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I-Introdução
Ao trabalhar com a idéia de construção de identidade da mulher-professora, procurou-se entender a anteriori o que é Identidade que, a priori, deverá ser compreendida como uma categoria pluridisciplinar que é objeto de reflexão em vários campos do conhecimento como a Psicologia, Antropologia, Sociologia, etc.
Segundo LANE (1981), a identidade reúne características pessoais e sociais que fazem com que pessoas e grupos se diferenciem entre si. É constituída pelo conjunto de papéis que desempenhamos, sendo que tais papéis atendem à manutenção das relações sociais. 
Para CIAMPA (1987), as “identidades são representações marcadas pelo confronto com o outro, isto é, pelo reconhecimento social da diferença”. (p.127). Para ele, a identidade do outro se reflete na minha e a minha na dele: é uma interação social. Na totalidade contraditória das relações sociais, a identidade oculta e revela, mas promove, ao mesmo tempo, uma coerência e uma multiplicidade, uma estabilidade e uma mudança, ou seja, a identidade é construída via interação com o outro.
	Assim, a caracterização da identidade cultural é fecunda para a Psicologia como também para a Sociologia e para a Antropologia, pois ela define tanto a constituição de uma identidade de grupo e coletiva, quanto a forma como se processa a constituição da identidade individual do sujeito na relação sócio-cultural, como a consciência de si no contraste com o outro.
OLIVEIRA (1976) citando BERGER & LUCKMANN  BERGER & LUCKMAN,T. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Vozes, 1976
. observa a peculiaridade do conceito antropológico de identidade, que sugere a consciência de si no contraste com o outro, quando diz que“a identidade é um fenômeno que emerge da dialética entre indivíduo e sociedade” (p. 43/44).
	Utilizando desse conceito antropológico de identidade que a caracteriza como um fenômeno emergente da dialética entre indivíduo e sociedade, e começando a dialogar com Stuart HALL (2000), que pontua possibilidades para um maior entendimento da formação da identidade, contextualizada nas relações sociais, podemos avançar mais na questão do que aqui se propõe verificar : de como se processa a composição identitária de mulheres que se tornaram professoras. 
Para HALL, em sua obra “A Identidade Cultural na Pós-modernidade” (op.cit.) o sujeito pós-moderno se compõe, não mais de uma identidade única, fixa, essencial ou permanente, mas de várias identidades - algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas que levaria a uma caracterização da identidade como uma “celebração móvel”: “formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, definida historicamente e não biologicamente”. (p.13).
Convidando-nos a entender os argumentos dos teóricos que sustentam que as identidades modernas estão entrando em colapso, HALL pontua que um tipo diferente de mudança estrutural está ocorrendo nas sociedades modernas do final do século XX, transformando as concepções culturais de gênero, classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado forneciam às pessoas sólidas localizações como indivíduos sociais. Esta perda de um “sentido de si”, estável, é chamada algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui a denominada “crise de identidade”. 
De posse destes argumentos tanto da Antropologia, quanto dos estudos de Hall, e voltando à questão anterior, de como se processa a composição identitária de mulheres que se tornaram professoras, ou seja, como se forma a identidade da mulher-professora na perspectiva das relações sociais, podemos arriscar a dizer que a mulher-professora da contemporaneidade não teria então uma identidade única, fixa, e sim, uma identidade composta das várias representações definidas historicamente no interjogo da tomada de consciência de si no contraste com o outro.
E mais, considerando então a identidade uma “celebração móvel”, definida historicamente e não biologicamente, encontra-se presente também, nesse movimento de descrever a identidade como uma construção histórica, a compreensão da questão de gênero, na perspectiva da composição identitária de mulheres que se tornaram professoras, visto que a noção de gênero é um elemento constituinte da identidade.
