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             No Brasil, no início do século XX, é notável o crescente número de mulheres 

inserindo-se no magistério, ao mesmo tempo em que, se questionava sua participação na 

política, na economia, na igreja e em outras instituições. Na atualidade, ganha visibilidade a 

predominância da mulher no magistério e cresce o interesse em pesquisar sua presença em 

espaços educativos, como sujeito cotidiano da história da educação.  

O meu interesse por estudos sobre histórias de vida de professoras surgiu a partir da 

minha inserção no projeto “Educação e educadoras na Paraíba do século XX: práticas, leituras 

e representações”, coordenado por Charliton José dos Santos Machado. Experiência que me 

possibilitou refletir e questionar sobre a história de vida de educadoras à margem da história 

oficial. Entendo que é preciso ouvir as narrativas de educadoras, considerando-as testemunhos 

ricos em experiências e conhecimentos de práticas efetivas que constituem fragmentos da 

história da educação de um determinado tempo e espaço.  

Este artigo está inscrito na abordagem teórico-metodológica da Nova História 

Cultural, que permite não apenas compreender uma época, através da configuração da 

atmosfera da respectiva sociedade analisada, mas também resgatar historicamente, a atuação e 

contribuição da citada educadora no debate educacional na Paraíba. Com a possibilidade do 

uso de novas fontes, além das tradicionalmente utilizadas, neste estudo, optou-se por trabalhar 

com as contribuições das fontes orais, nesse caso, contei com a colaboração das narrativas da 

educadora Maria Eulália Cantalice e seu Marlinto José Cantalice Cavalcante. 

O subsídio da história oral possibilita compreender outros dados historiográficos, 

novas fórmulas, ações, modos de pensar, ouvir e sentir, que antes da propagação da Nova 

História Cultural encontravam-se concentrados naqueles que estavam no poder.  De acordo 

com Delgado (1996, p.16):  

 
A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 
de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em suas 
múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais [...] 

.  
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A idéia central de compor esse artigo foi analisar como a educadora Maria Eulália 

Cantalice compõe através de suas histórias e memória a trajetória de sua formação 

profissional, narrada pela educadora, quando viva, de forma única e singular.  

Sobre narrativas, Bragança (2008, p.75) afirma que: “[...] não apenas descrevem a 

realidade, são produtoras de conhecimento individual e coletivo e no caso dos professores/as, 

potencializam os movimentos de reflexão sobre as próprias experiências, teorias e práticas. 

[...]” Vale ressaltar, que nessa análise das histórias e memórias da educadora em questão, não 

se tem, a pretensão de esgotar através de suas narrativas a história de como foi a sua formação 

profissional, como um retrato fiel, do que aconteceu no passado. Pretende-se trazer a tona 

algumas de suas histórias e memórias, que encontravam presentes em sua memória, as quais a 

narradora têm o papel de selecioná-las para contar a partir do tempo presente o que vivenciou 

no passado.  

Chartier (1994, p.9) Afirma que reorganizar as práticas culturais, através da 

recordação “[...] não significa que a história se repita, e sim destacar que esta pode buscar 

conhecimentos e ajudar a compreensão crítica das inovações do presente, as quais, por sua 

vez, nos seduzem e nos inquietam”. 

Durante as entrevistas, desta pesquisa doutoral, que foram realizadas na casa de Maria 

Eulália, no período compreendido entre o dia 28 de janeiro de 2010 até o ano de 2015. Na 

primeira, entrevista a educadora autorizou a entrevista, e de forma muito simpática, 

mencionou já estava acostumada a conceder entrevistas e fez o comentário de que poderia 

responder a todas as perguntas, mas não sabia se iria contribuir com o objetivo da pesquisa. 

Maria Eulália Cantalice Cavalcante1 foi uma educadora que atuou por mais de meio 

século nas escolas de sua terra natal, como professora de língua portuguesa em diversos níveis 

de ensino, e preparando alunos para o exame de admissão. Também lecionou disciplinas do 

curso pedagógico no Colégio Nossa Senhora da Luz, além de ter sido proprietária do 

Educandário Santa Teresinha e professora fundadora do Colégio Santo Antônio, atual Geo 

Santo Antônio. Nesta última escola, a educadora Maria Eulália continuou trabalhando na 

secretaria da escola, até seus 102 anos de idade. 

