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APRESENTAÇÃO

E
com grande prazer que abro as cortinas deste
"teatro' para apresentar autora, "atores" e
"espectadores".

A professora Elizete Passos nos oferece mais uma
contribuição para a história da educação na Bahia. Comprometida
com o estudo da mulher, a autora descortina as tramas da relação
de gênero na Faculdade de Filosofia da UFBa durante as décadas
de 40 a 70, tendo como atores os alunos e como espectadores as
alunas.

Por meio de uma investigação cuidadosa, utilizando
informações contidas em manuscritos, fotografias e depoimentos,
ela revela a existência do preconceito em relação às alunas, apesar
de serem elas maioria do corpo discente. "A masculinidade",
escreve Elizete, "não se fazia na Faculdade de Filosofia (...)
somente como o contrário de feminilidade, e sim como superior".

O surpreendente é que haveria uma aceitação desta
condição de inferioridade entre as alunas, sobretudo, nas primeiras
décadas a que se refere o estudo. Em seus depoimentos elas
admitem que as áreas de Letras e Pedagogia, então parte da
Faculdade de Filosofia, eram próprias para mulheres, enquanto
Medicina, Direito e Engenharia para os homens. Além disto,



aceitavam passivamente que os colegas do sexo masculino
ocupassem posições de poder entre o alunado: cargos de direção no
diretório acadêmico, discussões políticas, oradores da turma.

Ao reportar-se à década de 60, a autora mostra a diferença
de comportamento entre os gêneros, principalmente ao tratar da
sua participação diferenciada mediante grupos que se envolviam
com os fatos políticos em efervescência no país. Nesse âmbito
também prevaleceriam restrições às alunas, notadamente no que

concerne ao desempenho de determinadas funções.

Mas a autora vai além disto e situa a escola dentro da

ideologia dominante da sociedade baiana à época, isto é, a noção de

que mulher é para ser mãe e esposa, e quando consegue passar pela

Universidade é para "dar nível superior ao lar". Desta forma, ela
mostra a diferença radical entre ser mulher e ser homem na
Faculdade de Filosofia, em parte como uma projeção do que se
passava na sociedade envolvente.

Em suma, a professora Elizete amplia a literatura sobre
educação e gênero na Bahia, através da história discente da antiga
Faculdade de Filosofia, que, hoje muito diferente, abriga alunas que
certamente não reproduzem o modelo de comportamento de
décadas passadas.

Salvador, 04 de maio de 1999

PROFA. DRA. SYLVIA MARIA DOS REIS MAIA

Diretora da FFCH
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PREFÁCIO

P
ersonagem de grande parte deste trabalho, acolhi,
com muita honra, o convite de Elizete Passos para
prefaciar Palcos e Platéias - as representações de gënero

na Faculdade de Filosofia.
É que naquela Casa de ensino superior estive durante

muitos anos, construi minha identidade profissional, fui aluna e
professora, vivenciando, em corpo e espírito, o dia a dia da
instituição.

Dos ensinamentos que ali recebi e do conhecimento que
pude acumular, construi o meu caminho identificando-me com um
ser atuante e responsável.

Sou do tempo em que muitas mulheres se conformavam
com a subordinação paterna e conjugal, abdicando dos seus sonhos
de realização pessoal.

Mas, sempre entendi que, embora biologicamente diversa do
homem, a mulher a ele se equivale no que se refere aos direitos à
vida e à perseguição dos seus ideais.

Não me ajustei, portanto, ao exclusivo papel de esposa e
mãe de família, aceitando o desafio de substituir, eventualmente,
meu Mestre, Frederico Edelweiss, na regência da disciplina Língua
Tupi nos idos de 1959 e 1960, ali me firmando de 1963 a 1994.

Assim, os problemas analisados pela autora deste estudo
foram vividos por minha geração e pelas que a antecederam e
imediatamente a sucederam.



Hoje, fazem parte do relicário das minhas íntimas emoções.
Felicito Elizete por ter -se empenhado em elaborar este

trabalho, um privilégio e uma responsabilidade, conforme ela
própria definiu a sua tarefa.

Especialmente porque, soube realizá-lo com discernimento,
obedecendo às normas científicas que norteiam tais estudos,
perseguindo a neutralidade , adotando atitude crítica e evidenciando
pleno domínio teórico-metodológico.

Revelou-se ainda criteriosa em suas considerações , atenta à
fidelidade dos conceitos emitidos e à segura compreensão dos
fatos.

Perseguiu , tenazmente , a busca de informações, seja
consultando as fontes escritas , seja utilizando os processos de
recolhimento oral, imprescindíveis à formulação de estudo dessa
natureza.

Apreciei o título do livro e as epígrafes de cada um dos
capítulos , mas considerei muito pertinente a imagem usada no
primeiro deles Abrindo Caminhos, de referência à Faculdade de
Filosofia.

Quem quer que analise a trajetória da luta feminina na Bahia
há de observar a importância da fundação da Faculdade no
processo de inserção da mulher na universidade que seria
fatalmente instituída, pois fazia parte dos projetos políticos do
poder público desde quando, em 1935, Pedro Calmon apresentou o
projeto de sua criação.

Fundada no dia 13 de junho de 1941, somente em 1943
iniciaria as suas atividades , com a abertura inicial dos cursos a 15 de
março, em cuja oportunidade ministrou aula magna o seu Diretor,
Professor Isaías Alves de Almeida.

O mundo assistia a 2a. guerra mundial, responsável por
grandes transformações em todo o universo , em cujo momento
também se observava alteração na identidade feminina,
especialmente no que se refere à sua responsabilidade social. A
mulher brasileira ultrapassa , então, os muros da sua residência,
ganhando as ruas para proclamar a sua participação , direta ou
indireta, no grande conflito.
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Mas, aquele momento inicial da faculdade haveria de
transformar-se no pós-guerra, entre as décadas 50 e 60, quando a
instituição passou a representar um espaço de vanguarda na cidade
do Salvador.

E, foi precisamente naquele período que, egressa de
Colégios de educação feminina - N. Sa. Auxiliadora e N. Sa. das
Mercês tive acesso à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no
Curso de Geografia e História.

Era aquela a primeira vez em que me defrontava com a
convivência diária e direta entre alunos e alunas do ensino superior.

Já estava comprometida com aquele que, três anos depois,
antes mesmo de eu colar grau, seria o meu companheiro de vida -
Plínio Garcez de Sena.

Mas, em nenhum momento passou por minha cabeça, tal
como ele o desejava, abandonar os estudos para casar-me e viver
no interior, onde ele clinicava. Tinha uma meta na vida, queria
profissionalizar-me e ter urna atividade produtiva.

Em casa, meu pai assegurava a minha determinação,
alertando-me para a necessidade de ter uma profissão e não
depender, exclusivamente do marido.

Não que o sonho do casamento deixasse de ter a grande
significação de que se revestia na época, embora já não
correspondesse a única alternativa na vida de uma mulher.

Certamente, como as jovens de meu tempo, buscava a
conciliação perfeita entre os papéis de esposa e professora, o que
afinal veio a cumprir-se conforme havia desejado e previsto.

Elizete captou aquele momento e os que se seguiram, de
meados de 60 até metade dos anos 70, em que ali já me encontrava,
então, como jovem professora, que não havia sequer atuado no
magistério secundário.

Como todos que se encontravam na faculdade, vivi rico e
penoso período universitário. A reforma do ensino superior de
1968 havia surgido no bojo de intensa movimentação política e em
plena vigência do regime ditatorial.

Alunos e professores experimentavam a efervescência
daquele momento, tendo muitos deles, engajados ou não
politicamente, sofrido as consequências do instante.
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A insegurança e o medo calaram a boca de muitos, pois a
necessidade de prudência e contenção assim o exigiam.

A autora pôde bem intuir que enquanto as diferenças
ideológicas separavam os estudantes, "as de gênero aparentemente
não existiam".

Isto porque , os grupos mais ativos eram compostos de
representantes de todo o alunado , embora os homens constituíssem
maioria. As mulheres eram sempre incumbidas de atividades
auxiliares , que não representavam perigo e não exigiam sigilo.

O fato de os homens assumirem o comando das operações

tidas como perigosas , tais como pichações e os enfrentamentos

com a polícia , agregadas à aceitação dessa atitude por parte das
mulheres é reveladora da aceitação das "amarras", conforme bem
entendeu a autora.

Mas, o fato de já ser considerada parceira, em lugar de mera
espectadora das ações masculinas , por si só, revelam a mudança de
atitude em relação aos sexos. Defensores , os homens continuavam
a ser, aliás , com plena aceitação das mulheres , as defendidas.

Persistia , como aliás até os nossos dias, a maior presença
discente feminina , em relação ao quadro masculino , continuando a
faculdade a ser o espaço feminino universitário por excelência.

Em contrapartida , a participação política masculina também
preponderava , não interessando a maioria das alunas a ela integrar-
se, porquanto o futuro das mulheres se conformava à sua
destinação - o lar e o magistério.

Este livro analisa, com isenção, o papel desempenhado por
Isaías Alves, idealizador e fundador da Faculdade de Filosofia, na
Educação baiana. Sua preocupação de natureza política o impedia
de aceitar a interferência da cultura alienígena na cultura nacional.
De outra parte , pensando na educação sem divisionismo Isaías
Alves, aduz Elizete, admitia que à mulher também cumpria assumir
"compromissos com a integridade da nação e suas bases de
sustentação : família, religião , moral".

Se é certo que os deveres para com a pátria reuniam homens
e mulheres, os papéis por ambos assumidos na sociedade eram
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ajustados aos padrões socialmente estabelecidos, de modo que cada
sexo sabia estabelecer o seu limite de atuação.

Inexistindo, àquela época, distinção entre sexo e gênero,
pois a partir do corpo é que se definiam as atribuições de homens e
mulheres, entende a autora que, nas duas primeiras décadas de
funcionamento da Faculdade de Filosofia, uns e outros,
pertencentes à instituição de perfil feminino, buscavam, todavia,
áreas de conhecimento preferentemente identificados como
masculinos e femininos.

Diante de todas essas circunstâncias, Elizete distinguiu os
espaços do homem e da mulher, sendo o dos primeiros no palco e
o delas na platéia, utilizando-se para isso do acervo iconográfico da
Casa.

Concluiu, também, que cabendo ao homem o espaço
público e à mulher o privado, entendia-se que a ela dizia respeito a
atividade política, desde às funções mais simples até a prática mais
efetiva e atuante de "movimentação".

Protetores e amigos, os estudantes não permitiam que suas
colegas tivessem atuação política mais ativa na Escola. Deviam ser
preservadas dos perigos e violências, participando, apenas, de atos
menos significativos. Por seu turno, a maior parte das alunas
aceitava essas limitações, seja porque concordasse com os
princípios defendidos pelos colegas, seja porque se julgasse
incompetente para enfrentar determinadas vicissitudes.

Uma ou outra mais politizada rompia com os princípios
aceitos pela maioria e se inseria no movimento desempenhado
pelos colegas, atitude incomum, inclusive na década de 60, em que
muitos questionamentos políticos passavam a ser discutidos na
faculdade.

O mesmo ocorreu também nos anos 70 em que as mulheres
evitavam a participação política, aparecendo então como "massa de
manobra" para os que dela se utilizavam para atrair maior
contingente eleitoral.

Aspectos significativos como a feminilidade, atributos
masculinos e outras condições diferenciadoras dos dois sexos, são
discutidos com pertinácia até alcançar o capítulo final, intitulado
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1 `echando as Cortinas, o que conduz à idéia de que o assunto não se
esgotou e apenas foi provisoriamente suspenso, devendo ser

retomado a qualquer momento, ou interpretado sob outros
aspectos.

A conclusão do estudo atual, no entanto, revela que fosse na
faculdade, ou no seio da sociedade baiana, tanto homens quanto
mulheres eram considerados de acordo com os preconceitos
vigentes.

Assim, de preferência, os homens se encaminhavam para os
cursos de maior prestígio, sucesso econômico e projeção social.
Ocupavam igualmente, o palco, na condição de protagonistas,
enquanto as mulheres faziam parte da platéia, ou atuavam nos

bastidores.
De outra parte, apesar de frequentarem a mesma instituição

os homens se moviam no espaço público, enquanto as mulheres se
mantinham no privado.