Resgatando o termo gênero (gender), o que se observa é que essa expressão espalhou-se entre as feministas de língua inglesa ao longo dos anos 70 como uma maneira de enfatizar a dimensão socialmente construída das identidades individuais e das relações entre homens e mulheres e contrapor-se ao determinismo biológico, como único elemento de diferenciação entre homens e mulheres. Nesta direção, SCOTT (1989) nos oferece uma definição de gênero que pode ser extremamente útil para o que se propõe aqui estudar, ao dizer: “Gênero é a organização social da diferença sexual percebida”. Essa definição, já clássica nos estudos deste campo, traduz a categoria gênero como um “elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (op.cit.:14)
BOURDIEU em seu estudo “A Dominação Masculina” (1995), mostrou como, em certas culturas, a exploração agrícola era organizada segundo conceitos de tempo e de estação que se baseavam em definições específicas da oposição entre masculino e feminino. Ao introduzir nas primeiras linhas de pesquisa respaldada em dados de um estudo etnográfico desenvolvido junto aos montanheses berberes de Cabila Povo mediterrâneo que fez de sua cultura o conservatório de um antigo fundo de crenças mediterrâneas, organizados em torno do culto da virilidade
 , ao norte da África, constata que  “é, com efeito, através dos corpos socializados, isto é, do habitus Habitus entendido como um sistema adquirido de preferências, de princípio de visão e de divisão, de estruturas cognitivas duradouras (que são essencialmente produto da incorporação de estruturas objetivas) e de esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada. O habitus é essa espécie de senso prático do que se deve fazer em dada situação. É a forma que o indivíduo corporifica a cultura., e das práticas rituais parcialmente retiradas do tempo pela estereotipagem e pela repetição indefinida, que o passado se perpetua na longa duração da mitologia coletiva” (op.cit.:135). Nesta perspectiva, continua o autor, compreende-se melhor que a mulher, a princípio pensada através das analogias bem conhecidas, entre o corpo feminino e a terra lavrada – “pela charrua masculina” - ou entre o ventre feminino e o forno, seja entendida ao final, através da analogia tipicamente letrada senão literária, entre o corpo da mulher e a tabuinha sobre a qual se escreve.
Arbitrária em estado isolado continua BOURDIEU, a divisão das coisas e das atividades segundo a oposição entre o masculino e o feminino ganha sua necessidade objetiva e subjetiva a partir de sua inserção num sistema de oposições homólogas, alto/baixo, seco/úmido, claro/escuro, etc, que sendo semelhantes na diferença, são suficientemente concordantes para se sustentarem mutuamente, no e pelo jogo inesgotável das transferências e metáforas. Ao dizer da eficácia simbólica destes conceitos bi-polares ou, usando a expressão do autor - “preconceito desfavorável”, socialmente instituídos na ordem social, deve-se em grande parte, ao fato desse mesmo preconceito produzir sua própria confirmação.
O habitus produz construções socialmente sexuadas do mundo e mesmo do próprio corpo. Através de um trabalho permanente de formação, o mundo social constrói o corpo, ao mesmo tempo como realidade sexuada e como depositário de categorias de percepção e de apreciação sexuantes, que se aplicam ao próprio corpo na sua realidade biológica.
Este “programa social naturalizado” constrói – ou institui – a diferença entre os sexos biológicos de acordo com os princípios de divisão de uma visão mítica do mundo, princípios que são eles próprios o produto da relação arbitrária de dominação dos homens sobre as mulheres, a qual está inscrita na realidade do mundo, enquanto estrutura fundamental da ordem social. Por isso, faz aparecer a diferença biológica entre os corpos masculino e feminino.
Dessa forma, podemos observar que trabalhar com a categoria gênero e identidade de gênero, antes de ser imprescindível, é de difícil conclusão. Nas chamadas ciências humanas, como pontua LAGO (1999), no artigo “Identidade: a fragmentação do conceito”, a complexidade do tema se deve à multiplicidade de visões sobre os problemas estudados –multifacetada em inúmeras disciplinas, cujos “objetos” se entrelaçam e diferenciam e, nesse processo de individuação, estabelecem e organizam as diferentes matrizes disciplinares.
A Antropologia ao dizer da constituição da identidade individual do sujeito na relação sócio-cultural, como a consciência de si no contraste com o outro, é de certa forma complementada pela psicanálise quando esta afirma que a identidade vai sendo construída – construção imaginária – como a representação consciente do eu, nas relações contrastivas e de identificação dos outros.
FREUD, em seu artigo “Totem e Tabu” (1913) em que tenta explicar a origem da lei de interdição do incesto, apresenta a mulher como objeto da disputa que motiva o pacto civilizatório, e não como sujeito co-responsável por este pacto. Freud diz em 1932 que a mulher é a grande solapadora da civilização, com suas exigências de amor anti-sociais que tentam roubar o homem de seus compromissos com as tarefas da cultura, tendo escasso senso de justiça.