Em Guarabira, e nas cidades vizinhas, não é difícil encontrar famílias que pelo menos 

um de seus membros tenha sido aluno de Maria Eulália. Em sua profissão foi homenageada 

várias vezes em reconhecimento ao seu trabalho, a exemplo, de ter seu nome em uma escola 

                                                 
1 Maria Eulália Cantalice Cavalcante é uma educadora que nasceu em Guarabira, local que teve seu território 
emancipado em 26/11/1887 e está localizada no Piemonte da Borborema, em região com depressões, no estado 
da Paraíba. É zona de transição entre o agreste e o brejo. (ANDRADE, 2010). 
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municipal da cidade e receber da Assembleia Legislativa da Paraíba a outorga da medalha 

Mérito Professor Darcy Ribeiro, e nos desfiles cívicos da cidade está sempre sendo 

homenageada. 

A educadora narrou que foi estudar em João Pessoa, nas séries iniciais, após o 

acontecimento do falecimento de sua mãe e após a conclusão de seus estudos, optou por fazer 

a sua formação profissional, como professora, na Escola Normal da Parahyba. Em seu 

depoimento não foi possível entender o ano exato que começou a estudar na Escola Normal, 

mas ficou esclarecido que foi aproximadamente no período compreendido entre os anos de 

1928 a 1932, haja vista em que, a educadora não soube precisar estas datas. Este curso que 

preparava para exercício do magistério, para a educadora Maria Eulália, era motivo de muito 

orgulho. 

De acordo com Maria Eulália, a Escola Normal ofertava o curso de formação de 

professores tanto para homens como para mulheres, na sua turma haviam dois homens 

matriculados, mas a educadora não lembra se eles chegaram a concluir. Marlinto, filho de 

Maria Eulália mencionou que sempre ouvia a sua mãe dizer que havia sim dois alunos 

homens na turma, a exemplo de lembrar e citar um deles que foi o Sr. Irênio, que terminou o 

curso com ela. Ele era alfaiate na cidade de Guarabira.   

Como se vê esta escola de formação se tornou uma opção tanto para homens como 

para as moças buscarem a sua profissionalização, mas a presença do púbico em grande 

maioria era do sexo feminino. De acordo com Almeida (1998), apesar de ter sido este curso 

destinado ao público masculino, a Escola Normal surgiu como o primeiro curso que admitia o 

acesso à mulher à instrução pública escolarizada, e consequentemente permitiria, de fato, a 

mulher exercer uma profissão. Algo que foi visto pela sociedade, por muito tempo, com certa 

resistência, rigidez e discordância, sob a justificativa que este desejo das moças poderia ser 

desfavorável em relação à manutenção da moral e dos bons costumes.  

Neste contexto, a educadora informou que concluiu seu curso primário aos 13 anos de 

idade, não cursou o preparatório e fez o exame de admissão, foi aprovada em primeiro lugar, 

mas não pôde ser matriculada de imediato, por que não tinha a idade mínima para ser 

matriculada na Escola Normal. Desse modo, esperou dois anos para poder iniciar o tão 

desejado curso.  

 Sobre a opção para o curso que preparava as moças para atuar no magistério, a 

educadora revelou que esta foi uma opção sua e não teve influência de ninguém, fez apenas 

por vocação. 
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 De acordo com Almeida (1998, p.68), o discurso da vocação para o magistério, em 

meio a uma sociedade patriarcal e sexista, sempre veio acompanhado da justificativa de esta 

ser a profissão em que a mulher estava autorizada a trabalhar e que não iria lhe trazer 

prejuízos morais, “[...] podendo ser mães e ser professoras, com a aceitação e autorização 

social e sob as bênçãos da igreja católica”. Afinal, nada mais digno do que a mulher que 

cuidava da educação de seus filhos e de sua casa, ser liberada para trabalhar em meio às 

necessidades de contribuir com as despesas junto ao esposo e com a sociedade, que passava a 

exigir dos homens outras profissões. 

 Por mais que a educadora não reconheça que recebeu influência de outras pessoas na 

hora de optar por sua formação, acredita-se que a sua família teve influencia direta em sua 

escolha para o magistério, pois ela foi criada em um ambiente, que conspirava para que esta 

opção acontecesse, haja vista que em João Pessoa, o seu avô era professor da língua 

portuguesa, latim e música, e das cinco de suas tias, três cursaram o magistério na Escola 

Normal da Paraíba e atuavam no primário em escolas paraibanas. Outro ponto que acredito ter 

influenciado Maria Eulália a cursar o magistério, foi a sua decisão por se tornar professora da 

Língua Portuguesa, haja vista que a educadora traz à tona em suas memórias alguns detalhes 

de suas professoras, tanto no primário, como na Escola Normal, da disciplina língua 

portuguesa, a exemplo de Argentina Pereira Gomes e Olivina Olivia Carneiro da Cunha.  

