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1. Introdução 
O  artigo teve origem em pesquisa histórica da greve das professoras primárias mineiras em 1959 onde foi buscada a possibilidade de interpretá-las como protagonistas. Essa abordagem tinha o objetivo de perceber novas interpretações, fugindo da compreensão e explicação única, de que o movimento grevista do magistério do primário é dirigido pelas lideranças e se efetiva com o apoio da imprensa, sem consideração a presença e a luta das professoras primárias e sua organização histórica. Na pesquisa da greve das professoras buscou-se compreender as expressões coletivas nas práticas discursivas do jornal. O DIÁRIO,  O DIÁRIO, também conhecido como o Diário Católico, era uma publicação de responsabilidade da Arquidiocese de Belo Horizonte, editado pela Boa Imprensa. Na década de 1950 era o segundo jornal em tiragem no estado de Minas Gerais e na capital. Sua coleção foi preservada em microfilme na seção de periódicos da biblioteca da Puc- Minas.  sobre as professoras, nas falas da liderança e nas suas presenças maciças narradas, ou em imagens fotográficas. O uso da teoria e metodologia da história cultural objetivava  compreender a emergência de resistência das professoras e tomá-las como sujeito de um movimento coletivo. Dessa forma foi possível interrogar suas ações, descritas pelo jornal, buscando configurar as práticas que produzem representações, aparentes ou não, de passividade, resistência,  acomodação, que configuram a subversão à estratégia do poder e que aparecem à vezes como táticas de consentimento.  
A interpretação da história da luta das professoras mineiras de 1959, ainda que tenha se restrito à leitura do jornal O DIÁRIO, só foi possível enfrentando-se o desafio de refletir sobre o caráter das fontes, quase sempre representações masculinas sobre práticas sociais femininas. O discurso da imprensa era dominado por homens na década de 1950. Referência à imprensa feminina e educacional da década de 1940: “transparece, nessa imprensa, uma masculinidade imposta à sociedade como modelo padrão por excelência e homens dirigindo a nação e a vida das mulheres”.(Almeida, Jane S. 1998, p. 159) Para Michelle Perrot (1988), ainda é necessária na escrita da história das mulheres o uso de fontes produzidas pelos homens, uma vez que essas fontes, no geral, foram  controladas historicamente por eles.  O jornal O DIÁRIO,  porta-voz do ideário da Igreja  Católica, não fugia à cultura da instituição, marcada pelo domínio masculino. Este reconhecimento fez com que na pesquisa das professoras em suas lutas no final da década de 1950, fosse necessário  o  uso do conceito de gênero, como reconhecimento do peso simbólico da construção das representações que constituem a história cultural de homens e mulheres. A história das mulheres, reconhecendo a categoria gênero, não pode hoje prescindir das sistematizações, em especial a feita por Joan Scott (1995, p. 88):“(1) o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder.”
O uso do gênero permitiu a decodificação dos discursos formadores de  identidade feminina e masculina reproduzidos nas diversas instituições de formação de ambos os sexos. A primeira parte do conceito dá conta do efeito da construção de gênero nas relações sociais, evocando os símbolos implícitos nas noções normativas expressas nas doutrinas religiosas, educativas, científicas 	“Quando uma característica masculina ou feminina é vista como derivada ou produto biológico, apesar de ser culturalmente construída, isso terá uma importância muito maior do que se fosse algo cultural. (...) A biologização dos comportamentos humanos é muito antiga, e isso se reflete na filosofia - de Platão a Spinosa - ao manter que a diferenciação sexual é tão natural como necessária”. (Strey et al., 1997, p. 85)., políticas e jurídicas que tomam a forma  de oposição binária 	Homem forte/mulher frágil, homem cérebro/mulher coração, homem racional /mulher sentimento etc., adquirindo a aparência de fixidez que leva à percepção de permanência intemporal. O conceito permite, também, captar a noção de identidade sempre construída de forma relacional. A segunda parte possibilita pensar o processo histórico, no qual a relação de poder é central e é possível perceber a construção de gênero através do complexo jogo de apropriação, reprodução e recriação das relações de dominação  entre os sexos 	Martinez, 1997, p. 251- 268.. 