Para Lévi-Strauss, formado na escola sociológica francesa, responsável por célebres pesquisas antropológicas de campo, a proibição do incesto  
“[...] não é nem de origem puramente cultural nem de origem puramente natural; não é tampouco uma combinação de elementos compostos, retirados em parte da natureza e em parte da cultura. Ao contrário, ela constitui o passo fundamental graças ao qual, através do qual e sobretudo no qual se realiza a passagem da natureza à cultura”. ( Lévi-Strauss, 1976: 60)

No entanto, se Freud dizia isso nas décadas de 20 e 30 do século XIX, no Brasil, ainda na época da Ditadura Militar (nas décadas de 70 e 80 do século XX) a questão ‘mulher’ tornou-se um assunto de segurança nacional, continuando a ser considerada, entre outras coisas, como solapadora. Mas ironia das ironias, desta vez não por demandas de amores anti-sociais, mas por dar testemunho de que é possível viver sem essas demandas de amor doméstico. Eram os indícios do movimento feminista no país.
No artigo “O Mal-estar na Civilização” de 1931, em que Freud prosseguiu escrevendo a mulher como aquela que tem “baixos interesses sociais e pobres realizações sublimatórias Entendendo-se sublimação como o processo inconsciente de desviar a energia da libido ( energia motriz dos instintos de vida e de toda conduta ativa e criadora do ser humano) para novos objetos, de caráter útil.
”, o pioneiro da Psicanálise parece não levar em consideração as condições sociais que determinaram esse fato - as limitações biológicas da mulher-mãe e o confinamento doméstico - não podendo prever àquela época que a família iria se modificar, a maternidade iria se tornar uma opção com os avanços e disseminação dos métodos contraceptivos e que milhares de mulheres entrariam no mercado de trabalho. 
Em relação à categoria de estudo que situa o conceito de geração, foram estudados alguns autores (Sirinelli, 1991 e Ortega y Gasset, 1933/41) que se debruçaram sobre esta temática como um dos elementos tanto conceituais quanto metodológicos.
Citado por Marieta de Moraes FERREIRA e Janaína AMADO na obra “Usos e abusos da História Oral” ·(2000), SIRINELLI Jean – François SIRINELLI, professor da UFR de Ciências históricas, artísticas e políticas da Universidade Charles-De-Gaulle (Paris) assim define geração: 
“É uma tarefa singularmente complexa tentar responder à questão colocada : a geração é uma peça da ‘engrenagem do tempo’? Ou, para formular a pergunta de outra forma, a geração é um padrão – no sentido do metro padrão – que permite dividir o tempo? Tal questão certamente merece ser colocada, pelo menos por duas razões. Por um lado, entre a década e o século, a geração, ou melhor, a sucessão das gerações acaso não constitui uma respiração intermediária? Por outro lado, essa respiração teria ainda, como elemento de ‘periodização’ , uma vantagem aparente sobre o século ou a década. Estes são ‘produto de uma cultura’ – como, em uma civilização dada, se divide o tempo – e, logo, dados relativos, enquanto a geração, reflexo da inserção do homem na profundidade histórica.[...] Certamente a geração, no sentido ‘biológico’ , é aparentemente um fato natural, mas também um fato cultural, por um lado modelado pelo acontecimento e por outro derivado, às vezes, da auto-representação e da auto-proclamação: o sentimento de pertencer – ou ter pertencido – a uma faixa etária com forte identidade diferencial.” ( op. cit.p: 131-133)  

	A questão proposta por SIRINELLI, em vez de fornecer um conceito pronto, acabado, introduz uma reflexão de extrema pertinência, ao colocar o papel da cultura mediando o que poderia se conceituar como geração. E mais, a sua reflexão nos leva a pensar o sujeito representante de determinada geração como um sujeito com um sentimento de pertencimento a uma faixa etária com forte identidade diferencial.
	Em Obras Completas, volume V, datado de 1933/41, José Ortega y Gasset  disserta sobre o Método das gerações na História, e nele encontra-se a afirmação de que:
“[...] se confunde até hoje, a idéia de gerações com a genealogia, com a série biológica de filhos, pais e netos. Porém, a vida do homem está encaixada em um processo mais amplo, dentro do qual representa um estágio[...] cada geração representa um traço essencial, intransferível e irreparável do tempo histórico, da trajetória vital da humanidade. Por isso o homem é substancialmente histórico (p.45) Tradução minha. 