Maria Eulália em suas narrativas, para exemplificar o seu interesse no magistério, 

reafirmou que esta foi uma decisão sua, e quando terminou o curso da Escola Normal, o seu 

avô chegou a cogitar que a mesma fosse estudar no Liceu com a finalidade de mandá-la cursar 

Direito no Recife, algo com que ela de imediato não concordou alegando a vocação para o 

magistério, conforme podemos ver a seguir: 

 
Meu avô notando que eu era estudiosa queria que eu fizesse Direito. Queria 
que eu terminasse e fosse para o Lyceu para preparar eu para ir para o 
Recife. Olha, eu não aceitei não. Vim para o interior (Guarabira) ensinar. 
(28/01/2010) 

 
A educadora, ao explicar esta proposta de estudos de seu avô, enfatizou que ela 

rejeitou o que seria o sonho de muitas garotas naquele contexto, pois naquele período em que 

o avô de Eulália tenta lhe proporcionar os estudos na Faculdade de Direito no Recife, o 

comum para as garotas que estudavam na cidade de interior, era cursar apenas o primário e, 

quando muito prestavam o exame de admissão. Muitas garotas não prosseguiam os estudos 

porque nas cidades do interior paraibano, ainda não havia escolas suficientes que ofertassem o 
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ensino secundário e nem o curso que formava para o magistério e adolescentes que 

almejavam este curso tinham que ir estudar na capital.  

Apesar disto, muitas garotas ainda sofriam com a resistência dos pais ou parentes em 

não deixar uma mulher estudar. Outro motivo seria a falta de condições financeiras ou até 

mesmo a falta de confiança dos pais ou parentes em liberar uma moça para ir estudar sozinha 

ou na casa de parentes na capital paraibana. Ao contrário da realidade de muitas garotas da 

idade de Maria Eulália, percebe-se que desde pequena o seu avô foi o grande incentivador dos 

estudos da neta, algo que já havia feito com três de suas cinco filhas formando-as na Escola 

Normal da capital de João Pessoa.  

Maria Eulália narrou que passou a frequentar o Curso Normal, aos quinze anos de 

idade e que naquela época ainda não se falava em faculdade em João Pessoa: 

 
Naquela época que eu estudava o Curso Normal [...] não tinha outra opção 
para ensino superior, seja em Guarabira, ou na capital em parte nenhuma 
daqui. Só tinha uma faculdade em Recife minha filha, [os alunos] estudavam 
no Liceu e depois iam estudar em Recife (CAVALCANTE, 28/01/2010). 

 
A educadora tentou explicar que o ápice da formação de uma mulher seria a formação 

para o magistério na Escolar Normal Oficial de João Pessoa, e acrescenta que o seu objetivo 

desde o inicio sempre foi ensinar e ao terminar o citado curso, resolveu voltar para Guarabira, 

sua terra natal, porque o seu pai morava na casa de seu avô, no sítio Serra da Jurema. Maria 

Eulália explicou, com muito cuidado, que por mais que a casa de seu avô fosse aconchegante 

e lhe proporcionasse oportunidades de estudo, não era como estar na casa de seu pai. 

Ao perguntar a Maria Eulália sobre suas lembranças da Escola Normal, a educadora 

lembrou como era a sua farda: 

 
Farda? Saia plissada. Blusa brancade manga comprida. [a saia] Era plissada 
tamanho normal. É aqui.[Na batata da perna]. Naquele tempo, pra sair na rua 
só se fosse de meia, hoje tá tudo diferente (CAVALCANTE, 16/01/2012). 

 
 A fotografia a seguir registra Maria Eulália junto a suas amigas, em  passeio no Parque 

Sólon de Lucena, no qual, algumas estão usando a farda que foi explicada pela educadora: 
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De acordo com a legenda desta imagem,  tem-se: “Maria Eulália junto as amigas 

Jandira Pinto, Maria Porpino, nome ilegível e Severina Dias. Também é percebe-se nesta 

imagem, que a Lagoa ainda não se encontrava urbanizada. Ao perguntar sobre esta fotografia, 

a educadora não soube mais informar o motivo destas pessoas que se encontravam com ela na 

Lagoa, estarem sob a presença de um fotógrafo. 

Marlinto contou que sua mãe falava que a Lagoa era um lugar mais afastado das casas 

do centro, e apesar de ser um lugar agradável, havia o medo de encontrar pessoas estranhas no 

caminho, pois nestas redondezas era como se fosse um sítio e havia poucas casas ali.  

