
01/08/2015. 
 
SILVA, Jacira Reis. ―Para não passar a vida na vassoura‖: a difícil trajetória de 
ascensão do ―ser professora para não ser doméstica‖. In. Doutorado em Educação - 
Mulheres caladas: trajetórias escolares de professoras negras, em Pelotas. 
Produção-circulação de representações sobre os negros, na escola. Tese de 
doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Pelotas – Rio grande do Sul, 
2000. 
 
SILVA, Maria de Lourdes. Enfrentamentos ao racismo e discriminações na educação 
superior: experiências de mulheres negras na construção da carreira docente . --. 
São Carlos: UFSCar, 2013. 241 f. Tese de doutorado. Disponível em: 
ww.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.Acessoem 30/04/2015. 
 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select


156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



157 
 

 

 

1) Roteiro das Entrevista 
 
Parte I-  
 
       -Origem Familiar 
 Onde nasceu? 
 Seus pais estudaram? 
 Seus irmãos estudaram? 
        - Trajetória Escolar 
 Com quantos anos entro na escola? 
 Durante o tempo que estudou, também trabalhou? 
 Como seus pais fizeram para garantir seus estudos? 
 Você fez curso superior? 
 Você Fez pós- graduação? 
 

         Parte II 
 
-Aescolha da profissão 
 Por que escolheu a profissão de magistério? 
 No curso de magistério você teve colegas negros? 
 No curso de magistério você teve professores negros? 
 

     Parte III 
 
-Eu Professora em Como ingressou no magistério? 
 Há quanto tempo você é professora? 

O que você diz da sua experiência como professora, com relação aos 
seus alunos, ou ex- alunos negros? 

 Como você ver a escola pública em Valença? 
 Como professoramulher negra e professora, como você se Valença 
 sente? 
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