	A compreensão é de que é necessário desnaturalizar o conceito de geração para evitar a confusão com a Biologia e Genealogia. O conceito de geração defendido pelo autor vai muito além desse determinismo biológico; sustenta-se na vivência única e intransferível de cada sujeito, contextualizada historicamente e construída no interjogo das relações sociais.
Nesta perspectiva de uma História viva e do tempo presente, a modalidade da História Oral como metodologia foi, então, incorporada ao estudo feito.
Assim, instigada pela interlocução com os autores citados, tornou-se imprescindível ouvir mulheres de diferentes gerações, na história com suas histórias, objetivando compreender a sua formação identitária como docente.


II - Notas Metodológicas
Esse estudo teve como parte central a pesquisa histórica e os depoimentos orais de três gerações de mulheres-professoras que se dedicaram a levar em frente o sonho e a proposta de se constituírem professoras, fosse por livre escolha ou por decisões que circunstâncias individuais e/ou sociais impuseram. 
Segundo as autoras, FERREIRA e AMADO (1987) a designação História Oral foi criada numa época em que as incipientes pesquisas históricas com fontes orais eram alvo de críticas ácidas do mundo acadêmico, que se recusava a considerá-las objetos dignos \de atenção e, principalmente, a conceder-lhes status institucional. No embate que se seguiu, pela demarcação e aceitação do novo campo de estudos, segundo as mesmas autoras, o adjetivo “oral”, colado ao substantivo “história”, foi sendo divulgado e reforçado pelos próprios praticantes da nova metodologia, desejosos de realçar-lhe a singularidade, diferenciando-a das outras metodologias em uso, ao mesmo tempo em que lhe afirmavam o caráter histórico.
Hoje a designação “História Oral” tornou-se difundida e aceita, sendo o resultado do diálogo entre sujeito e objeto de estudo, permitindo ao entrevistador afastar-se de interpretações fundadas em uma rígida separação entre sujeito/objeto de pesquisa, e a buscar caminhos alternativos de interpretação. 

III – Magistério e Mulheres: garimpando no tempo: buscas, lutas e conquistas das mulheres nas décadas de 50, 70 e 90.
Ao desenvolvermos um estudo sobre a situação das mulheres-professoras, necessariamente termos que considerar o sistema educacional no Brasil, a expansão do ensino e os rumos que esta tomou; ao compreendermos a partir da realidade concreta criada pela nossa herança cultural, e pelos modos como a sociedade brasileira se desenvolveu econômica e politicamente. 
CURY (1991) em extensa pesquisa documental que subsidiaria sua tese sobre a Constituinte de 1890-1891, recolhe vários depoimentos históricos em que fica claro no país daquela época a inferioridade proclamada da mulher. Lembra ele que mulheres como Josefina Álvares de Azevedo, Francisca Diniz e Maria Clara Vilhena da Cunha procuraram defender o voto feminino através de vários meios, inclusive dirigindo-se aos líderes da nação. HAHNER HANNER, June E. A Mulher Brasileira e suas lutas sociais e políticas : 1850-1937, São Paulo, Brasiliense, 1981: 83.
, citada por CURY (op.cit), diz que essas mulheres lembravam aos homens que “uma vez que as mulheres tinham de obedecer a lei, deveriam ter uma voz na sua criação”. 
É importante destacar a posição do Apostolado Positivista, que propagava que a força moral “reside especialmente na mulher”. Nesse contexto, LOURO citada por PRIORI LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na Sala de Aula. In:: História das Mulheres no Brasil. .São Paulo: Ed. Contexto/UNESP. 2000
 (2000) lembra que no “Programa de Educação Nacional”, escrito por José Veríssimo, elaborado imediatamente após a Proclamação da República em 1890, no qual advoga uma “nova educação”, um Projeto Educativo que atenda à demanda da “nova mulher da era republicana”,
 [...] “a mulher brasileira, como a de outra qualquer sociedade da mesma civilização, tem de ser mãe, esposa, amiga e companheira do homem, sua aliada na luta da vida, criadora e primeira mestra de seus filhos, confidente e conselheira natural do seu marido, guia de sua prole, dona e reguladora da economia de sua casa, com todos os mais deveres correlativos a cada uma destas funções”. (p.448)

Diante dessa descrição dos afazeres femininos, podemos nos deparar com várias questões que suscitam outras tantas discussões: Na pretensa universalização de uma cosmologia fundante da mulher enquanto feminino, o projeto de Veríssimo explicita o olhar etnocêntrico e falocêntrico do masculino ao lembrar que, como todas as mulheres, seu papel é o de ser mãe e companheira do homem, anunciando e definindo nesta textualização, o seu lugar secundário nas relações sociais. 