_As mulheres que estudavam na Faculdade de Filosofia nos
anos 50 e 60, posto que aspirassem a profissionalização e a
independência econômica, não desistiam da idéia de realizar o
casamento, aprimorando-se para melhor desempenhar os papéis de
companheira e mãe.

Existia, também, nessas mulheres a nítida noção de que, em
sendo alunas da Faculdade, tinham mais condições de dispor "de
elementos simbólicos no jogo do poder" e de melhor se colocarem
nas relações sociais.

Por tudo quanto levou em consideração a sua autora, este
livro está fadado de ter grande aceitação no seio da sociedade
baiana e brasileira, favorecendo a compreensão do papel assumido
pela Faculdade de Filosofia nos anos do Pós-Guerra.

Salvador, 13 de junho de 1999

CONSUELO PONDt DE SENA
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INTRODUÇÃO

R Balizar este trabalho é um privilégio e uma grande
responsabilidade; considerando-se que o produto
das investigações, quase nunca, chega aos sujeitos

estudados e, quando isso ocorre, nem sempre serve como objeto de
análise, reflexão e troca. O destino desses estudos é, via de regra, o
grande público ou outros pesquisadores, diferentemente deste,
onde os sujeitos estudados são também o público para o qual ele se
destina, vez que constituído por educadores, pesquisadores,
dirigentes, enfim, pessoas comumente interessadas na questão.

Aí reside nossa maior responsabilidade, não só com respeito
aos critérios de cientificidade exigidos de todo trabalho a que se
propõe esse rótulo, traduzidos pela busca da neutralidade, postura
crítica e embasamento teórico-metodológico, mas, principalmente,
pelas questões morais, fidelidade e compreensão dos fatos. Cientes
disto, procuramos recolher as informações de todos os ângulos
possíveis, iniciando pelo inventário das fontes escritas existentes em
arquivos e bibliotecas particulares, em jornais de circulação pública
e interna, como O Filósofo, enveredando pelas fontes orais, através
dos relatos e das entrevistas concedidas por pessoas que viveram o
quotidiano da instituição e trazem na lembrança, no corpo e nos
sentimentos, as marcas deixadas pela trajetória.



Iniciamos o estudo com uma questão básica. Após ter
realizado algumas investigações sobre a educação feminina na

Bahia, ter identificado o perfil de mulher que ela vinha servindo
para construir ou lapidar, nossa pergunta consistia em saber se a
Faculdade de Filosofia, criada no início da década de 40 pelo
educador Isaías Alves, com o fim explícito de desenvolver a cultura e
formar educadores para o Ensino Médio, destinada ao sexo feminino,
representava uma oportunidade de formação de uma nova identidade

de gênero, que rompesse com o modelo patriarcal dominante.

A preocupação central era com a questão de gênero, com a
construção da identidade de gênero, por acreditar que ela, assim
como a social, é construída e não dada como uma essência pura e
abstrata. Assim, sabendo-se que a Faculdade de Filosofia
caracterizava-se como uma oportunidade do sexo feminino
continuar seus estudos em nível de graduação, situação estranha e
até mesmo rejeitada pelos cursos existentes na época - Engenharia,
Direito e Medicina -, por serem identificados como masculinos,
nossa questão básica era saber como a faculdade trataria a mulher,
que tipo de valores as alunas e alunos da instituição teriam
condições de aprender ou de elaborar, em especial, sobre a
éminilidade e a masculinidade.

Nossa hipótese era que, sendo aquela uma instituição de
,nsino de terceiro grau, as alunas e alunos teriam mais flexibilidade
para lidarem com os modelos socialmente estabelecidos, e até
mesmo fazer frente a eles e construírem novos parâmetros de
feminilidade e masculinidade. Logicamente, essa hipótese ensejou
outras, abriu novos campos de visão, conforme desdobramos nos
capítulos que constituem o texto.

A preocupação com a questão de gênero assumida neste
estudo justifica-se por vários motivos. Iniciamos pelo que
consideramos o fundante, que consiste nas possibilidades que a
categoria abriu, nos campos cognitivo e social, traduzidos pela
socióloga H. Saffiot (1987, p.189), como "uma maneira
contemporânea de organizar novas culturas passadas e futuras, um
modo de a pessoa situar-se em e através destas normas, um estilo
ativo de viver o corpo no mundo."
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O gênero tem permitido que se coloque em discussão
conceitos estabelecidos, como os de natureza humana e de
subjetividade, também as relações de poder e as formas de
produção do conhecimento baseadas no modelo racionalista, que
trabalha com categorias abstratas e conceitos universais.

Os estudos feministas vêm sendo considerados como uma
proposta emancipatória, ao procurar a superação dos caminhos
estabelecidos pela lógica androcêntrica, baseada na exclusão, e
encontrar novas categorias de análise, que rompam com o modelo
da dominação. Investe em uma nova lógica, na qual o diferente e a
historicidade possam ser incluídos, bem como a possibilidade de
rediscutir conceitos como os de subjetividade, identidade e da
própria racionalidade. "Desconstruir, demonstrar, criticar totalidades
universais formam o caudal das opções teóricas com que lidam as
estudiosas feministas." (Dias, 1992, p.44)

Nossa proposta procurou sintonizar-se com a lógica
cognitiva da teoria feminista, desde a escolha do objeto de estudo,
até o caminho metodológico seguido. No primeiro aspecto,
debruçando sobre um tema que só no presente os "estudos
acadêmicos" começaram a reconhecer e a deixar de ver como
marginal e de menor importância; no segundo, seguindo o caminho
da desconstrução de um modelo científico hegemônico, centrado
na evidência dos fatos, para seguir as pistas apontadas por indícios, até
então desconsiderados, como sentimentos, gestos e representações.

Fizemos a opção pelo estudo de caso, com o firme
compromisso de investir na verticalização do tema, na busca de
apreensão dos sentidos e dos significados, sem perder de vista que
o objeto deveria ser estudado na interface com a cultura. Desse
modo, o particular, as ações e representações individuais foram
sendo analisadas à luz da dinâmica social, e esta compreendida nas
representações particulares. A trama foi sendo tecida na dialética
entre o particular da instituição e o coletivo da sociedade baiana, a
partir das pesquisas de campo e teórica.

Nosso campo de estudo foi a Faculdade de Filosofia, no
período de 1943 - data do início de suas atividades - a 1970 -
consolidação da reforma universitária. Especialmente, trabalhamos
com a memória e as representações das alunas e alunos dos
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diferentes cursos da faculdade - Pedagogia, Letras, Filosofia,

Sociologia, História e Geografia, Química, Física, Matemática,

História Natural, Jornalismo - através de entrevistas semi-

estruturadas, gravadas e transcritas na íntegra, para em seguida
serem analisadas e categorizadas. A princípio não estabelecemos
limites quantitativos, nem de sexo, apostamos no processo e
deixamos que ele mesmo nos mostrasse a hora de finalizar, o que se
apresentou quando as informações passaram a ser circulares e
tautológicas.

A pesquisa teórica deu continuidade a uma caminhada mais
longa, percorrida enquanto pesquisadora do tema, engajada a um
núcleo de pesquisa que tem como objetivo o estudo da mulher e

das relações de gênero, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares

sobre a Mulher - NIIM, vinculado à Faculdade de Filosofia, da
Universidade Federal da Bahia.

Nessa articulação entre a pesquisa de campo e a teórica
procuramos interpretar o que os documentos indicavam, o que as
pessoas relatavam, o que a sociedade baiana tornou público sobre
seus valores, situação social, econômica e, principalmente, sobre os
códigos e cultos da feminilidade e da masculinidade. Apesar de
todo o cuidado teórico metodológico que tivemos, o que
apresentamos como resultados, são interpretações, "leituras" que
fizemos dos dados, dos relatos e, como tal, não deixam de ser
interpretações subjetivas.

Nossas conclusões que são inconclusas, pois processuais,
apontam para a existência de várias masculinidades e diferentes
feminilidades, de modo que aquelas apreendidas pela interpretação
dos dados coletados nesta investigação, são próprias de uma
sociedade patriarcal, com um modelo de família hierárquica, como
a baiana do período em estudo. Nela, homens e mulheres são
apresentados como essencialmente diferentes, identificadas na
prática através da aparência, da forma de comportamento, da
maneira de vestir, dos papéis que desempenham e dos espaços que
podem ocupar, entre outros (Figueira, 1987, p.15).

Como sabemos que o ethos enquanto costume gera o hábito
e este, a ação, o aparente dizia de um subjacente, exibia "uma
maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um
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estatuto e uma posição" (Chartier, 1991, p.155). As alunas e os

alunos traduziam em suas representações o que estava em suas
mentes, sobre o que definiam sua identidade de homem e de

mulher. Essas nos dizem que as alunas da faculdade, mesmo sendo
maioria, delegavam aos colegas do sexo masculino os lugares de
destaque - como a direção do Diretório Acadêmico -, participavam
dos eventos culturais como espectadoras, enchiam as platéias para
ouvir e aplaudir os homens: diretor da instituição, professores,
visitantes e colegas.

A feminilidade continuava sendo regida pelo culto da beleza,
distinção, bom comportamento moral, enfim, amarrada ao

biológico. Os homens construíam sua masculinidade dia a dia,
mostrando-se como fortes, destemidos, competitivos, controlados,
qualidades que eram ostentadas no espaço público, nos palcos. Daí
vem a idéia do título: Palcos e platéias. Como demonstra o estudo,
verificável na trama tecida nos capítulos, aos alunos da faculdade,
assim como reza a tradição patriarcal, era reservado o lugar de
destaque, o espaço público onde são exibidas as situações, os fatos
e as pessoas importantes, aqueles que não passarão pela vida de
forma desapercebida.

A platéia vem sendo destinada ao sexo feminino, ou seja, o
recinto do espectador, de quem assiste, ouve, silencia e passa sem
marcar sua presença. Em nossa interpretação, ela equivale à esfera
privada, que consiste no espaço da necessidade, do que não merece
ser mostrado e não será admirado, nem lembrado, como nos diz

Arendt (1975).
As cenas vividas nos palcos e nas platéias são, neste estudo,

exibidas em seis atos, que, academicamente, denominamos
capítulos. Neles, tentamos seguir uma lógica de encadeamento, porém
sem nenhum radicalismo, como orienta a pedagogia feminista.

A primeira cena inicia-se pela apresentação do campo de

estudo: a Faculdade de Filosofia, seus personagens e objetivos.

Demos-lhe um nome sugestivo e significativo: Abrindo caminhos,

metáfora que pretende dizer o que representou a faculdade para o

sexo feminino, na década de 40. Falamos da história da instituição.

21



dos seus objetivos explícitos e implícitos e das representações e

respectivos significados que seus atores e atrizes, alunas e alunos,

tinham, por estarem na instituição.
A segunda cena, intitulada A educação sem fronteiras de gênero,

apresenta o autor da peça, o educador Isaías Alves, seus ideais
patrióticos influenciando seu fazer educativo, o que almejava com a

educação, especialmente com a feminina, em que momentos homens e
mulheres podiam participar do mesmo processo, onde as distinções
começavam, sim, porque as fronteiras existiam e eram respeitadas.

Demarcando territórios, mas construindo a ponte entre eles,
surge o terceiro capítulo, de pretensão teórica, A construção da

identidade de gênero, onde são apresentados os conceitos e a base
teórica que irá explicar a criação da instituição, os ideais do seu
criador e "iluminar" as interpretações que serão feitas nos atos
seguintes, onde os atores principais entram em cena.

As cenas seguintes, 4, 5 e 6 são dos protagonistas principais,
alunas e alunos. Foram batizadas como: Espaços masculinos e femininos -
posições determinadas por manobras simbólicas; Feminilidade - representações e
significados; e Razão, sexualidade e sedução - significados da masculinidade.

Neles, procuramos identificar como a feminilidade e a
masculinidade eram definidas e vividas pelos discentes da
faculdade, através dos cursos que seguiam, das atividades que
praticavam e dos espaços que ocupavam. Saindo da esfera
fenomênica, nos dois últimos capítulos perseguimos os significados,
os códigos e cultos da feminilidade e da masculinidade, ou seja, os
requisitos culturais necessários, na faculdade e na sociedade, para o
indivíduo ser um homem ou uma mulher.