Para Maria Eulália o tempo vivenciado na Escola Normal foi um período significativo 

em sua vida e narrou que aproveitava não só as aulas, mas à biblioteca desta unidade de 

formação. Sobre estes espaços narrou o que lhe marcou: 

 
Finalmente, tudo era bom na Escola Normal. Nada marcou e tudo marcava 
ao mesmo tempo. Querer estudar? Eu queria muito. Eu era aluna muito boa, 
era de voleibol. Ave-Maria jogava um vôlei leso. A minha professora era 
Dinamarquesa, Rusadof. A turma de voleibol foi fundada pela gente. 
(CAVALCANTE, 16/01/2012). 
 

Neste momento da entrevista, a educadora revelou a sua paixão pelo esporte e que fez 

parte do primeiro time de voleibol, desta instituição e que competia com outras escolas. 

De acordo com Kulesza (2013, p.3765) no regulamento de 1892, da Escola Norma da 

Paraíba, nota-se a ausência: 

Imagem 1: Eulália junto a suas amigas no parque Sólon de Lucena. 
Fonte: Centro de Documentação Cel. João Pimentel. (2011) 
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[...] da Ginástica, disciplina que, na verdade, nunca havia sido ministrada até 
então, causando inclusive polêmica na cidade sobre a sua conveniência para 
a formação de futuras professoras, além da grande dificuldade em encontrar 
pessoa adequada, homem ou mulher, para esta função [...] 

 
De acordo com Kulesza (2013, p.3767) com a reforma da Escola Normal da Paraíba, 

em 1917, o currículo foi modificado, destacando-se a “[...] Ginástica, finalmente 

reintroduzida, e a Pedologia e Psicologia, desmembradas agora da Pedagogia. Intimamente 

associada ao saber médico, a Pedologia estudava o desenvolvimento global da criança [...]”. 

Em 1925, o currículo da escola normal tem suas disciplinas redistribuídas, em 5 anos e em 

1926, [...] a cadeira de Pedagogia e Pedologia, a qual compreendia também a ‘prática de 

educação física’, uma vez que foi abolida a Ginastica como disciplina [...] e (2013, p. 3770). 

Ainda de acordo com Kulesza (2013, p.3771), embora não conste como disciplina do 

currículo em 1925: “A reforma restabeleceu também a educação física, diariamente, em todos 

os anos do curso (artigo 60)". 

Desse modo, no segundo prédio da Escola Normal de João Pessoa havia a prática de 

um esporte como atividade física deste curso, algo que estava de acordo com o currículo desta 

instituição escolar. Segundo Maria Eulália a sua professora que ministrava as aulas sobre 

Educação física era uma profissional capacitada para esta finalidade e era dinamarquesa.  

Ao solicitar mais detalhes sobre as atividades de educação física, a educadora 

mencionou que essa prática só acontecera na Escola Normal, pois no Grupo Escolar Isabel 

Maria das Neves, em que estudou, haviam jogos, mas sem a presença de um treinador que as 

preparassem para competições. Maria Eulália só estudou no Grupo Escolar Isabel Maria das 

Neves no último ano do primário. 

 Sobre as professoras de Maria Eulália na Escola Normal, em cada entrevista eu sempre 

voltava a esta questão, perguntando sobre o que se lembrava de suas professoras e nas suas 

lembranças, se tornou recorrente citar Argentina Pereira Gomes e Francisca Moura.  

Ao solicitar à depoente que narrasse sobre a professora que mais se destacou na sua 

vida de estudante, inicialmente em sua resposta, não se posicionou e respondeu: “Professora, 

eu vou lhe dizer, todas as professoras são boas e maravilhosas. Não tenho nada a dizer. Todas 

elas são boas” (CAVALCANTE, 16/01/2012). Mas, ao insistir na pergunta também destacou 

Argentina Pereira Gomes e Débora Duarte. 

No jornal Estado da Parahyba – Capital (1891 a 1940, p.687), há a lista de professoras 

que trabalharam no Grupo Escolar Isabel Maria em 1930. Entre as professoras citadas, há a tia 

de Maria Eulália, Laura Cantalice da Trindade, Francisca de Ascenção Cunha, Argentina 
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Pereira Gomes, Eudésia de Carvalho Vieira, Débora das Neves Duarte, Maria da L. 

Bonavides Lis. Neste jornal, há a confirmação dos nomes das educadoras que Maria Eulália 

citou como suas professoras, que trabalhavam na Escola Normal na capital paraibana, e 

algumas delas são as mesmas que também ministravam aulas no Grupo Escolar Isabel Maria 

das Neves. Maria Eulália não informa Eudésia Vieira como sua professora Escola Normal, 

mas acima há a indicação do nome desta professora na escola em que estudou apenas um ano. 