	Em meados do século XIX, foram tomadas algumas medidas em resposta à denúncia do abandono da educação nas províncias brasileiras, discutido desde o início do Império e atribuído por muitos intelectuais à falta de mestres e mestras com boa formação. Em resposta a essas denúncias, logo começaram a ser criadas as primeiras escolas normais  A primeira em Niterói em 1835 e sucessivamente Bahia em 1836 , Minas Gerais em 1840 , São Paulo em 1846 e Rio de Janeiro em 1880  
 para formação de docentes com a pretensão de preparar professoras e professores que pudessem atender a um esperado aumento na demanda escolar. 
Sabemos que tais escolas foram abertas para ambos os sexos, embora o regulamento estabelecesse que moças e rapazes devessem estudar em classes separadas, em turnos e até escolas diferentes.
Agora as mulheres eram também necessárias, mesmo que, segmentos conservadores da sociedade civil reagissem de forma negativa ao seu recrutamento, chegando a avaliar as primeiras normalistas como pessoas de moral duvidosa. 
LOURO (op.cit) nos lembra ainda, que a Escola Normal, mesmo não tendo as características dos Liceus ou Colégios Secundários, passa a se constituir numa das poucas oportunidades de continuidade dos estudos para a mulher, atraindo também moças de famílias abastadas que procuravam elevar seu grau de escolarização. 
O processo de urbanização e industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os homens junto à idealização das mulheres como sendo menos competitivas, mais afetivas, mais relacionais, intuitivas e “cuidadoras” (caring), enquanto os homens, tomados como modelo de racionalidade, seriam mais competitivos, universalistas em seus julgamentos e afeitos à relações formalizadas, como descreveu CHODOROW (1990), as mulheres foram consideradas seres que tinham uma espécie de dom natural para o magistério, visto serem elas as responsáveis, em casa, pela educação dos filhos. O Magistério assim podia ser visto como “extensão da maternidade” e o aluno como o “filho espiritual”, numa espécie de sublimação da função feminina na docência, como sacerdócio.
Ao magistério primário, já então claramente demarcado como um “lugar de mulher” era necessário convencionar algumas regras de conduta às professoras, que teriam que seguir certos padrões restritivos tais como: não deveriam tocar seus alunos e alunas, abraços ou beijos eram proibidos, tinham que primar por atitudes solenes e sóbrias. 
No período chamado de República Velha, situado entre os anos de 1889 a 1930, assistimos a educação feminina, apesar da pretendida igualdade, diferenciada nos seus objetivos, justificada talvez na posição dos positivistas, em que defendiam que o trabalho intelectual não devia fatigar as mulheres, nem se constituir em um risco a uma constituição que se afirmava frágil e nervosa, o que poderia, debilitar seus descendentes. 
Apesar das conquistas efetivadas ao longo das primeiras décadas do século XX, como o acesso das mulheres à Escola Normal gerida pelo Estado ou por Instituições Religiosas que mesmo com todas as limitações de ordem social que continham, desempenhou papel relevante na formação profissional e na elevação da cultura da mulher brasileira, os ideais positivistas permaneceram impregnando a mentalidade brasileira ainda por muito tempo.
Ao estudar os períodos históricos seguintes, acompanhando as mudanças socioeconômicas ocasionadas pela implantação do regime republicano no país, pelo processo de urbanização e industrialização, pelas duas grandes guerras mundiais e seus efeitos nas mentalidades da sociedade da época e pelas conquistas tecnológicas, defrontamo-nos com as primeiras reivindicações do feminismo. Esse movimento, nos países aonde chegou, atingiu várias gerações de mulheres, ao alertar para a opressão e para a desigualdade social a que estiveram até então submetidas. Com ele e na esteira das reivindicações pelo voto, o que lhes possibilitou maior atuação política e social, a domesticidade foi invadida e as mulheres passaram a atuar no espaço público e a exigir igualdade de direitos, de educação e profissionalização.