A constatação  de que a história de homens e mulheres é construída socialmente nas relações de poder entre sexos contribuiu para eliminar as naturalizações e, segundo Perrot (1995), tornou possível a sua desconstrução em termos de teorias, práticas, fatos e representações imagéticas e verbais. Para esta pesquisa tornou-se importante o uso do conceito de gênero por tratar-se da história das professoras primárias e também para ver como a aparente imobilidade das mulheres nas representações culturais são “verdades” discutíveis e relativas ao movimento no espaço e no tempo de permanência, mudança e descontinuidade.
2.  No  jornal: a família, a educação, o trabalho feminino fora do lar – a participação da mulher no movimento operário cristão.  
A pesquisa sobre a imprensa escrita como fonte foi pensada a partir do projeto de História Cultural de Roger Chartier (1990), onde as representações sociais são entendidas  com o propósito de “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada e dada a ler” 	Chartier, 1990, p.16-17.. Neste sentido, a realidade produzida pelo discurso jornalístico não é apenas aquela visada pelo texto, “mas a própria maneira como ele a cria, na historicidade de sua produção e na intencionalidade da sua escrita” 	Ibidem, p. 63.. Desse entendimento resultou na leitura do jornal impresso  atento à formas, conteúdos e apropriação e representação de uma determinada época. 
No O DIÁRIO todos os temas relacionados à família, ao amor conjugal, à juventude, à mulher, à educação familiar e escolar, ao movimento operário e à própria imprensa foram abordados em seminários, encontros de movimentos de famílias, da juventude cristã, numa estratégia de persuasão dirigida aos leigos e para formar uma militância.  A Igreja considerava necessária a ação efetiva para a criação de um mundo melhor na versão católica. Segundo Manoel (1985, p.7), na doutrina católica e anti-laica o papel da família é fundamental e superior ao do Estado. “A família, enquanto instituição aglutinadora dos homens e co-autora na obra da criação, tem ascendência natural sobre o Estado”. Desta forma ela ocupa, na hierarquia das instituições, um lugar intermediário, sob a primazia da Igreja, portadora do divino e sobre o Estado, instância do poder político. A partir da visão da  família como instituição central  tem-se a correlação do seu papel na educação dos filhos e a importância atribuída à educação dos jovens, futuros pais de família e, principalmente, às jovens que como mães e educadoras deveriam “ser fiadoras da vida familiar e principais socializadoras das gerações futuras” 	Besse, 1999, p.7.. É por isso que mesmo quando  no século XX começa-se a perceber a necessidade da educação feminina, o controle da Igreja e do Estado  se fez através dos currículos 	“Porém se as novas condições sociais e econômicas favoreceram a expansão da educação feminina os valores culturais tradicionais tiveram grande peso na formulação e conteúdo dos currículos educacionais”. (Besse, 1999, p. 123).,  por as mulheres serem consideradas,  as primeiras educadoras e responsáveis pela continuidade da formação cristã e patriótica.
 O projeto de educação da Igreja dirigia-se de maneira especial à mulher para internalizar a aceitação natural do papel de mãe e esposa, e no cumprimento da missão de criar os filhos e de cuidar do lar cristão. A participação de numerosas leitoras em concurso promovido pela página feminina em abril de 1954 não deixou de ser um indício de apreensão pelas leitoras das mudanças culturais dos novos tempos. As ganhadoras do concurso que se classificaram do 3o ao 6o lugar escolheram escrever sobre “o trabalho fora do lar”, e as duas primeiras premiadas escreveram sobre moda. O DIÁRIO,  domingo, 18 de abril de 1954 Seus artigos não diferiam  do pensamento corrente, porém pelo simples fato de terem escolhido discorrer sobre o tema pode-se inferir a inquietação que o trabalho feminino provocava, naquele momento, no universo das mulheres das camadas médias. A posição dessas mulheres era unânime. O trabalho feminino dependia da necessidade econômica familiar. A mulher operária, com certeza, teria outra visão, uma vez que, como se sabe, elas já trabalhavam fora de casa há muito tempo.  As opiniões das ganhadoras expressaram a apropriação feminina de um ideário social de dominação masculina. Eis o pensamento de uma delas:
“A meu ver, a mulher deve possuir o máximo de educação, de instrução e de conhecimentos gerais, estando mais apta para enfrentar todos os obstáculos da vida moderna. Agora a sua atuação,  ou não atuação, na vida pública dependerá  de sua necessidade como esposa e como mãe. Se, entretanto, encontrar um esposo que possa dar-lhe e aos filhos o conforto e o bem estar indispensável, será pois, o ideal, ela assim desempenhará o seu verdadeiro papel: amando e sendo amada e educando seus filhos no recesso do lar.” (O DIÁRIO, domingo, 18 de abril de 1954).