Nossa conclusão, como dissemos, não é a finalização do
tema nem o fechamento do assunto, ao contrário, consiste em
reflexões e projeções, dentro do "espírito" com que "assistimos" e
pensamos alguns "atos", mas a trama continua e merece ser
acompanhada.
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CAPÍTULO 1

ABRINDO CAMINHOS
Objetivos de homens e mulheres
na Faculdade de Filosofia

"Uma moça instruída tem sempre um vasto
campo de ação. Se ela ficar solteira, saberá dar
elevada finalidade à sua vida, encontrando na

religião, na ciência e na arte uma fonte de
alegrias nobres e puras ..."

Lavínia Machado. "A Moça Universitária"

No dia 03 de dezembro do ano de 1931, o jornal do Brasil

veiculou uma entrevista com o educador baiano Isaías

Alvesl, na qual ele traçava o perfil da educação brasileira

naquele momento, e deixava perceber suas preocupações e as possíveis

saídas para a situação. Inicia afirmando: "em matéria de educação,
acredito que o Brasil está no período de empirismo, notando-se porém,
nos centros, movimentos já promissores..." Apesar de tentar diminuir o

t Fundador da Faculdade de Filosofia da Bahia. Suas idéias serão objeto de análise do

capítulo II, do presente estudo.



impacto da denúncia mostrando que existiam sinais de mudança nos

estados mais desenvolvidos, a crítica forte, consistiu em dizer que não

possuíamos base teórica para fundamentar nossa prática educativa, que

seguíamos por caminhos pouco conhecidos, tomando como orientação a

intuição e o senso comum.

A falta de norteamento teórico, de uma concepção filosófica

orientadora da ação educativa era vista por ele como seriamente
comprometedora, pois faria com que os esforços dos educadores e dos

poderes constituídos se voltassem apenas pára a instrução dos alunos,

relegando a educação ao segundo plano. Como falou ao jornalista na

referida entrevista: "eu desejaria que ficasse claro que condeno na

Educação a instrução. Não há que separar o pensamento. Pensamento e

ação. Educação formando e defendendo a nacionalidade."
Sua posição era coerente com a dos educadores religiosos,

naquele momento, quanto ao significado e os limites da educação e da

instrução. Para eles, essa última era mais estreita do que a primeira,

comprometida apenas com a transmissão de informações, do conteúdo

técnico, enquanto que a educação visava a formação do indivíduo,

dando-lhe uma base moral e ideológica, ao lado de uma cultura geral.

A restrição feita por Isaías ao modelo educacional vigente no

país, restrito à instrução, era, portanto, a mesma feita nos anos 30 pelos

educadores religiosos em oposição à escola leiga, para eles, incapaz de

preparar o ser humano para a vida, para a sociedade e para Deus. O

Padre Leonel Franca foi um exemplar da defesa da educação, em

detrimento da instrução, concretizada na luta entre escola leiga e

religiosa. Para ele:

"uma escola incapaz de educar é uma escola que mente à sua
finalidade essencial. E tal é precisamente a educação leiga. Não é
possível formar o homem sem ter uma idéia de sua natureza e seu
destino. Não é possível prepará-lo para a vida sem conhecer as
razões supremas do viver." (Franca, 1931, p.8)

Ao defender a educação humanista, Isaías não pretendia
excluir a formação técnica. Sua proposta não se baseava numa visão
idealista de educação, abstrata e sem finalidade concreta. Ao
contrário, exigia que ela fosse capaz de formar indivíduos ajustados
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às necessidades do país que precisava crescer e se tornar
independente; indivíduos que soubessem exercer com eficiência
suas funções produtivas.

Diante desse objetivo, Isaías mostrava a importância de
investir-se na qualificação do educador, tanto no seu preparo
técnico, quanto ideológico. Nesse particular, que ele julgava o cerne
da questão educacional na época, suas variadas sugestões
estendiam-se desde o envio de docentes para cursos de
aperfeiçoamento no exterior, até a implantação do serviço de
orientação vocacional.

"Evitaríamos assim os inadaptados às profissòes que exercem e
argumentaríamos, paralelamente , as possibilidades individuais, a
produção, a cultura , fortalecendo a raça. O homem preparado
para obter, na sua verdadeira profissão, o máximo rendimento de
trabalho , e, portanto , a máxima recompensa."

Essa discussão , apesar de acontecer na esfera masculina,
refletia diretamente sobre as mulheres, se considerarmos que elas
eram as principais responsáveis pelo ensino no Estado da Bahia.
No ano de 19422, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística , o Estado contava com 3.180 professores no
ensino primário , dos quais 2.984 eram mulheres. Apesar de
referirem- se ao ensino primário, a participação delas no Ensino de
Secundário também era grande , pois a falta de formação adequada
para esse nível de ensino fazia com que os educadores que se
destacassem no ensino primário, fossem convidados pelos órgãos
governamentais responsáveis pela educação, para ocuparem cargos
no ensino de nível secundário.

Desempenhavam essa nova função com seriedade e
dedicação, mas pesava sobre elas, bem como sobre eles3, a falta de

2 Estamos destacando o ano de 1942, por estar inserido no período compreendido entre

a criação da Faculdade de Filosofia, objeto central do presente estudo e o início de

suas atividades como unidade de ensino superior.

3 Também os educadores do sexo masculino não tinham formação adequada para atuar

no nível médio , apesar de muitos terem curso superior, porém , em áreas da Medicina,

Direito e Engenharia.
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formação específica e, acima de tudo, como registrou o educador

em análise, uma orientação filosófica e política, que servisse para

dar unidade ao ensino. Os esforços eram feitos individualmente, e
as soluções, quase sempre, traziam a marca do senso comum. Era
preciso tratar a educação com mais profissionalismo e segurança, o
que se daria, no seu entendimento, através da criação de uma
universidade.

A defesa da universidade poderia ser traduzida pela criação
de uma instituição de ensino que congregasse estudos nas

diferentes áreas, a partir de uma única orientação, de um

compromisso ideológico. Tal inspiração, por sua vez, não seria

restrita ao chamado nível superior e sim, ao sistema educacional

como um todo. Ela formaria pessoal para atuar na investigação, no
ensino superior e no ensino médio; com o que estaria atuando
também no ensino primário, considerando-se que esses professores
seriam formados pelos educadores saídos da universidade.

A criação de uma universidade na Bahia fazia parte dos
projetos políticos do poder público4 e do desejo da sociedade,
devendo ter como estruturantes as Faculdades de Medicina, Direito
e Engenharia, já existentes naquele momento como escolas
isoladas, e a Faculdade de Filosofia, a ser criada.

A criação da Faculdade

de Filosofia

O Decreto n.° 19.851, do ano de 1931, que serviu como

orientação inicial para as universidades brasileiras, rezava que a
criação de uma universidade pressupunha a incorporação de, pelo

menos, três instituições de ensino superior, incluindo: Medicina,

Engenharia e Filosofia ou Faculdades de Educação e Letras.

4 No ano de 1935, Pedro Calmon apresentou à Câmara Federal o projeto de criação da

Universidade da Bahia.
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Justificava a exigência dessa última "pela alta função que exerciam
na vida cultural, é que dariam de modo mais acentuado, ao
conjunto de institutos reunidos (...) o caráter propriamente
universitário ..." (Azevedo, 1966)

A preocupação do Educador Isaías Alves com as condições
do ensino na Bahia, principalmente com a formação do professor,
fez com que ele investisse na criação da Faculdade de Filosofia,
independente das iniciativas que estavam sendo tomadas para a
fundação da universidade no Estado.

No ano de 1942, lançou mão da antiga Liga de Educação
Cívica - LEC5, recompôs sua mesa diretora, tornando-se seu
presidente, reformou seus estatutos, incluindo um artigo que
conferia à mesma o direito de "fundar instituições pedagógicas
autônomas, sob bases teóricas, econômicas e legais, cujo fim seja a
formação do professor e seu aperfeiçoamento cultural ..."
(Secretaria, 1940).

Após essas providências, os sócios da LEC solicitaram a
imediata criação da Sociedade Faculdade de Filosofia, com o
objetivo de preparar professores de ensino secundário; colocaram
à disposição da nova Sociedade cinqüenta contos de reis,
arrecadados entre os sócios, como patrimônio inicial; e conferiram
ao seu presidente, auxiliado pelo Tesoureiro Agnelo de Carvalho

5 A Liga de Educação Cívica foi criada na Bahia , no ano de 1903 , por Francisco José

Rodrigues Pereira e Metodio Coelho . O Artigo 2° do seu Estatuto afirma que ela

tinha por fim "criar, promover , animar e propagar o ensino e a educação Cívica,

influindo e trabalhando para que, por todos os meios adequados , se preparem

cidadãos honestos , fortes e patrióticos". Em 1907 , suas atividades foram

"esmaecidas", tendo sido recuperadas na década de 40, por antigos sócios, quando os

seus estatutos foram revistos.

6 A Junta Mantenedora da Faculdade de Filosofia , no início de suas atividades era

constituída apenas por homens, em sua maioria empresários , comerciantes e

fazendeiros : Isaías Alves , Joaquim Simões de Oliveira, Carlos Aguiar Costa Pinto,

Pamphilo D'Utra Freire de Carvalho, Raul Schmidt Berger, Eugênio Teixeira Leal,

Agnelo Carvalho Brito, Mário d'Almeida Sampaio , Luiz de Oliveira Barreto Filho,

Arthur Fraga , Joaquim Barreto de Araújo, Manoel Joaquim de Carvalho, Bernardo

Martins Catharino , José Gonçalves de Si., Arnald Wildberg, Antônio Jorge Franco,

Alcebíades Vieira, Anísio Massorra , Carlos Corrêa Ribeiro, Bento Berillo de Oliveira.

27



Brito, total liberdade para representar a instituição em qualquer

junta ou mesa, incluindo governos estadual e municipal e às
pessoas "representativas do mundo econômico e cultural" do
Estado, necessárias à constituição do patrimônio da Faculdade de
Filosofia.

A posição que Isaías Alves ocupava nas esferas do poder e
do sabem na sociedade baiana, facilitou as negociações em todas as
instâncias. A campanha foi lançada dentro e fora do Estado,
recebendo apoio de todos. Os jornais locais noticiaram o propósito
de criação da faculdade como alvissareiro, pelo que ela
representaria para a formação de educadores, e como espaço para o
desenvolvimento de trabalhos de "alto nível" intelectual porém, a
aceitação decorria, em muito, do fato de estar sendo encabeçada
por pessoas de destaque na sociedade.

O Jornal A Tarde, veículo de grande circulação na
comunidade baiana, registrou em um artigo intitulado "A Faculdade
de Filosofia e as Elites Intelectuais" que a mesma servia para dar
"um polimento de humanismo nos conhecimentos dos que se
desejam entregar à missão de ensinar, e que muitas vezes não se
acham capacitados, por sensíveis falhas de preparação, ao
desempenho dessa nobre e delicada função" e porque seria "um
dos centros de educação destinados a um papel preponderante na
formação das elites intelectuais do país ..."8

Ela era vista também como um espaço de renovação
cultural necessária para a Bahia que vivia, segundo alguns, em
estágio de letargia. Consideravam que o incentivo à cultura era tão

1?ra Governador da Bahia, no período, o Interventor Landulfo Alves, seu irmão e, ele

mesmo, ocupava a Pasta da Educação no Estado. No campo do saber gozava de alto

conceito pela larga experiência de docente e pelos estudos feitos no exterior . Maiores

detalhes serão apresentados no capítulo II deste estudo.

vale lembrar que ela não discordava do ideal das Faculdades de Filosofia que estavam

sendo criadas no país. Como indicou Newton Sucupira , na Revista Brasileira de Estudos

Pedagógicos, Rio de janeiro, vol. XL, jul./set. 1963, pág. 3 - 5. "...a missão dessas

faculdades não é somente a de formar professores do ensino médio, mas também, a

de promover a pesquisa científica básica e exercer função integradora da

universidade."
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importante quanto o aumento da riqueza material, ou até superior
a ela.