SCHWARTZMAN (1984), entre outros que estudaram as ações de vigilância ideológica do governo do Estado Novo de Vargas, convida-nos à discussão, trazendo parte da fala de Gustavo Capanema em Conferência proferida por ocasião do centenário do Colégio Pedro II em 02 de dezembro de 1937 o qual ilustra muito bem esse período tão peculiar, denominado de Estado Novo, marcado por amplas mudanças no campo social:
[...] os poderes públicos devem ter em mira que a educação, tendo por finalidade preparar o indivíduo para a vida moral, política e econômica da nação, precisa considerar diversamente o homem e a mulher. [...] A educação a ser dada aos dois há, porém, de diferir na medida em que diferem os destinos que a Providência lhes deu. Assim, se o homem deve ser preparado com têmpera de teor militar para os negócios e as lutas, a educação feminina terá outra finalidade que é o preparo para a vida do lar. [ ...] ora, é a mulher que funda e conserva a família, como é também por suas mãos que a família se destrói”.  Grifos meus. (SCHWARTZMAN: 22)

	Tendo como referência o relato da Professora Arlete, primeira entrevistada na pesquisa realizada, representante da década de 50, hoje com 82 anos de idade, podemos perceber o quanto esse tratamento discriminatório dispensado às mulheres, era um processo claro para elas. Através do relato de suas vivências como normalista e profissional, a Professora Arlete ilustra de forma precisa o que SCHWARTZMAN (op.cit.) aponta, ao se referir àquilo que se chama contenção das mulheres: “A mentalidade daquele tempo era que mulher não precisava estudar, era casar para cuidar da família e a única aspiração da gente era ser professora, porque não havia outra opção, só professora mesmo”.
	A interpretação que podemos fazer deste período é que a moral e a conveniência estavam totalmente conjugadas. Das mulheres era esperada uma educação que as tornasse afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes na administração da casa.À mulher não restava muito a não ser repetir o modelo posto da figura materna.
 No plano do ensino feminino, segundo SCHWARTZMAN (1984:108) esse modelo se dividia em doméstico geral (dois ciclos), doméstico agrícola e doméstico industrial. O primeiro ciclo prepararia as mulheres para a vida no lar, o segundo formaria as professoras para esse sistema. No primeiro ciclo haveria, além dos trabalhos domésticos, o ensino de Português, Moral familiar, Noções de civilidade, Matemática elementar, Ginástica e Canto. O aperfeiçoamento por mais um ano incluía a puericultura e “noções práticas de direito usual”. A formação de professores para o sistema seria feita através da Escola Normal Doméstica, onde durante dois anos, seriam estudados: Psicologia, Moral e educação familiar, Sociologia, Direito da Família e Economia doméstica.
Mas na década de 50, observamos crescer significativamente, a participação feminina no mercado de trabalho, especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio ou em serviços públicos. 
De acordo com BASSANEZI BASSANEZI, Carla. Mulheres dos Anos Dourados. In: História das Mulheres no Brasil. São Paulo: UNESP, 2000. citada por PRIORI (2000) o desenvolvimento econômico desse período elevou os níveis de escolaridade feminina. O magistério era o curso mais procurado pelas moças, o que não significava que essas estudantes fossem exercer a profissão ao se formarem, pois muitas, pelos dados dessa autora, contentavam-se apenas com o prestígio do diploma e a chamada “cultura geral” adquirida na Escola Normal. O Brasil estava acompanhando as tendências internacionais de modernização e emancipação feminina – impulsionadas pela participação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo desenvolvimento econômico, a exemplo da Europa.
Professora Arlete, ao lembrar de sua vivência profissional, na década de 50, já residindo sozinha em Belo Horizonte e trabalhando na Secretaria da Educação, vem confirmar o que BASSANEZI pontua como aumento das possibilidades educacionais e profissionais para homens e mulheres nessa década.
A saída da mulher do mundo exclusivo da esfera doméstica, junto às propostas de um ensino voltado para a formação específica da habilitação profissional, provocou transformações na organização da família e na realização das atividades domésticas necessárias à reprodução cotidiana, implicando na crescente liberação para a esfera pública, na qual se inclui o mercado de trabalho.