Esse pensamento expressava a educação feminina da época, incutido nas mulheres, a aceitação natural do trabalho doméstico e a de cumprimento de um papel social imposto historicamente na relação entre gêneros. Havia, também, um reconhecimento da necessidade da mulher não só de se preparar para as lides domésticas, mas enfrentar os obstáculos da vida moderna. O que, também significava a possibilidade de as mulheres assumirem, se necessário, o trabalho fora de casa. Não era muito diferente a postura da editoria do jornal sobre o trabalho feminino, mostrando como o trabalho da mulher e, em especial, a da casada, não é muito compensador para as empresas.  A realidade, no entanto, exigia adaptação:
“Vivemos numa época de insegurança no futuro. É difícil, senão impossível, sacrificar um emprego, por menos remunerador que seja. Daí continuarem as donas de casa no exercício de seus empregos, menos pelas vantagens atuais do que pelo que valem como garantia para uma emergência desagradável do futuro. Trata-se, afinal de garantia para a viuvez que pode ocorrer, ou para a situação de abandono, tão comum nestes tempos trágicos de dissolução da família.” (O DIÁRIO, quinta-feira, 18 de setembro de 1954). 
O autor prossegue, no entanto, ressalvando a propriedade do exercício do magistério primário pelas mulheres:
“Haveria uma exceção natural para as professoras, já que possuem um ‘status’ diferente das demais funcionárias e somente pessoas do sexo feminino exercem o magistério primário”. (O DIÁRIO, quinta-feira, 18 de setembro de 1954). 
Nas atitudes das donas de casa, como na opinião do jornal, permanecia a visão tradicional, construída no século XIX, segundo a interpretação de Perrot (1988), da divisão e separação sexual dos espaços de trabalho, mas contemporizadas pelo reconhecimento das mudanças nas relações sociais modernas. 	Segundo Besse (1999), nas primeiras décadas do século a família se viu sitiada por mudanças que transformavam o comportamento das mulheres das classes médias e altas. Daí, na década de 30 e 40 a luta para modernizar a família e com isto fortalecer e legitimar a instituição.  Na aceitação da inevitabilidade do trabalho da mulher fora do lar, a acomodação se fazia como no caso do autor do artigo, pela aceitação da mulher em funções de “essência” feminina. 	“As jovens normalistas, muitas delas atraídas para o magistério por necessidade, outras por ambicionarem ir além dos espaços sociais e intelectuais, seriam também cercadas por restrições  e cuidados para que a sua profissionalização não se chocasse com a sua finalidade.” (Louro, 1997, p. 453).. 
A pesquisa de O DIÁRIO na movimentação das professoras suscitou a princípio a indagação: existia contradição entre as propostas conservadoras e a sua prática, muitas vezes absorvendo e captando as mudanças sociais e culturais? O contraditório e o ambíguo estava na ênfase dada à família, ao papel natural da mulher  como esposa e mãe, ao mesmo tempo que a mulher era representada aguerrida e batalhadora de direitos profissionais.  É preciso, no entanto, compreender que a igreja não podia permanecer sem acompanhar os conflitos vividos pelos operários em suas lutas pelas condições materiais de existência. Da mesma forma, o catolicismo militante, tanto o clerical, quanto o leigo, não podia deixar de absorver alguns componentes das propostas mais avançadas para o movimento operário 	“A Igreja, enquanto instituição, e seus católicos militantes agem dentro do conflito social, no âmbito das contradições de classe”. (Costa, 1989, p. 35).. Mas se analisarmos os discursos na greve de 1959, vamos encontrar a justificativa de “greve ordeira e justa”, significados que irão mostrar diferenças entre os movimentos daquela época em relação ao movimento sindical que surgiu a partir de 1978, denominado “novo sindicalismo”. 