"A formação da elite bahiana de alta cultura é, para nós, tão
necessária espiritualmente, quanto economicamente o é para as
reservas do Estado um bom preço para o cacau ou para o fumo
(...) uma elite cultural, nos tempos que correm, vale tanto quanto
o melhor canhão ou o melhor bombardeiro, que são as coisas que
estão mais valendo ..."9

A comparação nos leva a entender o alcance da aceitação
do projeto de criação da faculdade, considerando-se o valor que a
sociedade capitalista confere ao lucro e ao aumento do capital. Do
mesmo modo, comparar sua importância a de canhões, no
momento em que o mundo vive uma guerra,70 indica o quanto a
sociedade baiana esperava dela, e que pode ser traduzido em um
pensamento do mesmo escritor : "os povos fortes são aqueles que
se fizeram fortes porque suas elites, na ciência, nas artes, e, todos
os setores, os capacitaram a isso". Depositavam na educação as
esperanças de criar um país forte, autônomo, seguro e
independente, o que se daria através da formação de uma
consciência nacional inabalável e uma base econômica eficiente.

O Estado da Bahia manifestou a sua aceitação à criação da
Faculdade de Filosofia com doações em dinheiro, com o
empréstimo de imóveis e infra-estrutura necessária ao seu
funcionamento. Também nos meios de comunicação de massa foi
notícia. No dia 01 de março do ano de 1942, o jornal Estudo da
Bahia informou: "a Escola de Filosofia é quase uma realidade, não
só na Bahia, mas também de outros estados, não é pequena a

Da importância de uma Faculdade de Filosofia para a Bahia. Diário da Bahia, Salvador,

10 mar. 1942.

10 Vale lembrar que estávamos vivendo o momento da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), da qual participava o Brasil desde agosto de 1942, a favor dos Aliados.

Internamente, dentre as consequências, merece destaque a indignação brasileira em

decorrência do afundamento de vários navios nacionais pela marinha alemã, e a

associação que se fazia entre poderio militar e industrialização.
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contribuição que chega para a sua manutenção. Quase todas as

colônias aqui domiciliadas contribuíram para a grande realização..."

A participação não só dos baianos mas dos espanhóis,
italianos, portugueses radicados na Bahia foi significativa," assim
como dos estados do Nordeste. Os jornais locais da época, A Tarde,
Estado da Bahia, Diário de Notícias, veicularam matérias sobre o
assunto. Em artigo intitulado "A significação dum donativo" A
Tarde - março de 1942 - registrou a ajuda financeira vinda da
cidade de Recife/Pernambuco, como uma iniciativa feminina:

o gesto dos subscritos pernambucanos merece registro

especial e serve para nos cativar. Na sua maioria , são senhoras de

Pernambuco e que representam, no caso, o coração da terra,
concorrendo generosamente para uma iniciativa bahiana destinada
a servir ao Brasil e à cultura , realizando um ideal comum a todo o
país."

O gesto poderia perder o seu real significado, se fosse
entendido como filantrópico, como campanha de donas de casa;
todavia, ele repetia-se entre os homens, como registrou o mesmo
veículo de comunicação, no ano de 1942:

"...em Recife foi encarregado de uma lista o Dr. Arsênio Tavares,
que agora a devolve, totalmente preenchida, contendo donativos
na importância de 10:000$000. Elementos de relevo na sociedade
pernambucana subscreveram para a Faculdade bahiana..."

O apoio recebido dentro e fora do Estado foi sintetizado em
artigo do jornal A Tarde, do dia 09/10/42, com o título
esclarecedor : "Reconhecida oficialmente a Faculdade de Filosofia".

Afirmaram alguns dos nossos informantes que muitos dos colaboradores, mais

comerciantes do que intelectuais , não chegavam a compreender o valor da obra,

todavia, não tinham coragem de negar um pedido do Professor Isaías Alves. No

acervo fotográfico da Faculdade de Filosofia , identificamos um número considerável

de fotos que registram momentos de oficialização da ajuda, por parte de pessoas de

"colônias estrangeiras " e governantes municipais e estaduais . Em quase todas, a

postura do Educador é altiva, de quem manda e é atendido , enquanto a dos parceiros

é inibida , sem "olho do olho", sem demonstrar uma relação horizontal.
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0 artigo falava do sucesso da campanha para angariar fundos para a
faculdade, e afirmava que "várias centenas de contos de réis foram
obtidos, em curto espaço de tempo, e, com o apoio do governo do
estado, a faculdade obteve casa própria e instalações para funcionar
provisoriamente". Também aproveitava para esclarecer que o
sucesso da empreitada devia-se ao seu idealizador:

"Não deve ser esquecido , entretanto , que a principal autoria do
quanto foi conseguido (...) cabe ao Dr. Isaías Alves, que trabalhou

incessantemente para a positivação da brilhante iniciativa e que vê,
agora, vitorioso o seu esforço , com o reconhecimento da
instituição recém-criada."

Os artigos que enfatizaram a importância da criação da
Faculdade de Filosofia e abertura dos seus trabalhos multiplicaram-
se na época12. Em quase todos, a figura do seu criador é enaltecida
e o que se espera da instituição, explicitado. Como fez o Diário da
Bahia, no dia 10/03/42. Inicia parabenizando o Professor Isaías,
também Secretário da Educação, por investir na cultura e no culto à
razão, numa época em que se valorizava a força física. Finaliza
dizendo: "acontecimentos como esse, da criação de uma Faculdade
de Filosofia, equivale a uma vitória de indiscutível valor, um
verdadeiro renascimento da grandeza cultural da nossa terra ..."

Com isso, a faculdade que havia sido instituída no dia 13 de
junho de 1941, quando a Liga deu início aos trabalhos em prol da
formação do seu patrimônio, em 24 de outubro de 1942, através de
Decreto Federal n 10.664, obteve autorização para funcionar,

12 Antes de dar início aos cursos formais , a Faculdade passou a realizar conferências e

palestras, contando com a presença de professores e pesquisadores estrangeiros.

Abertas ao público, aconteciam em grandes auditórios, como o do Instituto Normal,

no bairro do Barbalho, e congregavam grande número de pessoas da sociedade. O

acervo fotográfico da Faculdade registrou a grandiosidade com que esses eventos se

revestiam . Os jornais locais registraram a abertura dos trabalhos da Faculdade com

ênfase. Entre eles : Diário de Notícias, 18/04/42, 04/05/42, 06/05/42, 21/10/42; A

Tarde, 28/04/42, 04/05/42, 05/05/42; 0 Imparcial, 01/05/42; Estado da Bahia,

06/05/42. O fato foi noticiado em jornais de outros estados, como o jornal A Manhã,

do Rio de janeiro, no dia 18/08/42.
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iniciando suas atividades no ano de 194313. No dia 15 de março o
Professor Isaías Alves, no papel de Diretor, proferiu a aula

inaugural da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia, na
antiga sede da Escola Normal, onde passou a funcionar.

Foi criada como Faculdade de Filosofia da Bahia,
abrangendo as áreas de Filosofia, Letras, Pedagogia, Ciências e
Didática. A área de Letras congregava os cursos de Letras Clássicas,
Neo-Latinas, e Anglo-Germânicas, e a área de Ciências, compunha-
se dos cursos de Matemática, Física, Química, História Natural,
Geografia e História e Ciências Sociais, composição que só
começou a se modificar no final da década de 60, como parte do

processo reformista.

Objetivos da Faculdade de Filosofia
da Bahia: o real à luz do oficial

O Regimento Interno da Faculdade, aprovado pelo
Conselho Nacional de Educação no ano de 1942, registra que ela
possuía três grandes objetivos: preparar pessoas para exercer "altas
atividades culturais de ordem desinteressada, preparar professores
para o ensino secundário e realizar pesquisas dentro dos interesses
da cultura e do ensino".

is No dia 15 de dezembro do ano de 1942 foram empossados os professores e eleito o

Professor Isaías Alves como seu Diretor . Também foi escolhido e empossado o

Conselho Técnico-administrativo com a seguinte composição: João Inácio de

Mendonça, Elísio de Carvalho Lisboa, Archimedes Pereira Guimarães , Antônio

Balbino de Carvalho, Heitor Praguer Fróes e Francisco de Magalhães Neto. O

conselho reuniu - se pela primeira vez no dia 19 de dezembro do ano de 1942. No dia

08/12/1950 , através da Lei n .° 1.254, a Faculdade foi federalizada, passando a fazer

parte da Universidade recém -criada e, no dia 28 de dezembro de 1951, através de

Decreto Federal , o Professor Isaías Alves foi nomeado Diretor da Faculdade, cargo

que já vinha exercendo desde a sua criação.
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As Faculdades de Filosofia que estavam sendo abertas no
país14, respondiam a uma exigência do momento histórico, onde o
saber apresentava-se como fundamental para fazer frente tanto a
um desejo de industrialização do país, quanto de transmissão de
valores morais e de uma ideologia nacionalista (Bittencourt, 1955).
Até esse ponto, tudo nos leva a crer que as Faculdades de Filosofia
seriam destinadas ao sexo masculino, sempre identificado como
responsável pelo trabalho produtivo e com as questões políticas.

Do mesmo modo, o fato da filosofia ser vista como um
conhecimento superior que exige capacidade intelectual e de
abstração, colocava-se como mais um indicador do suposto destino
dessas instituições de ensino. Entretanto, alguns elementos
explicitados nos objetivos oficiais apontam para recortes nas
atividades e ocupações que as pessoas teriam dentro da faculdade, a
partir do seu sexo.

O "desinteresse" faz a diferença

Iniciaremos destacando a expressão "de ordem
desinteressada", porque ela define bem as bases da divisão sexual
do trabalho existente na sociedade. Como sabemos, as ocupações
masculinas, historicamente, vêm sendo identificadas como as de
ordem produtiva, voltadas para a produção de bens, para a
elaboração de novas formas de engendramento do mesmo, e
responsável pelo enriquecimento do mundo. Em oposição, o
feminino é colocado na esfera da improdutividade, do mero labor,
que não cria bens nem é realizado de forma criativa e livre. Tal
divisão, ao hierarquizar a produção dos indivíduos em decorrência
do seu sexo, os hierarquiza enquanto pessoas, e define
responsabilidades. As masculinas são aquelas destinadas ao sustento
da família e à garantia da sua estabilidade física; competindo às

A primeira Faculdade de Filosofia foi criada por Anísio Teixeira, no ano de 1935,

com a denominação de Universidade do Distrito Federal.
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mulheres zelar para que os homens tenham condições de produzir,

cuidando do seu bem-estar e da sua segurança emocional e da

prole. Diante disso, torna-se incongruente acreditar-se que eles se

dedicariam à realização de atividades filantrópicas, como podemos
identificar aquelas que são realizadas sem visar lucro, nem sucesso;
características atribuídas ao trabalho feminino, quase sempre posto

como periférico e auxiliar, desempenhado por pessoas

vocacionadas e sem interesses materiais.

Depoimentos de ex-alunos e alunas da faculdade asseguram

que nos anos 40, principalmente pela condição de guerra vivida no

mundo e suas consequências no Brasil, presenciava -se o início de
um processo de mudança na identidade feminina, em particular, em
relação ao seu compromisso social, levando-as a estendê-lo além
dos muros das residências na prestação de um serviço social, quer
como enfermeiras, quer como mães dos "filhos da nação". Como
afirmaram, elas chegavam a ir às ruas empunhando bandeiras e

anunciando seu compromisso através de palavras de ordem e de
hinos que diziam: "somos mulheres brasileiras, sabemos empunhar
a bandeira e, se preciso, pegaremos no fuzil."