Esse significativo aumento da atividade das mulheres – uma das mais importantes transformações ocorridas no País desde os anos 70 – teria resultado não apenas da necessidade econômica e das oportunidades oferecidas pelo mercado em conjunturas específicas, mas também em grande parte, das transformações demográficas, culturais e sociais que vêm ocorrendo no Brasil e que têm afetado as mulheres e as famílias brasileiras. A expansão da escolaridade e a entrada nas universidades viabilizaram o acesso das mulheres a novas oportunidades de trabalho.
A consolidação de tantas mudanças é um dos fatores que explicaria não apenas o crescimento da atividade feminina, mas também as transformações no perfil da força de trabalho desse sexo.
CASTELLS (2000), ao estudar essas mudanças que marcaram as três últimas décadas do século XX, contempla em seus estudos o fim da família patriarcal, base fundamental do patriarcalismo, acreditando que este sistema vem sendo contestado no fim do milênio pelos processos, inseparáveis, de transformação do trabalho feminino e da conscientização da mulher. Acredita o autor que as forças propulsoras destes processos são o crescimento de uma economia informacional global, as mudanças tecnológicas no processo de reprodução da espécie e o impulso poderoso promovido pelas lutas da mulher e por um movimento multifacetado. Continua ele: “a incorporação maciça da mulher na força de trabalho remunerado aumentou o seu poder de barganha via-à-vis o homem, abalando a legitimidade da dominação deste em sua condição de provedor da família”. (op.cit. p.217)
Movidas pela necessidade de complementar a renda familiar ou impulsionadas pela escolaridade elevada e a opção por um menor número de filhos, e conseqüentes mudanças na identidade feminina e nas relações familiares, as mulheres procuram cada vez mais o mercado de trabalho. 
Em relação ao professorado, podemos percebê-lo já se configurando como uma categoria social assalariada, quantitativamente numerosa, submetida a um processo de desvalorização profissional e de perda do prestígio social e a um arrocho salarial nunca antes imaginado. 
A segunda mulher entrevistada, que se auto-denomina “Garimpeira”,  representante da década de 70, tal como a primeira entrevistada deste estudo, foi possível observar em seu relato que ao romper com o esperado padrão mulher-mãe-professora, como a primeira; ao sair de casa para estudar e morar sozinha na Capital nos idos dos anos 60 optando por não se casar e  priorizando a carreira na docência até se aposentar como Diretora de uma Escola no interior, lida hoje, já afastada do exercício profissional, com a falta de reconhecimento e memória de sua obra em sua cidade natal. 
	Já a última professora entrevistada deste estudo - Sandra, uma jovem da geração dos anos 90, recém-casada que nunca saiu da casa dos pais – dizendo-se atenta ao seu tempo histórico, enfatiza a necessidade de adequar o seu trabalho no campo da educação formal às novas expectativas de um mundo globalizado, em que as mulheres representam papel decisivo nas relações de mercado.
No entanto, ao ser interrogada se se identifica com o que faz, a resposta veio certeira e pontual, afirmando que não se via dando aulas, embora sempre tivesse sido boa aluna. Ao ser indagada das razões de estar na docência, afirma ter sido, no primeiro momento “por falta de opção”, mas que posteriormente virou um movimento “de paixão e prazer com a sala de aula”, mesmo sentindo em sua prática o desvalor e falta de crédito das pessoas – pais, alunos e demais segmentos da sociedade – ao trabalho do professor.
	NÓVOA, em seu livro “Vidas de Professores” (2000) ressalta justamente o que a professora diz sobre essa mudança no modo de relacionamento do professor com os pais e as comunidades:
“[...] a mudança no modo de relacionamento com os pais e as comunidades, sendo que os professores são sistematicamente responsabilizados pelos fracassos do sistema educativo e têm necessidade de prestar contas públicas do seu trabalho. Os conflitos de poder e de autorização com os pais (e suas associações) ou com as comunidades locais (e suas instituições), em zonas ainda mal definidas de competência, são um factor suplementar de crispação e tensão dos professores”. (NÓVOA, op.cit.: p. 08)

A professora acredita que a mudança de valores nesta “nova juventude” cuja relação com a autoridade está invertida, cabendo aos jovens o domínio de seus pais, em muito tem dificultado o trabalho do professor em sala de aula. 