De acordo com Ivan A. Manoel (1992), na doutrina cristã a justiça social é aquela que garante a existência de um padrão digno de vida e a participação do cristão em sindicatos e associações operárias objetivava conseguir promover a ordem cristã no mundo operário. Sindicatos, que  não deveriam ter objetivos políticos e ou partidários. Segundo o autor, a Igreja Católica vinha delineando desde o pontificado de Leão XIII uma linha de comunicação com a modernidade capitalista. A Encíclica Rerum Novarum, de 1891, constitui o exemplo  máximo da pretensão da Igreja de “traçar as diretrizes fundamentais para a sociedade capitalista e reconduzi-la à ordem e à normalidade” 	Manoel, 1992, p. 25., regulamentando a doutrina social  no que diz respeito às relações entre capital e trabalho, riqueza e proletariado, justiça, direitos e deveres do cristão. A Encíclica Quadragésimo Anno de 1931, veio trazer a nova orientação da Igreja procurando preparar o laicato cristão para mobilizar e formar opiniões, mais do que controlar e organizar o movimento operário 	“No início da década de 1930, a Igreja Católica em Belo Horizonte procurava adequar-se às novas orientações de Roma, que publicou em 1931 a Encíclica Quadragésimo Anno. Para a hierarquia católica, não se tratava mais de criar e controlar as organizações operárias, mas de estruturar os leigos numa organização política, com um projeto para a sociedade, mobilizando e formando opiniões.(...)”. (Le Ven e Neves, 1981, p.85-86). .
No O DIÁRIO foram inúmeras as chamadas sobre o papel do sindicalismo cristão e a necessidade  de se instituir uma ordem social cristã em contrapartida à idéia de luta  revolucionária. É bem este o espírito do título: “Não se vence o comunismo com balas, mas com reformas sociais” 	O DIÁRIO, terça-feira, 25 de maio de 1954.. Desde 1939, o padre Álvaro Negromonte em artigo de revista dirigida ao clero católico, mostrou-se alarmado com a adesão dos católicos às organizações comunistas, e alertava para a necessidade de reconquista das massas operárias: 
“Em nosso apostolado comum esquecemos os pobres. Pregamos para os burgueses, para os intelectuais, sem nos fazermos entender pelos pequenos e humildes, sem falar para a sua inteligência e principalmente para o seu coração e os seus interesses. (...)  Não pregamos a doutrina social católica, onde está todas as reivindicações razoáveis. E assim deixamos que elas aparecessem nas arengas dos agitadores como coisa deles, quando realmente são nossas.  De fato, foi por causa de nossa incúria, foi por erro de nossos métodos, foi pelo silêncio imprudente e pela nossa palavra , às vezes imprudentíssima, que o operário brasileiro, tão bom e tão dócil, se deixou arrastar pela sedução vermelha.” (grifos do autor) (Negromonte, 1939, p. 753-759) 
No período democrático iniciado em 1945 a Igreja Católica criou os grupos de Ação Católica no meio universitário e operário para disputarem espaços com os partidos políticos da esquerda tradicional como o PCB 	Le Ven e Neves, 1981, p. 87. . A Igreja estava em alerta para a questão das relações capitalistas de trabalho e, não poderia deixar de lado as mulheres que já se manifestavam não somente através do voto 	A conquista do voto feminino que teve apoio da Igreja no reconhecimento de que “a parcela feminina da população é um segmento prioritário no trabalho e para o trabalho da Igreja.” (Tosta, 1989, p. 99). , mas fundando associações de classe, como a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais - APPMG. A Associação foi fundada em 1931 e tinha caráter assistencialista 	“Na década de 30, três grandes lutas do professorado mineiro se salientam: movimento contra a redução de salários do magistério tentada pelo governo estadual em 1931. A luta dos professores foi vitoriosa. (....) Engajamento na luta pelo voto feminino.. (...) A luta pela aposentadoria do educador aos 25 anos de serviço, também iniciada em 1931, e vitoriosa em 1946 .” Também em 1954 a associação promoveu o movimento de Desagrado.  (Cavalheiro, 1989, p. 287). . Nas décadas seguintes ela inseriu-se paulatinamente na luta pela melhoria das condições salariais das professoras. Os fatos  revelavam mudanças de uma associação (a)partidária de acordo com seu estatuto original,  conforme as disposições gerais, artigo 52: “é expressamente proibido qualquer discurso de caráter político no seio da Associação” 	Cavalheiro, 1989, p. 265-278. para um instrumento de luta das professoras. Ela passou de uma fase legalista para o crescente envolvimento  com a organização profissional e coletiva. 