O compromisso com a Pátria era o denominador comum
que unia a todos, homens e mulheres, e facultava mudanças nos
hábitos e na forma de agir destas; todavia, não o suficiente para
provocar alterações essenciais. O fato de saírem às ruas, de
romperem com o isolamento do espaço privado, de desejarem
estudar mais, ultrapassarem o limiar do ensino médio, nem as fazia
mudar os marcos de sua identidade, nem seus padrões

identificatórios.
Tanto é assim que, nos anos 40, na Bahia, dificilmente

encontravam-se mulheres nos cursos de Engenharia; no de
Medicina, basicamente na especialidade de puericultura; e dentro da
Faculdade de Filosofia, nos cursos chamados da área científica
(Matemática, Física e Química). Concentravam-se nos cursos
denominados de humanidades (Pedagogia, Letras, Psicologia).
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Dedicar-se a essa área era, com certeza, no ideal do
fundador da faculdade, o "destino" das mulheres que lá chegavam e
que aceitariam investir em um "saber desinteressado econômico e
socialmente" colocado à disposição dos outros. Em discurso
proferido no ano de 1945, por ocasião da formatura da primeira
turma da faculdade, Professor Isaías Alves frisou que os licenciados
tinham a missão de tentar diminuir as desigualdades sociais
existentes no país:

"Não vos perdoará, todavia, o futuro a surdez involuntária ou
deliberada, filha da dureza do coração, aos crescentes apelos das
necessidades, soluços da miséria, gemidos furtivos ou gritos
lancinantes dos injustiçados." (Alves, 1945, p.8)

Em outros discursos, como o proferido em 1949, na
condição de Paraninfo dos bacharéis da faculdade, ele insistiu no
assunto. Na oportunidade, demonstrou os avanços da ciência e o
quanto de desumana ela se apresentava, e sua esperança nas pessoas
que trilhavam os caminhos das humanidades, ou seja, aquelas cuja
formação deu-se nas Faculdades de Filosofia. Isto porque, segundo
ele, a técnica tinha servido para levar os indivíduos a ganharem
dinheiro e explorarem os outros, quando a sociedade ressentia-se
da ausência de pessoas que fossem capazes de:

"...sentir a tristeza da pobreza, a angústia do seu próximo, de calar

as próprias ambições para servir ao seu grupo, de comungar com

o vizinho no pouco pão que lhe resta, de consolar as mágoas, de

curar a dor, de confortar o prisioneiro; homem de fé nas

potências da alma e na eternidade do espírito." (Alves, 1950, p.10)

Com base no que vimos argumentando, esse não seria o
conteúdo a ser tratado por quem desejasse ser cientista, nem por
quem pretendesse desenvolver "altos estudos". A não ser que
houvesse uma demarcação entre aquelas pessoas destinadas a
responder às necessidades concretas do mundo, onde a ciência
estava sendo chamada, e aquelas voltadas para a metafísica, para o
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humanismo, para servir ao próximo. Confirmada essa hipótese, a

pregação do professor teria como alvo o sexo feminino, a quem

vinha sendo ensinado o desapego material, a doação, a
solidariedade e o não profissionalismo.

Direcionar mensagens ao sexo feminino naquela instituição,

naquele momento, era logicamente admissível se considerarmos
que ela se constituía em um reduto de mulheres. Como relatou um

ex-aluno da década de 50:

"...só dava saia. Sabe, porque eram moças e mais moças e naquela
época elas não usavam calças. Talvez porque estavam querendo
educaçào e não tinham ambiente, o ambiente que se teve foi
exatamente o da Faculdade de Filosofia."

A estatística confirma a percepção do aluno quanto à
vocação feminina da faculdade desde o seu surgimento, e que se
manteve até os anos 7015. No ano de 1959, final da década em que
o depoente estudou na instituição, os cursos continuavam sendo
pequenos em termos quantitativos: o de Filosofia possuía 02
homens e 07 mulheres; o de Matemática, 01 homem e 04 mulheres;
em História Natural, 03 homens e 07 mulheres; Letras Clássicas, 02
homens e 01 mulher; Letras Neo-Latinas, 09 mulheres; Pedagogia,
03 mulheres; Geografia 01 homem; História, 01 homem e 01
mulher. Totalizando 10 homens e 32 mulheres, ou seja, 76,2% do
corpo discente da Faculdade de Filosofia era feminino.

Comparando esses dados estatísticos com aqueles referentes
ao início da década de 40 (ano de 1943), portanto, das primeiras
turmas dos cursos oferecidos, nota-se que a faculdade manteve sua
inspiração como instituição comprometida com a educação
feminina. O Curso de Filosofia iniciou com 02 alunas e nenhum
aluno; o de Matemática, com 04 alunas e nenhum aluno; o de
Geografia e História,16 de um total de 14 discentes, possuía apenas
01 do sexo masculino. Letras Clássicas e Neo-Latinas possuíam

_1 referencia a 70 deve-se ao fato de ser o marco final do presente estudo, contudo,

sabemos que ela, no geral , continua sendo majoritariamente feminina.

Na época da fundação da faculdade eles se constituíam em um único curso.
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apenas 01 aluna, respectivamente, sem nenhum representante do
sexo masculino; e o curso de Letras Anglo-Germânicas, 02 alunas e
01 aluno.

Mesmo a estatística confirmando que aquela instituição
destinava-se ao sexo feminino, sabendo-se que a posição de
universitária confere valor e status e, naquele momento,
representava uma das poucas possibilidades da mulher participar do
espaço público, adquirir ascensão cultural, garantir uma profissão,
entre outros ganhos, o "destino" da faculdade não se cumpria, se
considerarmos a pouca representatividade, pelo pequeno número
de alunas.

Algumas reflexões são cabíveis e respaldam-se em
informações fornecidas por quem viveu a realidade da instituição.
Um ex-aluno, participante de uma das primeiras turmas, que
interrompeu os estudos por ter sido convocado para a guerra e
retornou ao término da mesma, disse-nos que as alunas vinham de
camada alta da sociedade. Todas queriam ter nível superior, mas
não sabia se elas foram para o mercado de trabalho, "não tenho
noção assim que exercessem profissões, mas elas apareciam em
colunas sociais".

A faculdade era, naquele momento, uma "válvula de
escape" para as pressões que timidamente as mulheres faziam,
frente ao desejo de participarem dos acontecimentos históricos, de
adquirir nível superior e, algumas, para ter uma profissão que seria
exercida, caso tivessem necessidade. Esse último objetivo surgia
como alternativa para quem não contraísse matrimônio, não tivesse
filhos e marido para cuidar. Essas, sem se desviarem do perfil
feminino delineado pelo social, ocupariam seu tempo com a
educação dos "filhos" que não tiveram, com a cultura e com a
religião.

Enfim, a "vocação" inicial da Faculdade de Filosofia não
foi a profissionalização, mesmo porque esta é regida por uma lógica
que a sociedade não admitia para o sexo feminino: da
competitividade, da independência, da auto-afirmação. Naquele
momento, ela representava a manutenção da situação e a
possibilidade de preparar mulheres para melhor desempenharem as

37



funções de mãe e esposa. Como definiram algumas alunas e alunos

das décadas de 40 e 50, as mulheres adquiriam um saber necessário

para melhor se colocarem como companheiras de homens de
sucesso, o que serviria para dar "nível superior ao lar".

As alunas e alunos acatavam a lógica social que delimitava
espaços e atribuições a partir do sexo, de modo que até os anos 60,

período em que o País vivia de forma mais concreta as

consequências do pós-guerra, caracterizadas pela redescoberta de

possibilidades, pela reavaliação dos "destinos", reificados por

práticas e teorias vindas da Europa, em especial da França, que

exercia grande influência sobre o Brasil, as mulheres continuavam

colocando o casamento como prioridade.
O espaço da faculdade entre as décadas de 50 e 60 havia

mudado significativamente e ela representava uma instância
vanguardista. Congregava os intelectuais da cidade: professores
bem preparados, oriundos das diferentes áreas (Medicina,
Engenharia, Direito),17 alunos engajados politicamente e alunas que
já pensavam em profissionalizar-se, em especial na área da
educação, carreira aceita socialmente. Objetivamente, já era
considerável o número de mulheres que exercia a profissão de
educadora, inclusive no ensino médio, preferencialmente as
cátedras de Psicologia e Pedagogia, quase todas procedentes da
Faculdade de Filosofia. Enfim, as mulheres conseguiram maior
representação social, e a comunidade baiana convivia com essas
alterações.

O fato de ser uma faculdade feminina num momento em
que os cursos superiores eram destinados aos homens, criava
muitas dificuldades para quem dela participava. Iniciando pela falta
de confiança nos seus cursos, até a forma preconceituosa como os
estudantes dos cursos tradicionais recebiam os alunos e alunas da
Faculdade de Filosofia. Com as alunas a reação era seguramente

17 Os professores preocupavam -se com sua qualificação, fazendo cursos de Livre

Docência e submetendo -se a concursos . Há uma mudança de princípios, se

considerarmos que o ingresso dos primeiros docentes na faculdade deu-se através da

escolha do diretor- fundador e de indicações recebidas por ele.
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sexista, principalmente a dos alunos do Curso de Engenharia, tidos
pelas ex-alunas entrevistadas como os mais ortodoxos. Estes, ao vê-
las chegar ao prédio daquela escola, onde teriam aula com um
professor de lá, bradavam: "Mulher!..."

A situação é reveladora do quanto a ida das mulheres para a
universidade causava estranheza; e, olhando por outro ângulo, os
sentimentos que o sexo feminino despertava nos alunos do sexo
masculino: viam-nas como presas, como desejáveis, enfim, como
objetos que despertavam sentimentos que as inibiam, quando
exteriorizados. Uma delas - aluna da faculdade, que concluiu o
Curso de História Natural no ano de 1958 - relembra como se
sentia diante da situação: "então, para entrar ali, a gente tinha que
respirar fundo e dizer vamos encarar os bichos. Coragem!" Não
satisfeita com o depoimento, num gesto de quem guardou marcas
profundas, completou reforçando: "quer dizer, vamos enfrentar os
bichos, porque eram bichos mesmo. E era uma gritaria pelos
corredores até a gente chegar à sala, era aquele grito que ia se
espalhando". Grito que na leitura delas significava alegria mas,
também: "Pega! Funcionava quase como isso, pega! Mas era de
brincadeira", informou.

Sabendo-se que todo "blague" tem um fundo de verdade,
mesmo sob a forma de brincadeira, a atitude desses alunos é prenhe
de significados. Parte deles foi apreendida pela aluna depoente, ao
vivenciar o cotidiano da escola de Engenharia, na década de 70,
dessa vez, no papel de docente:

"...mas isso depois, eu também como professora lá na escola de
engenharia, eu dava um curso, as aulas eram lá, era do mesmo
jeito. A gente tinha que respirar fundo e avançar pelo corredor.
Mulher!!! Isso já nos anos setenta. Ficou na cultura dos

engenheiros isso."

Certamente, aquela não era uma atitude representativa da
mentalidade apenas dos homens engenheiros. Eles, enquanto
fazendo parte de uma profissão eminentemente masculina, traziam
mais enraizadamente os valores sexistas da sociedade. A
representação que a sociedade fazia do sexo feminino, em relação
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aos seus direitos e oportunidades, estava disseminada e pode ser
abstraída em vários momentos e em depoentes de ambos os sexos.

Uma senhora que foi secretária da Faculdade de Filosofia,
na década de 40, afirmou que no começo ela era pouco valorizada
por ser escola de mulheres. Perguntada se os cursos da faculdade

davam status a quem os fazia, respondeu: "Davam... Não, no

começo não davam porque era faculdade de mulher, não dava

muito homem (dá risada). Era mais mulher..., porque a mulher vai

ensinar... mas depois eles viram a utilidade..." A depoente parece

concordar com o descrédito conferido à faculdade por ser "coisa de

mulher", coisa sem futuro, sem seriedade, sem objetivos

importantes, passatempo, brincadeira, lugar onde se esperava
marido.

Não só a sociedade recebeu a faculdade, quando da sua
criação, como uma iniciativa para dar ocupação às mulheres
enquanto esperavam pelo noivo que estava realizando sua
formação em outras faculdades, ou enquanto procuravam
pretendente ao casamento.18 Também as alunas, principalmente
aquelas que ingressaram na faculdade em suas primeiras turmas e,
de forma geral, até os anos 60, pensavam assim.19 Uma aluna do
período de 1951 a 1954, relatou o quanto esperou o noivo "eu
namorei sete anos, esperando que o meu namorado completasse
sua formação, não é? Ele fez engenharia...". Outra, do período de
1954 a 1958, referiu-se ao fato de que a faculdade era não só uma
ocupação, como possibilitava o contato com pessoas que pudessem
ser futuros maridos. "Era tempo de, tava todo mundo na idade de
casar, era dezoito, dezenove, vinte, vinte e um e era bom esperar
dentro de uma universidade, porque você tinha chance de ter
acesso a homens solteiros."

s Vamos encontrar a Faculdade sendo vista por muitas alunas com essa função, até a

década de 60.