	Esse depoimento denuncia, ou melhor, desmascara o que realmente pode estar acontecendo em algumas salas de aulas, em contraposição ao que os órgãos públicos ensejam: um ensino de qualidade e uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, considerando os interesses e as motivações dos alunos e garantindo as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. (PCNs, VI, 1997) 
Como alcançar esse ideal se sabemos que no Brasil, a profissão docente tem sido vítima do total descaso por parte das políticas públicas e sociais, tendo-se configurado como uma “semiprofissão”, ficando sua autonomia à mercê de questões políticas e sociais, ao mesmo tempo em que se aumenta o nível das exigências que se fazem a ela? 
Na mesma proporção em que se aumentam as expectativas relacionadas à performance do(a)s professore(a)s, caem por terra as necessárias mudanças na formação deste(a)s profissionais. Não é, portanto, de se estranhar que o(a)s novo(a)s professore(a)s sofram de verdadeiros “choques de realidade” ao entrarem para as  salas de aula.
	LOPES (1999), autora de vários trabalhos que abordam a temática da docência, vem nos ajudar a entender o processo de construção da identidade da mulher-professora, ao dizer, com muita propriedade, o que entende por ser professora:
“Não somos as missionárias – às vezes conseguimos nos lembrar disso – não somos lindas e chiques, não somos boazinhas, não demos e não daremos conta de salvar a Humanidade (“Sem educação não há salvação”), sequer a humanidade dos alunos e de nós mesmas. Não somos o que o discurso religioso ou o discurso moderno nos ensinou que deveríamos ser. E se não somos isso e se não temos nenhum reconhecimento social (para não falar em salário) disso que somos dia-a-dia, concretamente, quem somos afinal? Todo mundo ajuda a construir uma certa imagem ... mas quem mora nela somos nós.” 

	LOPES, ao analisar este lugar de construção da imagem “de ser professora” traduz não somente para Sandra, “Garimpeira” ou Arlete, mas para todas nós, que quem sabe deste lugar é a professora que mora nele. Ou melhor, dizendo, só pode falar deste lugar quem o habita. 
`As professoras do século XXI, mais do que para aquelas que as antecederam, está guardada uma luta com elas mesmas, com a possibilidade de construção de uma identidade suficientemente forte que vá além do fator extremamente mercadológico que impregna as políticas da educação atual, mesmo porque, e concordando com ARROYO (2000), ainda que o mercado tente impor a desarticulação da consciência, mesmo que possamos aprender a ler e escrever sozinhos, aprender Geografia e Biologia via uma tela interativa de um computador, não aprendemos a ser humanos sem a relação e o convívio com outros humanos. É necessário reinterpretar a função de ensinar pela via da tradição mais secular no ofício, a de ensinar a ser humanos. 

IV-Reflexões Finais
	Podemos concluir que tal como as outras duas mulheres anteriores, de diferentes períodos históricos e geracionais, também Sandra ao “aderir” ao magistério, desencadeou-se um processo de “identificação”, que ela chama de “elo de amor com o aluno” que sustentou e sustenta sua práxis “justificando o seu fazer”.
 Podemos nos perguntar então, que força de atração é essa que o magistério exerce, que apesar de toda consciência da desvalorização da profissão, de todo mal-estar vivenciado neste “lugar”, ainda mantém a mulher nas salas de aulas? 
	O que se pode perceber é que tanto Arlete, como “Garimpeira” e Sandra, as três mulheres-professoras entrevistadas, mesmo com todo o mal-estar sentido no lugar de professora, ainda sim, como nos diz FONTANA (2000), se encontraram neste “elo de amor com o aluno” tornaram-se professoras e não somente, viraram professoras. 
	No momento em que Sandra afirma que esse “elo” justifica o seu fazer, a argumentação proposta por ARROYO (2000) capta a sutileza do depoimento da professora, quando defende que, o que diferencia a profissão docente das demais é justamente a possibilidade das ricas trocas simbólicas entre sujeitos singulares que marcam o espaço das salas de aulas que vão além, muito além da imparcialidade cinza do “virar professora”.
	Assim, a compreensão da formação da identidade passa, então, necessariamente, pela relação dialética do sujeito da comunicação com o sujeito da experiência. A identidade psicossocial se coloca como uma formação discursiva que tem referência tanto no sujeito quanto no contexto, construindo os significados em interação, não se restringindo à subjetividade dos indivíduos, mas, abrindo a cena para o nós coletivo, sendo esses mesmos sentidos e significados recursivamente reenviados ao contexto social que os transcende. 
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