 	Se o movimento feminino na década de 1950 abria frentes de lutas,  desde muito antes as mulheres vinham lutando individual, ou coletivamente, pela participação política. A incorporação das mudanças era absorvida pelo jornal de forma gradativa e só podia ser percebida no contexto social da época. Algumas situações  demonstraram  o quanto as transformações da modernização capitalista  mudavam culturas de parcelas do público feminino. Um artigo do O DIÁRIO publicado na seção feminina: “Senhoras e senhoritas”, “Os homens detestam as mulheres sabidas?” 	O DIÁRIO EM REVISTA, domingo, 21 de novembro de 1959 parecia ao mesmo tempo provocativo e  esclarecedor. A resposta é ambígua, usando-se o recurso da ironia e de devolução da pergunta com intuito aparente de um  chamado à reflexão. “Em primeiro lugar quais são os tipos de homens que detestam a mulher inteligente?” E continuou mostrando como as mulheres participam deste tipo de construção na medida em que se fingem de “boas e ingênuas” unicamente para atrair os homens. Aqui pode-se ler uma tática feminina engendrada para subverter a relação de dominação, explicada à frente no próximo tópico.  
3. O jornal e as professoras: estratégia  paternalista e tática do consentimento
A Igreja Católica era uma instituição de prestígio tanto no meio social quanto político e, ainda, não digerira a emancipação feminina, aceitando o trabalho da mulher fora do lar apenas como o cumprimento de um apostolado 	“Pio XII, em 1941, “À mulher Deus reservou as dores do parto, as dores do aleitamento e da primeira educação das crianças.” apud Teixeira Lopes, 1991b, p. 36).. Com relação à mulher, o discurso                                                                do jornal reproduz o da Igreja na época, resistindo às mudanças inevitáveis a  lenta, mas constante, luta pela emancipação feminina 	“O que mais ameaçou o feminismo no Brasil foi a revitalização do catolicismo por força intelectual e reacionária no correr da década de 1920 e 1930. Sob a liderança do Cardeal Sebastião Leme (que buscou superar a apatia no interior da comunidade católica e transformar a Igreja numa força social poderosa), centenas de milhares de católicos foram mobilizados em movimentos leigos.” (Besse, 1999,  p.182-218).  . Desta forma, as diversas matérias nas seções do jornal acabavam por expressar as representações e estratégias masculinas construídas nas relações sociais de gênero, muitas delas originadas ou obtendo respaldo nas concepções da Igreja com relação ao papel da mulher na sociedade. E é este o sentido das reportagens sobre a greve das professoras primárias, a de um discurso masculino sobre  um movimento feminino, procurando orientar-lhes na luta, controlando-as e dificultando-lhes o caminho da sua autonomia.
O jornal demonstrou, em todos os momentos, uma preocupação em auxiliar as professoras, mobilizando a opinião pública a seu favor, preservando o papel masculino de domínio da situação  Na França, do início do século XX, o movimento operário tentou organizar e controlar o movimento das donas de casa.  (Perrot, 1988,  p. 210).. As professoras são representadas como laboriosas e merecedoras do apoio da sociedade, mas também frágeis, indefesas, necessitadas de apoios, conselhos e conforto espiritual. Neste trecho é possível compreender a posição do jornal:
“Permanentemente o Padre Lage está presente nas manifestações, primeiro auxiliando nas tarefas, instruindo, aconselhando e reconfortando aquelas mestras que contra sua formação se viram forçadas a deflagrar uma greve como último recurso para obter das autoridades a reparação de injustiça. Ontem, os demais vigários da capital e mesmo do interior se fizeram presentes também pela presença do vigário do Calafate, Padre Dásio Moura, que por várias horas, juntamente com o padre Lage, representantes da imprensa, dos trabalhadores e do representante dos pais, permaneceu no quartel general da greve”. (O DIÁRIO, sexta-feira, 29 de novembro de 1959)
No jornal  a intervenção paternalista, principalmente de elementos da igreja, ficou clara. Para eles as professoras, encontravam-se  assumindo  atitudes contrárias a sua formação. Os homens, representantes da igreja, políticos, membros de organizações sindicais e estudantis estariam presentes ensinando às mulheres os méritos da organização permanente, dirigindo o movimento na tentativa de  educar e canalizar  a sua luta  	Perrot, 1988, p. 211..  