É evidente que a idéia de profissionalização fazia parte do desejo de muitas alunas das

décadas de 50 e 60, e tornou-se realidade em alguns casos. lias, rigorosamente, elas e

a sociedade continuavam achando que ocupação de mulher era o casamento e a

procriação.
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Entre as que buscavam a faculdade com esse objetivo - até

os anos 60, a maioria - havia aquelas que procuravam preparar-se

para o trabalho, a quem a situação anterior incomodava. Faziam

questão de se mostrarem diferentes, na aparência e na essência.

Uma aluna do Curso de História Natural, no início da década de 50,
demonstrou como discriminavam as colegas que iam para a

faculdade arrumadas, como se fossem para um desfile de modas.
Acrescentou:

"...eu diria mais que a discriminação era de quem queria estudar,
estar ali para ser profissional, e quem ficava ali a espera de marido
mesmo. Uma coisa que a gente tinha cuidado era de nào ser
confundida nesse grupo. Isso era mais perigoso para nós do que
outra coisa qualquer, era o que nós achávamos."

A preocupação da aluna fazia coro com a de outras
discentes, não porque rejeitassem o casamento. Como confirma o
depoimento de uma aluna da faculdade no período de 1954 a 1958,
do curso de História e Geografia:

"Na década de 60 o sonho ainda era casar, ainda que, Ave-I\Iaria,

ter relação antes do casamento era muito... praticamente se existia

ninguém contava porque era pecado, era um medo porque aquela

mulher se não cassasse com aquele homem ninguém ia querer

mais ela. E os homens não queriam mesmo... Mulher virgem,

donzela, séria, tinha que botar a flor de laranjeira na grinalda,

porque ela tinha que ser pura."

Era esse o motivo que fazia com que muitas alunas da
faculdade tivessem tanto empenho em se mostrarem diferentes e
explicitarem os objetivos de estarem lá. Era imperioso afirmar que
sua permanência na faculdade devia-se ao desejo de adquirir
conhecimento, e não para terem um espaço de namoro e de
programas. Não lhes incomodava o casamento, e sim a forma
como ele era buscado por suas colegas, que cheirava a futilidade e
falta de moral. Incomodava-lhes, certamente, a coragem com que
algumas rompiam com a tradição de aceitar o casamento escolhido
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pela família (onde o seu desejo era usurpado por outros, pais,

irmão) e ousavam escolher o seu parceiro, colocando-se na cena
social no papel de caçadoras, de sujeitos.

O propósito de adquirirem conhecimento e prepararem-se

para o ensino, presente em muitas alunas do período em foco, pode

ser apreendido, também, nos artigos por elas produzidos e

veiculados em revistas e jornais locais. Neles, a mudança de

mentalidade está esboçada, mas convive com a indefinição e a

tendência de conciliar a dona de casa com a professora. Por

exemplo, um artigo escrito por uma aluna do Curso de Geografia e

História, publicado no primeiro número da Revista Cultura20, sob o

título sugestivo: "Os homens preferem as mulheres cultas?" Apesar

de colocar em pauta a situação feminina, mostra em seus
argumentos o esforço de manobra usado para acomodar a mulher
nas funções de intelectual e de esposa. Inicia respondendo à
questão tema, com a afirmação que, em geral, os homens preferem
"a mulher de ciência medíocre". Sua argumentação é um misto de
defesa dos homens e de luta pelos direitos da mulher; porém, se nas
premissas ela trabalha com os opostos, na conclusão ela "opta" pela
conciliação entre a mulher culta e dócil, por ser essa a fórmula que
agradaria os homens. Como afirmou: "é preciso cultivar o espírito
das mulheres sem apagar a doçura do temperamento. Se assim
acontecer os homens aceitarão e amarão as mulheres."

A compreensão dessa universitária, no meado da década de
40, é tipicamente aquela inculcada em todas as mulheres da época.
Na situação em foco, a crença que precisavam agradar aos homens,
ter "tato" nas suas decisões , habilidade nas manobras e nas
barganhas, a fim de conquistarem a sua cumplicidade. Na essência,
está o receio de não conseguirem viver sem eles, especialmente,
sem sua proteção , sustento e tutela.

De meados de 60 até meados da década de 70, a atividade
política na faculdade era intensa. Afinal, o país como um todo vivia

20 Veículo de divulgação do Centro de Estudos dos alunos da Faculdade de Filosofia da

Bahia, criada no ano de 1945.
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um clima tenso e de indefinições. Alguns dos seus cursos como
Sociologia e Filosofia, ganharam muito valor, multiplicando-se a
sua demanda. A direção da faculdade, na época, sob a batuta do
Professor Thales de Azevedo, investiu na contratação de
professores renomados21, muitos oriundos das Universidades de
Brasília e de São Paulo os quais, além de bem preparados e jovens,
mantinham boas relações com os alunos, propiciando discussões,
dentre outras, acerca do conteúdo a ser ministrado nas disciplinas,
da metodologia a ser aplicada, questões até então tratadas com
exclusividade pelos docentes. Juntos, organizavam atividades onde
traziam intelectuais respeitados pela sua capacidade intelectual e
pelo seu posicionamento político.

Os ex-alunos e alunas definem esse período como rico e
sofrido. Rico, por tudo de novo que estava sendo possível
experienciar; sofrido, pela repressão política a que estiveram
submetidos. Apesar da maioria dos discentes da faculdade
continuar alheia à realidade política do país, havia ali um grupo de
"ativistas", pessoas oriundas de grupos religiosos com forte
comprometimento político, outras ligadas a partidos de esquerda e
aos Centros Populares de Cultura, que possuíam uma participação
política significativa. Articulavam-se fortemente com ativistas sem
vínculos com a Faculdade de Filosofia, possuíam um grande
sentido gregário entre si e viam os alunos não engajados como
"alienados" e "desbundados"22. Com relação a esses, acreditavam

21 Entre eles, João Ubaldo Ribeiro e Milton Santos. Como conferencistas os alunos

traziam intelectuais como Fernando Henrique Cardoso, considerado um grande líder

da esquerda para os discentes da faculdade ( também no Brasil). Ler os seus livros,

assim como representar peças como "Morte e Vida Severina" ou textos de A. Camus,

era quase uma exigência para quem não pretendia ser taxado de alienado ou alienada.

22 Esses eram termos extremamente depreciativos no período em análise. Significava

dizer que o indivíduo era fraco, não prestava para nada; que era de direita, filhinho de

papai que não se envolvia nos problemas políticos que agitavam o país. Os reflexos

disso eram terríveis: ficava mal com os colegas, com as jovens. O mesmo se dava com

quem fizesse uso de drogas. Conforme afirmou um ex-aluno da década de 70: "o

cara que fumasse maconha na esquerda estava triturado. Era discriminado, porque era

coisa de gente alienada. Você fuma maconha porque você não tem projeto, você não

tem perspectiva, então você se droga e fica olhando para o infinito..."
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que tinham a obrigação de doutriná-los. "Eram todos alienados e a

gente tinha a obrigação de politizá-los, de torná-los

revolucionários", afirmou um ex-aluno do Curso de Ciências
Sociais do período de 1969 a 1974.

A repressão sentida por eles tem várias faces. Entre elas, nos

anos de 64 a 67, apresentava-se ainda em fase de ordenamento,

através da perseguição policial aos movimentos públicos de

resistência ao poder, como as passeatas que realizavam. Segundo

relato de alguns ex-alunos e alunas do período, agiam muito de

forma impensada e inconsequente. Muitos dos que se engajavam no

movimento político, em especial as mulheres, não conseguiam

sustentá-lo e fugiam diante do perigo. Entre esses, existiam aqueles

que possuíam uma ideologia e, em nome dela, expunham-se a
atitudes perigosas, como a panfletagem altas horas da madrugada,
correndo o risco de serem tomados como ladrões e sofrerem sérias
agressões.

Entre final de 60 e início dos anos 70, a face identificada
pelos discentes foi de uma repressão seletiva, ou seja, aquela que
escolhia na surdina quem seria sacrificado, diferentemente do
período anterior que se dava de forma violenta. Como esclareceu
um aluno da década de 70: "a repressão era muito violenta. A
última greve foi feita em 68, a repressão invadiu a escola, prendeu
todo mundo, fichou todo mundo". A nova feição que a repressão
ganhou, fez com que os discentes da faculdade também mudassem
de tática. Passaram a fazer manifestações rápidas, bem planejadas e
dirigidas por códigos que serviam para indicar quando deviam
"bater em retirada" e sair pelos fundos do prédio. Conforme
depoimentos de alunos da época: "a gente armava a escola, armava
todo o esquema contra a repressão, e o pessoal ia lá agitar, fazia
discursos, a gente batia palmas, distribuía panfletos e desaparecia na
mesma hora."

Apesar disso, o medo, a insegurança, o sentimento de que
estavam sendo vigiados o tempo todo, fez com que ' o clima de
questionamento e de movimentação política na faculdade também
se modificasse. Os professores empobreceram suas aulas, com
medo de falar o que "não devia"; os alunos ativistas reduziram suas
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atividades a manifestações de cunho interno, como reivindicações
de salas, bibliotecas e bebedouros; aqueles discentes não engajados
politicamente passaram a nutrir pelos engajados um sentimento que
sintetizavam na expressão "eles são comunistas". A rejeição
estabelecia-se nas duas vias: "ser comunista era uma barra naquele
tempo", afirmou um ex-aluno que sentiu na pele o peso do rótulo.
Porém, também ele, representando o outro lado do alunado, disse
como viam esses seus opositores: "...então esse pessoal assim mais
burguês, que a gente odiava também, um cuspia no outro dentro da
faculdade."

Nas duas últimas décadas do período em foco, as diferenças
ideológicas demarcavam as fronteiras, enquanto as de gênero,
aparentemente, não existiam. Os grupos mais ativos politicamente
eram constituídos de alunos e alunas. E verdade que a concentração
era dos primeiros, mas algumas alunas também participavam,
principalmente das atividades consideradas menos perigosas e
sigilosas: faziam número nas passeatas, realizavam escutas
telefônicas ou criavam códigos para manter as linhas da faculdade
sempre ocupadas nos momentos de manifestações, visando
dificultar o contato desta com órgãos repressores. Todavia,
competia aos alunos as tarefas mais difíceis, sigilosas e perigosas,
como as pichações e os enfrentamentos com a polícia.

Os argumentos usados pelos atores das cenas, principalmente
os homens, não diferem dos tradicionais. As mulheres não deviam
participar das atividades perigosas e noturnas pela sua fragilidade
biológica, falta de preparo físico para enfrentarem situações de dor
e privações, maior vulnerabilidade a estupros e agressões. Assim,
colocavam-se como defensores das colegas, protetores e heróis,
fortes, destemidos, capazes de enfrentar o sofrimento e a dor.

A atitude deles e a aceitação delas é reveladora das amarras.
É evidente que ter chegado ao status de parceira caracteriza-se
como um salto, mas, ser parceira pela metade, é sinônimo de que
muito ainda tinha por ser feito na escalada pela igualdade entre os

sexos. À medida em que eram e aceitavam ser protegidas, estavam
admitindo a desigualdade e as atitudes conservadoras. Desse modo,
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mesmo existindo dentro da faculdade, entre as décadas de 60 e 70,

grupos femininos conscientes do seu papel na luta por uma

sociedade mais justa, que enfrentavam os desafios, embora
limitados, no geral, manteve-se as demarcações e conservou-se as
atitudes conciliatórias.

No nosso entender, a mudança qualitativa que se verifica em

uma parcela do corpo discente e a consequente efervescência

política que a faculdade passou a viver, não nos autoriza a concluir
que ela tenha revertido sua "vocação" feminina, nem o seu

compromisso de ministrar uma formação desinteressada e
destinada ao cumprimento de uma "missão". Alguns aspectos da
realidade da faculdade fundamentam essa hipótese. Em primeiro
lugar, vale registar que, quantitativamente, o corpo discente
continuou sendo feminino, conforme podemos ver na estatística
dos licenciados do ano de 1968. Por exemplo: no Curso de História
Natural foram licenciados 8 homens e 33 mulheres; no de
Matemática, 7 homens e 9 mulheres; no de Química, 1 homem e 2
mulheres; no de Física, 4 homens e nenhuma mulher; no de
Pedagogia, 42 mulheres e nenhum homem; no de Letras, 6 homens
e 31 mulheres23.