Também é perceptível as professoras da Escola Normal tendo que trabalhar em mais de uma 

escola, a exemplo de Francisca de Ascenção Cunha ter ministrado aulas no Cel. Antônio 

Pessoa.  

Com a professora Argentina Pereira Gomes, Maria Eulália estudou por duas vezes: no 

Grupo Escolar Isabel Maria das Neves e na Escola Normal da capital, sendo citada sempre, 

com o destaque de sua competência na gramática da língua portuguesa e pelo amor à sua 

profissão e aos alunos: 

 
Argentina era delicada. Foi com ela que eu aprendi a ser e gostar de meus 
alunos. Era professora primária da quarta, secundária. É todo dia 
(trabalhava) né. A lição que ela te deixou? Não era professora do castigo, ela 
deixou a lição do amor. CAVALCANTE, 28/01/2010). 

 
Já a professora Francisca Moura carinhosamente chamada por Maria Eulália de 

Chiquinha Moura, foi lembrada como a professora que exigia disciplina acima de tudo e a 

repreendeu em um momento de descontração nos corredores da Escola Normal, puxando a 

sua orelha. Ressentida justificou que não estava em sala de aula para a sua professora ter feito 

isto. Francisca Moura foi sua professora de francês, no terceiro ano da Escola Normal e Maria 

Eulália ainda possui o livro que estudou francês com a mesma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 2 Livro Curso Francês. 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Eulália (2013). 
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Ao mostrar este livro, a educadora, de forma descontraída, fechando os olhos, pediu 

para que eu o tirasse de perto dela, pois era o livro da professora que havia reclamado com 

ela.  A mesma coisa se repetiu quando perguntei se havia sido aluna de Catharina Moura, ela 

mencionou que sim e que era filha da professora brava. 

No jornal Estado da Parahyba – Capital (1891 a 1940, p.688), podemos constatar 

trabalhando na Escola Normal a professora Argentina Pereira Gomes, como professora de 

Portuguez; Olivina Carneiro da Cunha como professora de geografia e a professora Francisca 

de Ascenção Cunha como professora de Didática. Todas estas professoras foram citadas por 

Maria Eulália, de terem sido suas professoras. Além destas duas educadoras acima, serem 

lembradas com recorrência, foram reveladas como professoras de sua formação na capital 

paraibana: Rosa Sette, Francisca Ascenção Cunha Camarão, Tércia Bonavides, Catharina 

Moura, Débora Duarte. Francisca Ascenção Cunha Camarão foi professora de `Psicologia e 

Educação do Lar: 

 
Com Francisca Camarãode Ascenção Cunha estudei educação do lar. Veja, é 
professora Francisca Camarão era professora de Caiçara, ensinava as 
práticas. Ensinava prendas domésticas. O ensino era muito melhor do que 
hoje. Eu achonaquela época aprendia mais. Hoje o ensino tá muito 
modificado. Logo uma coisa, naquela época não tinha o tal do livro mestre. 
Hoje com o livro mestre o povo não se prepara. Sou contra o livro mestre. 
Olhe eu não peguei o livro mestre não. O livro mestre era treinar, não tinha 
essa história pra me preparar. (CAVALCANTE, 16/01/2012) 
 

 Como se observa, Maria Eulália após mais de 60 anos que concluiu a sua formação 

profissional, ainda guarda em suas lembranças memórias do período em que era aluna 

normalista, com destaque para os nomes e matérias das professoras que mais lhe marcou 

enquanto professoras.  

 
Considerações finais 

 
Ao final deste artigo, ficou evidenciado que apesar de Maria Eulália não atribuir a 

influência de sua família na decisão de se tornar professora e sim atribui a sua vocação, tinha 

avô e tias que atuavam profissionalmente como professores, e estes estavam engajadas dentro 

de um modelo de educação, nas quais, reconheciam o seu valor e que trilhavam para garantir 

a sobrinha o que se tinha de melhor para sua respectiva educação. Como resultado desse 

cuidado de seus parente com a formação escolar de Maria Eulália, se tornou professora, 

formada na Escola Normal da Parahyba. Naquele período, este era o mais alto grau de ensino 

ofertado as mulhers, na cidade João Pessoa, e guardou por mais de 60 anos, após sua 
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formação profissional, tanto os nomes de suas professoras, tais como Argentina Pereira 

Gomes da Língua Portuguesa, Olivina Olivia Carneiro da Cunha da geografia, Francisca 

Ascenção Cunha Camarão com a disciplina Didática geral, Educação Doméstica, Psicologia e 

Francisca Moura com Francês, como fotografia e livro do período de sua formação 

profissional. 
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