O jornalista, autor das reportagens, ao reiterar  o papel do jornal em alertar as professoras, dando início ao movimento,  pareceu estar construindo a imagem de que as professoras só se movimentaram a partir da iniciativa do jornal. Isso é um fato inquestionável, mas é necessário acrescentar que a receptividade imediata das professoras revelou que elas encontravam-se preparadas para dar início à campanha. O jornal, neste caso, cumprira o papel de alertar e angariar apoios, porém se não fosse a rapidez da mobilização das professoras, o movimento, talvez, não tivesse decolado.  O que torna possível  pensar que elas teriam se utilizado do jornal para mobilizar a população numa tática de consentimento para atingir o objetivo proposto 	Referindo-se as feministas Besse (1999, p. 2): “Enquanto a imprensa utilizava suas imagens para vender produtos, elas se utilizavam da imprensa para dar vazão a frustrações, para expressar opiniões e reivindicações e para comunicar-se umas com as outras”.  .
Na linguagem usada pelo O DIÁRIO  observaram-se as representações correntes da mulher e as características atribuídas à feminilidade originadas no discurso biológico do século XIX.  Nestes discursos os homens eram o cérebro, ou a racionalidade, e as mulheres o coração, ou sentimentos 	“É um discurso naturalista que insiste na existência de duas ‘espécies’ com qualidades e aptidões particulares”. (Perrot, 1988, p.177).. No jornal observou-se o uso freqüente de adjetivos, colocados estrategicamente nos subtítulos ou inter-títulos das reportagens como: “maltratadas”, “injustiçadas”, “prejudicadas” ou outros como “revoltadas”, “contrariadas”, “desagradadas”. Estes vocábulos referem-se a sentimento, sensibilidade e  fragilidade. O jornal no uso freqüente dessas palavras, teria assumido o papel de detentor do poder masculino: forte, racional, capaz de tomar decisões e iniciativas. Isso justificaria a luta dirigida pelo jornal e dos homens de notório prestígio para defender as professoras. É com esta estratégia que se buscou sensibilizar a população em torno das professoras. Elas foram representadas como vítimas,  necessitadas do apoio, da força e do poder masculino, este sim, capaz de exigir a reparação das injustiças cometidas pelo poder público. No decorrer da campanha,  as narrativas dos fatos foram acentuando os sentidos que se queria atribuir a cada acontecimento. No início da mobilização, o jornal as apresentava  frágeis e necessitadas do apoio do pai, o governador, autoritário e intransigente para, em seguida, procurar o  apoio do pai espiritual, o arcebispo de Belo Horizonte. Sob o título “conforto” foi feito o relato:
“Conforto
Após audiência com o governador no Palácio da Liberdade, as professoras primárias foram ao Palácio Cristo Rei, em visita a D. João de Resende Costa. Solicitaram uma palavra do pastor e conforto nesta hora de angústia que vive o magistério mineiro, em decorrência da injustiça que sofreu no Parlamento do Estado. D. João de Resende Costa suspendeu suas atividades normais para receber os representantes do magistério primário. Teve palavras de conforto para as mestras e afirmou que para o cumprimento da sua missão -  educar - necessita realmente o mestre do mínimo de conforto material também. As educadoras retiraram-se do Palácio Cristo Rei mais animadas”. (O DIÁRIO, sábado, 14 de novembro de 1959).