Fica evidente, que a faculdade continuava sendo um espaço
feminino, pois os cursos mais populosos (História Natural,
Pedagogia e Letras) eram frequentados quase que exclusivamente
por mulheres. Os procurados pelos homens, como o de Física,
possuíam um corpo discente quantitativamente inexpressivo.

Também é relevante destacar que o movimento político
vivenciado na faculdade , apesar de ser parcial , era eminentemente
masculino. Mesmo tendo contado com a participação feminina, ela
apresentava-se como visivelmente inferior à masculina, tanto

23 Os dados foram retirados do livro de Diplomados pela Faculdade de Filosofia, 1945 a

1968, encontrado no Arquivo da Faculdade. Não há registro dos formandos dos

cursos de Filosofia e de Sociologia , contudo, sabe-se, através de depoimentos de ex-

alunos e alunas , que eles eram frequentados principalmente pelo sexo masculino,

juntamente com os de Matemática , Física, Química e jornalismo , enquanto os de

Pedagogia , Letras e Ciências Naturais eram os preferidos do sexo feminino.
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numérica quanto qualitativamente . A maioria dos discentes, que
representa dizer a maioria das alunas , continuava sem tomar
conhecimento do movimento , sem entender o alcance da luta e
realizando o seu curso de forma limitada, desinteressada, onde o
importante era terminá-lo para se casar ou, em alguns casos, para
iniciar sua atuação no ensino.

Em síntese , o desinteresse fez a diferença quanto a quem
escolhia os cursos da faculdade e a maneira de realizá -los. Ser aluna
da faculdade não significava mudança essencial no "destino"
feminino, apesar das possibilidades de participarem de atividades
culturais , de se encontrarem com pessoas cultas de ambos os sexos,
de poderem trabalhar fora. "Todas tinham que ser donas de casa,
casar , ser professoras", afirmou uma aluna do final da década de 50.
Entendimento que era pactuado por alunas e alunos da década de
70, mesmo quando situações típicas apontem para o contrário.

Ensinar " combina" com maternar

O segundo objetivo da faculdade - formação de professores
para o ensino médio - também poderia nos levar a crer que ela se
destinava ao sexo masculino, considerando-se que a tradição
feminina é no ensino elementar. Entre as áreas de atuação da
mulher delimitadas pela sociedade , inclui-se, com destaque, a da
socialização dos filhos e, por extensão, a educação das crianças.

A novidade ficava por conta de se tratar da preparação de
professores para o ensino médio e superior, esfera mais atrativa e
prestigiada , possível de despertar o interesse dos homens . Todavia,
ser professor , mesmo do nível secundário, não chegava a concorrer
com as chamadas carreiras de prestígio como Medicina , Direito e
Engenharia . Do mesmo modo , esses homens não procurariam os
cursos daquela faculdade , mesmo porque, eram eles, enquanto
bacharéis , que exerciam o cargo de professor , por "hobby", para
mostrar o seu saber ou para prestar um serviço social , conforme
justificavam . Além do mais, estando o ensino médio em
crescimento , tornava-se possível a inserção feminina , em especial,
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no ensino de algumas disciplinas de línguas estrangeiras e
pedagógicas.

A distribuição dos cargos e das áreas do conhecimento por
sexo é percebida no corpo docente da faculdade, durante a sua
primeira década de atuação24, vez que estava composto por 41
professores catedráticos, dos quais, apenas 4 mulheres: Gabriela
Leal de Sá Pereira, que ensinava a disciplina Língua e Literatura
Alemã; Guiomar Carvalho Florense, com Filosofia e História da

Educação; Maria Luigia Magnavita Galeffi, responsável pela cadeira

de Língua e Literatura Italiana; e Edith Mendes da Gama e Abreu,

com a cadeira de Didática Geral e Especial.

A destinação das professoras ao ensino de disciplinas da

área de letras é explicável, se considerarmos que o estudo de uma

língua estrangeira sempre fez parte da formação das mulheres de
camadas alta e média da sociedade. Ela compunha com o canto, o
desenho e a pintura a receita básica do currículo de uma mulher
"bem" educada, e não por acaso. Como nos ensina Bourdieu (1995,
p.169): "as mulheres não são somente signos: elas são também
valores (...) podem produzir alianças, isto é capital social, e aliados
prestigiosos."

Quanto a ensinarem disciplinas da área pedagógica, a
explicação também é atravessada pela questão de gênero, à medida
em que sabemos que elas são consideradas de menor valor, pelo
seu caráter prático e menos teórico, trazendo embutido um duplo
significado: o entendimento de que os homens têm mais potencial
para as questões racionais, por sua identificação com a razão e sua
orientação pela via intelectual. Diferentemente das mulheres, que
são regidas pela emoção e tomam atitudes a partir dos sentimentos,
o que as desautoriza a lidar com áreas do saber consideradas mais
profundas e elaboradas. Na esteira desse entendimento, os homem
não teriam tendências para lidar com questões práticas, como as
que exigem o relacionar-se com técnicas e métodos de ensino.

z; Estamos nos referindo ao período de 1941 a 1951. Os dados foram retirados da

Revista Arquivos da Universidade da Bahia , Faculdade de Filosofia , volume I.
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A composição do corpo docente da faculdade no período
em foco, nos remete a outras inferências. Além dos Catedráticos
existiam as figuras do Professor Catedrático Interino, dos
Contratados, dos Assistentes e dos Assistentes Voluntários. A
faculdade possuía 6 professores na condição de Catedráticos
Interinos, todos do sexo masculino; 6 professores contratados,
também, todos homens. Com os Assistentes, categoria de menor
valor na hierarquia docente, existia o equilíbrio entre os dois sexos:
eram 15 ao todo; dos quais, 7 mulheres. Mais significativa era a
distribuição dos docentes por sexo, na categoria de voluntários
gratuitos; dos 7 que a faculdade possuía, apenas 2 eram do sexo
masculino.

A estatística apresentada nos permite, à luz do embasamento
teórico aqui adotado, tirar as seguintes conclusões: que o nível de
maior prestígio na hierarquia docente era ocupado, quase que
exclusivamente, pelo sexo masculino, e que as disciplinas teóricas e
com maior poder de reflexão, também. Assim, sobravam às
mulheres que se propusessem enveredar pelo ensino superior, as
disciplinas práticas e as ocupações de menor prestígio e menor
retorno econômico. O fato delas estarem concentradas na condição
de voluntárias é representativo e significativo. Conforme
registramos anteriormente, seria difícil os homens aceitarem essa
condição, pois a sociedade esperava que eles fossem capazes de
prover a família, incluindo aí, mulher e filhos. Quanto a elas,
mesmo que algumas já tivessem o sonho de se tornarem
independentes economicamente, ideologicamente continuavam
considerando que não deviam competir com os homens, e que o
papel de provedor pertencia-lhes.

Como dissemos anteriormente, nos anos 40 e 50 o Brasil
passava por mudanças e por um processo de modernização que
afetavam a estrutura da sociedade, interferindo nas relações
familiares e na formação da subjetividade. É nesse clima que a
sociedade baiana admitiu às mulheres terem sonhos mais
alvissareiros, como o de aumentar o seu nível educacional. Todavia,
as mudanças não se davam no plano profundo. A sua ida para a
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universidade foi admitida , mantendo-se, entretanto , os limites
socialmente estabelecidos, que consistiam em defender a
maternidade como sua principal "vocação".

A faculdade representava posição mais avançada do que a
da sociedade , entretanto , vivia-se uma ambiguidade entre o novo e
o velho, entre um modelo arcaico e os ideais de modernidade que
apresentavam suas primeiras cores. De modo que, as mudanças

davam-se no plano externo , da superfície , mantendo- se com as

mulheres a convicção que o seu ideal de mãe e mestra deveria ser
garantido, apesar de denunciarem algum lampejo de independência,

que pode ser confirmado através da participação que começaram a

ter no cenário cultural (debates, conferências e excursões).
As identidades feminina e masculina não chegavam a ser

arranhadas . As moças procuravam participar das atividades
culturais que o estar na faculdade permitia, entretanto , sem romper
com os tabus e os códigos de moralidade estabelecidos. Como
afirmou um aluno da década de 40:

"as meninas eram bem comportadas , porque havia uma série de
tabus que elas respeitavam, desde a virgindade, tudo isso, né. A
mulher programista era semi-virgem . Elas faziam questão de não
ter o termo usual da época , o de programistas , menina de
programa, e se fizessem programa era muito veladamente."

Com essa inspiração , ser professora , não denegria sua
imagem de mulher preparada para casar , criar filhos, cuidar do
marido. Quanto aos homens, mesmo quando admiravam os
avanços femininos , concretizados na quebra de tabus, que faziam
algumas terem uma forma mais livre de comportar -se, escolhiam
para esposa as mulheres prendadas , que dependessem
economicamente do marido e admitissem , como afirmavam muitas,
que "o mundo todo não vale o meu lar".

Nas décadas subsequentes , o modelo de família e a
identidade pessoal continuavam sustentados por uma ambiguidade
onde conviviam o modelo arcaico e as primeiras expressões do
novo. Estava no subconsciente das pessoas o desejo de mudança e,

50



na prática, a repetição de velhos padrões. Um ex-aluno, da década
de 50, relembrou o refrão de uma musiquinha da época que é
esclarecedor: "Não falar em casamento, liberdade para você e para
mim..." Apesar do casamento estar sendo visto como limitador,
tanto para os homens quanto para as mulheres, eles eram os
primeiros a alimentarem a dependência feminina, fazendo com que
elas não ultrapassassem os horários de namoro, (10 horas, a não ser
as programistas), com que não confiassem em sua competência
intelectual e não desejassem romper com a relação mãe e mestra.

Sendo o homem, historicamente, a quem tem sido conferido
o direito de demarcar os espaços e definir as possibilidades das
mulheres, sua posição conservadora impedia que elas avançassem.
A análise de um aluno do Curso de Filosofia, que estudou na
faculdade já na década de 60 (1961 a 1965), é transparente quanto
aos limites impostos às alunas pela estreiteza da compreensão dos
alunos:

"Eu tinha colegas que eram pessoas muito inteligentes, que
tinham uma visão do mundo e da mulher, já, eu diria, dentro
desses padrões que já viriam com a revolução de 68, etc. Pessoas
que tinham uma abertura muito grande... elas tinham assim um
certo sentimento, entào, na realidade, o espaço necessitava de
homens que pudessem compreendê-las."

Diante do descompasso de visão de mundo entre eles, e da
posição de mando que o sexo masculino ocupava, a saída das
mulheres foi, como sempre, buscar a acomodação, fazer barganhas,
que caracterizavam na síntese entre o lar e a escola, a educadora e a
mãe.

A partir do final da década de 50, a maioria das alunas da
faculdade sabia que essa síntese, entre dona de casa e professora,
precisava ser feita. Algumas queriam ter uma profissão, serem
independentes economicamente, chegando a achar que o
casamento não se apresentava como o objetivo principal.
Procuravam investir na formação, aproveitando as oportunidades
de bolsas de estudo fora do Estado, pois viam nisso uma forma de
auto-afirmação. Porém, o desejo de transcendência esbarrava em
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obstáculos de muitas ordens, principalmente, porque ameaçava o

padrão identificatório ensinado às mulheres, em que a maternidade

sobrepunha a qualquer outro projeto.
Diante das barreiras, elas encontravam na Faculdade de

Filosofia uma das poucas oportunidades para alimentar o sonho do

engajamento no mundo do trabalho produtivo e no espaço público,

pois como relatou uma delas: "Professora, a mulher sempre foi.

Desde o primário, o que é que tem? A população está acostumada à

idéia da professora. Agora, médica, advogada é outra coisa."

Consciente da tradição feminina no campo da educação e
da acolhida social, por vê-la como apropriada ao perfil feminino,
considerado naturalmente cordato, doce, paciente e amoroso, a
aluna explicou o porquê da sociedade ter acolhido a faculdade, e
permitido o ingresso do sexo feminino na universidade: "A
mentalidade já estava acostumada ao fato da professora, tanto faz
primária, secundária ou professora universitária." Foi como ela
percebeu a situação no final da década de 50.