Noutros momentos o jornal persistiu em apresentar na sua construção narrativa a imagem da mulher como um ser frágil e sem autonomia. O apoio masculino deveria  originar no seu círculo familiar e nas figuras dos maridos e pais. Foram curiosas, neste sentido, as notas que saíram na coluna “Educação e Ensino” nos primeiros dias da campanha:
“MARIDOS REAGEM
Já na semana passada, ao ser divulgada a íntegra do projeto de aumento do funcionalismo público, vários maridos de professoras reagiram contra a má situação do magistério. As professoras do Grupo Escolar Augusto de Lima foram proibidas pelos maridos de preparar planos de aula, de corrigir tarefas e de preparar material de motivação em suas casa por julgarem eles que o Governo não reconhece e não sabe realmente quais as tarefas desenvolvidas pelas educadoras. O movimento ganha corpo e já na manhã de ontem outros maridos de professoras foram procurados por cidadãos ilustres, que solicitaram adesão ao movimento. Dessa maneira, dentro de poucos dias as aulas serão dadas sem nenhum planejamento. É a primeira reação coletiva que se esboça favorável aos mestres”. (O DIÁRIO, terça-feira, 10 de novembro de 1959).
“AGORA OS PAIS
Depois dos maridos de professoras primárias, agora são os pais que aderiram ao movimento reivindicatório de melhores salários. Estão impedindo suas filhas de prepararem aulas e material didático em casa. ‘O salário não compensa e o trabalho não é reconhecido pelo Governo’ , informaram.” (O DIÁRIO, terça-feira, 10 de novembro de 1959).
Por detrás  desses relatos das ações de maridos e pais, logo no início da campanha, foi possível compreender, sob o pretexto de apoio, a interferência dos homens no trabalho das professoras, impedindo-as de executarem suas tarefas. Imagens de mulheres dependentes dos homens ilustram passagens em que a autoridade masculina pública, ou privada, aparece assumindo iniciativas. O relato da ação dos maridos e dos pais parece uma distorção para impor a imagem da dominação masculina e da submissão feminina. O fato, se real, parece manipulado para adquirir outro sentido. Acontecimentos como estes são ilustrativos de como os estereótipos de natureza feminina permaneceram na concepção dos homens, levando-os  a acreditar que se o papel da mulher é no lar, e a eles caberia falar,  protestar  em nome delas, tutelando-as. 	“Finalmente, o movimento operário dominado por homens também colaborava para impor os estereótipos predominantes de natureza feminina sobre as mulheres de classe operária. Concordando que o lugar das mulheres era em casa, os sindicatos lutavam em prol das leis protetoras, as quais, de fato, ajudavam a proteger o espaço privilegiado dos homens no mercado de trabalho (...).” (Besse ,1999, p. 96).  Tanto na  primeira, quanto na segunda nota tratava-se de um número pequeno de maridos de professoras, de um único grupo escolar. A  primeira nota é confusa quando dá conta de cidadãos ilustres procurando os maridos em busca de adesão ao movimento, quando a lógica apontaria para uma inversão de atitudes: os maridos é que deveriam estar procurando os cidadãos ilustres em busca de apoio. 
	A relação de afeto sobrepondo-se ao reconhecimento profissional pode ser observada em outra nota que acentua o carinhoso apoio prestado pelos pais e trabalhadores:
“PAIS E TRABALHADORES
Também os pais dos alunos, agora já alertados do perigo que corre  a educação fundamental, em vista do péssimo salário que a autoridade estadual decidiu dar aos professorado, movimentam-se no sentido de prestar carinhoso apoio ao professorado. Amanhã, na reunião semanal do Congresso Nacional dos Trabalhadores na Indústria, será o assunto tratado, pois os trabalhadores temem que a  não remuneração condigna do professorado elementar venha impossibilitá-las da educação fundamental e do mínimo de instrução que podem proporcionar aos seus filhos.” (O DIÁRIO, terça-feira, 10 de novembro de 1959)	
Em várias passagens ficou flagrante o condicionamento a uma matriz discursiva de greve operária,  com o redator abandonando a singularidade de uma greve de mulheres e de um movimento tutelado por homens. Nestes momentos ele teria utilizado as representações originadas da experiência social das greves operárias para caracterizar as professoras  Segundo Blass (1992) existe uma abstração da situação real nas histórias de greve e isto é muito comum uma vez que a matriz discursiva surge de uma experiência de greve operária e dentro de um referencial marxista-leninista. . Usou termos com significados de guerra como “o QG das professoras” para designar o local de reunião durante a greve ou expressões como “tomaram de assalto”, quando as professoras entraram no recinto da Assembléia Legislativa e não encontraram os deputados.
Como o jornal não registrou opiniões das professoras, ficou a questão: o que pensariam essas mulheres educadas para o silêncio e a submissão sobre a tentativa de organização masculina do movimento? Que conflitos afloraram com a luta pelo salário e a valorização profissional? Na voz da líder, representante das professoras em  agradecimento ao jornal e ao governo, foi possível inferir a persistência de atitudes de submissão e até a sugestão de que o aumento conseguido não fora uma conquista, mas uma doação, conforme sugerido por autores que mencionaram o movimento 	Vários estudos referem-se aos movimentos associativos menosprezando-os. Comentário de Cavalheiro (1989, p.304) sobre o  movimento de 1954, que parece ter sido o início do movimento de 1959. “Os agradecimentos, ao nosso ver, demonstram o tipo de educação vigente e um certo grau de servilismo da categoria. Os agradecimentos relacionados foram copiados do ‘Minas Gerais’ e publicados em outubro de 1954, logo após o termino do movimento.  Ao final se agradece à autoridade que oprime e despreza a categoria. A concessão é uma esmola e não algo de direito. O direito torna-se privilégio”.. Se observadas as posturas das professoras na greve  esta submissão foi desmentida. Parecia haver, pelo menos na parcela mais atuante, a percepção de que a cooperação masculina confirmaria a difícil, mas necessária e inevitável, inserção da mulher no espaço público. Nesse sentido foi necessário o uso da tática do consentimento, incorporando a linguagem da dominação na tentativa de, ao mesmo tempo, subverter e também resistir à dominação masculina. A compreensão dessa tática fica clara na explicação de Chartier (1994, p.109):
“(...) as fissuras que racham a dominação masculina não assumem todas a forma de dilacerações espetaculares nem se exprimem sempre pela irrupção de um discurso de recusa ou de rebelião. Muitas vezes elas nascem dentro do próprio consentimento, reutilizando a linguagem da dominação para fortalecer a insubmissão.”
Essa explicação articula-se à construção social de gênero e às práticas sociais do fazer-se homem ou mulher na sociedade.  Essas práticas, segundo Guacira Louro (1995), são aprendidas e implicam em admitir que a questão do gênero é mais do que uma identidade aprendida, mas fazem parte das concepções de instituições sociais como a justiça, a igreja, a escola e o jornal,  como meios formadores da opinião.
4. Considerações finais.
Ficou  claro como a orientação e os sentidos dados pelo jornal ao movimento das professoras era comprometida com verdades, princípios e construção da realidade de acordo com princípios doutrinários da Igreja. Foi possível entender a ambigüidade do jornal, de um lado, assumindo posturas conservadoras e de outro a de valorização do magistério. Desta forma, apesar de uma prática masculina, o incentivo dado pelo jornal à luta pela conquista de um salário digno, pode ter contribuído para que as professoras compreendessem as mudanças culturais e pudessem experimentar, na luta, a possibilidade de se transformarem em sujeito de suas ações.
A fonte escolhida, o jornal de orientação católica, traduziu a permanência dos poderes dominantes, tentando orientar, dirigir, controlar, impor discursos normativos sobre condutas privadas e públicas das pessoas ou grupos, em especial o das mulheres. A perspectiva de encontrar as mulheres atuantes e como sujeito, e não apenas coadjuvantes, foi central no estudo e parece ter mostrado um lado pouco conhecido na história das professoras, o que permitiu a  interpretação, pelo menos naquele contexto, de uma ação que revela as professoras não apenas como receptoras passivas e acomodadas aceitando o discurso da dominação, mas onde se consideração a diferença nas apropriações dos discursos. No caso das professoras, embora o jornal não lhes escutasse diretamente, mas somente a líder, elas apresentam-se em cena com gestos, fatos significativos, nas presenças e ausências  da narrativa jornalística e nas imagens fotográficas. Pode-se interpretar que ela apresentam-se como protagonistas e sujeitos da ação, mesmo que essas primeiras manifestações não fossem acompanhadas por uma mudança imediata de postura política. Esta pesquisa deixou aberta a necessidade de ir mais longe no tempo em busca da explicação para os problemas complexos  na organização atual de professoras e professores. 
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