As décadas de 60 e 70, como vimos anteriormente, são de
grandes mudanças na sociedade e no espaço interno da faculdade.
Apesar disso, a sociedade baiana mantinha muitos preconceitos em

relação às atitudes femininas, censurando aquelas que estivessem
em desacordo com o padronizado. A simbiose entre a sociedade e a
faculdade fazia com que esta não conseguisse avançar e concretizar
alguns ideais renovadores latentes. A experiência vivida por uma
aluna do período de 1964 a 1968 é ilustrativa. Conforme relatou:
"...teve um momento que a gente acampou na escola. Este fato
provocou boatos que os banheiros estavam cheios de camisinhas,
que chegaram a entupir os vasos sanitários e as pias. Que as
meninas tinham... porque isso era a coisa da época, assim..."

Concordando com a interpretação da depoente, a posição
conservadora da sociedade além de impedir o crescimento das
alunas enquanto pessoas, que estavam tomando uma atitude-adulta
e cidadã, lutando por uma causa, por um ideal, descaracterizou e
desqualificou o próprio movimento estudantil. Dizer que as
camisinhas chegavam a entupir os vasos sanitários, era o mesmo
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que afirmar que elas e eles não possuíam uma ideologia, não
possuíam causa alguma e que tinham ficado na faculdade por
leviandade e falta de pudor.

Tudo concorria para que a identidade feminina não fosse
"arranhada" e elas pudessem, mesmo sendo universitárias, cultuar o
mito da maternidade, da solidariedade, do companheirismo
submisso, aceitando os limites e satisfazendo-se com as concessões.
Entre elas, estar na universidade, desde que nas áreas do ensino.
Assim, no período em foco, elas não se concentravam nos cursos
de Filosofia e de Ciências Sociais, por serem tidos como áreas do
pensar e não de formação para o magistério. Sendo áreas
comprometidas com a reflexão, deviam ser ocupadas pelos
homens. Vejamos o depoimento de quem estudou na faculdade no
período: "Ciências Sociais e Filosofia não eram magistério, elas
tinham um comportamento diferente, assim, quem as estudava
eram pessoas com um compromisso com o pensar."

Como a identidade feminina tem sido construída e
alicerçada na premissa que sua "natureza" não contempla o rigor do

raciocínio lógico e abstrato e sim a fluidez do sentimento e da
emoção, seu papel é, portanto, o de ensinar e não o de pensar.
Deste modo, para não ferir "sua natureza", ela deve escolher os

cursos do magistério e, na faculdade, os de Pedagogia, Letras e
Ciências Naturais. Afinal, ensinar, também na faculdade, era rimado

com maternar.

A quem está "destinado" o

pensar criticamente

A última parte dos objetivos apresentados, consiste no
compromisso da faculdade em desenvolver altos estudos sobre a
cultura e a educação. A quem essa tarefa caberia? Seguindo-se a
linha de argumentação que apresenta o sexo masculino como mais
racional, competitivo e produtivo, a priori, concluiríamos que seria
atribuída aos discentes do sexo masculino. A produção intelectual
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dos alunos da faculdade, divulgada em dois veículos de publicação25
da instituição, serve para fundamentar essa tese.

O primeiro número do jornal 0 Filósofo, datado do dia 27
de setembro do ano de 1951, traz como Redator chefe, Antônio
Barbosa Júnior; Secretário, Carlos Coelho; Redator esportivo,
Newton C. da Siqueira; Diretor Gerente, Alberto Goulart Paes
Filho; e Publicidade, Sílvio Passos. Também o conteúdo do jornal e
a participação dos estudantes por sexo são esclarecedores. O
número em pauta compunha-se de 23 artigos, sendo 11 assinados e

12 atribuídos aos redatores. Dos assinados, 05 são de autoria de

mulheres e 06 de homens. A distribuição seria equilibrada entre os

sexos se desconsiderássemos que a redação do jornal, responsável

por 12 dos artigos, era totalmente masculina, e que aquela era uma
faculdade feminina.

Quanto ao conteúdo, trabalhando apenas com os artigos
assinados, aqueles de autoria masculina enfocaram os seguintes
temas: falta de dedicação aos estudos, projetos de lei que
ameaçavam o fechamento das Faculdades de Filosofia do país,
divórcio, Castro Alves, diretório acadêmico, Festival Mundial da
Juventude, compreensão da missão do estudante e esportes. Os de
autoria feminina focalizaram: as "pesadas provas parciais",
dificuldades do diretório, a necessidade de buscar o equilíbrio, a
falta de vontade de muitos para aprender matemática,
congratulações e agradecimentos pelo convite recebido para
participar do jornal.

É evidente que a criação do jornal deveu-se à iniciativa dos
alunos do sexo masculino, bem como aresponsabilidade pela sua
organização, pela captação de recursos, pela escolha dos autores e
pela redação da maioria dos artigos. Ter nas mãos esse veículo de

25 Jornal O Filósofo, do Diretório Acadêmico, criado no ano de 1951, com tiragem

regular até o ano de 1959. Revista Cultura, publicação do Centro de Estudos dos

Alunos da Faculdade de Filosofia , criada no ano de 1945, tendo circulado até o ano

de 1962 . Tanto um quanto o outro saíram com uma certa irregularidade e, enquanto

alguns ex-alunos e alunas entrevistados tinham participado intensamente dos mesmos,

muitos apenas tinham ouvido falar deles . Confirmando o que dissemos em passagem

anterior acerca da diferença de objetivos do alunado da instituição.
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divulgação dava-lhes grande poder, à medida em que podiam tornar
públicas suas idéias e controlar a expressão dos outros, no caso, das
mulheres, uma vez que seriam eles a escolher os artigos que seriam
publicados. Essa lógica de distribuição do poder repetia a mesma
seguida pelo modelo patriarcal, no qual as mulheres vêm falando
quando e sobre o que são autorizadas. No primeiro número da
revista, as mulheres entraram na condição de convidadas, como
demonstra o agradecimento feito por uma delas, e assumiram o
convite como uma concessão, como um favor que os alunos
estavam lhes fazendo.

Tanto a atitude dos alunos, de criar espaços para
exteriorizarem suas idéias e marcar sua passagem pela faculdade e
seu lugar na sociedade, quanto a das alunas de esperar que eles
tomassem a iniciativa de convidá-las para participar, estão em
consonância com o modelo social definido como masculino e
feminino ainda hoje, porém, certamente, mais impositivo nos anos,
40 e 50, em que o espaço público, o do mostrar, do aparecer era
tido como naturalmente masculino, enquanto o privado, o da
sombra, o da modéstia, era feminino.

O fato das alunas participarem da publicação, tendo
coragem de expor suas idéias, não deixa de ser um ato inovador,
porém, dentro do previsível. Foram autorizadas e, certamente,
compareceram dentro da moldura oferecida pela sociedade. A
temática tratada por elas demonstra essa conformação. Enquanto
os alunos falavam sobre divórcio, projetos de lei, festival mundial,
elas discorriam sobre provas complicadas, acerca das dificuldades
em adquirir saber e da necessidade do sexo feminino manter o
equilíbrio emocional. Mais uma vez, repetem-se estereótipos que
servem para fortalecer a idéia de que os homens são fortes,
inteligentes e preocupados com o mundo externo, enquanto as
mulheres precisam ser tratadas com benevolência, porque são
frágeis, emotivas e disciplinadas.

A composição do corpo administrativo do jornal continuou
masculina até o ano de 1954, quando registrou a participação de
Fridelza Giron no corpo redacional, como intitulavam. Os últimos
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números do jornal26 trazem uma composição eminentemente
feminina. No número 10, apenas o Presidente do Diretório

Acadêmico e o secretário são do sexo masculino. No número 11,
datado do ano de 1959, somente o presidente do diretório é do
sexo masculino; no 16, sem data, mas certamente do meado da

década de 60, todo o corpo editorial é feminino.
No que se refere ao conteúdo, tomaremos para análise os

números 07, de 1954, quando aparece a primeira mulher na
estrutura administrativa, e o 16, por ter sido produzido totalmente

por alunas e, supostamente, ser o último número da série. Algumas

questões prévias são importantes. 0 número 7 incorporou o apoio

econômico de uma casa lotérica, da ordem de $300,00 (trezentos

cruzeiros) e, em troca, veiculou grande propaganda sobre ela.
Apesar disto, o déficit foi enorme, pois investiram $3.500,00 (três
mil e quinhentos cruzeiros). O último, não registrou prejuízo
econômico e sim cultural e de competência. Ressalta o amadorismo
da edição, bem como a diminuição na quantidade e na qualidade
dos artigos. Visivelmente, apresenta grandes espaços vazios e a
idéia de que as duas páginas que o compõe poderiam ser reduzidas
a uma.

Estas situações também podem ser analisadas à luz da teoria
de gênero. Sabe-se que faz parte do modelo identificatório
socialmente ensinado ao sexo masculino a disposição para correr
riscos, investir em projetos arrojados, como forma de colocar em
cheque sua coragem e competência. À luz dessa tradição é que
podemos entender a audácia de um conjunto de jovens
universitários, decerto sem recursos próprios, ter investindo tanto
em uma iniciativa de caráter interno e estudantil. Seguindo a mesma
linha de análise, as mulheres, principalmente naquele momento,
não tinham identidade com qualquer experiência empresarial.
Assumir a edição de um jornal seria algo novo e diferente do que
estavam acostumadas a realizar e da crença que tinham em suas

zc Referimo- nos aos números 10, do ano de 1958; 11, do ano de 1959; e 16, certamente

dos anos 60 - não há registro de data.
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possibilidades. Essa, sem dúvida, seria a causa da queda de sua
qualidade, verificada no número 16.

Feitas essas observações, adentraremos pela análise do
conteúdo da publicação. O número 7, do ano de 1954, possui 21
artigos, sendo 06 assinados e 15 atribuídos aos redatores. Dos
assinados, apenas 01 de autoria feminina - Eloá Barbuda - enfoca a
civilização romana e a necessidade de melhor estudá-la. Os demais,
trataram de temas que vão desde a falta de acomodações para
jovens universitárias, passando pela resistência à contratação de
determinado professor, até a falta de apoio do DA para a
manutenção do jornal.

A questão de gênero está explicita tanto na participação dos
autores quanto nos temas enfocados. No primeiro aspecto, parece
que há um total apossamento do instrumento de comunicação
daquela comunidade universitária pelo sexo masculino,
consequentemente, o retraimento feminino. O que não se deve
entender como significando que elas não tivessem interesse em
participar, em mostrar suas idéias e os estudos que estavam
desenvolvendo, considerando-se a sua expressiva participação no
primeiro número e total no último, certamente, quando os alunos já
não estavam tão interessados nele27.

Os temas tratados por homens e mulheres em seus artigos
também são significativos. Apesar de estarem vivendo um

momento de grandes mudanças nos anos 50 e 60, próprios de um
pós-guerra, caracterizado pela redescoberta de possibilidade e
reavaliação dos "destinos", com tanta coisa nova para se analisar, o
único artigo feminino tratava da civilização grega, enquanto os

escritos pelos homens estavam conectados a questões concretas e

atuais.

27 Vale lembrar que o Curso de jornalismo, integrante do elenco dos cursos da

Faculdade desde o início da década de 50, congregando em sua quase totalidade

alunos, no ano de 1960 apenas 01 aluno concorreu ao mesmo e não obteve

aprovação. Esse dado pode não só explicar a desestruturação do jornal - funcionou

por mais de uma década - bem como, o porquê da sua direção ter sido entregue ao

sexo feminino.
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Também a Revista Cultura pode nos remeter a explicações
acerca da competências de homens e mulheres na Faculdade de
Filosofia. Sua equipe compunha-se de: presidente, vice-presidente,
secretário geral, 1° secretário, 2° secretário, tesoureiro e
bibliotecário. No seu primeiro número, datado de 1945, os cargos
estavam assim ocupados: João Batista de Lima e Silva, Stela Maria
Carvalho, Lavínia Machado, Raimundo Schaun, José Maria Costa
Vargens, Joaquim Costa Pinto e Itália Magnavita, respectivamente.
Além destes, havia a comissão editorial, composta pelos alunos:
Maria Thetis Nunes, Mário Alves Vieira e Leda Ferraro.

De início, a revista parece ter uma composição mais

democrática e menos sexista do que o jornal analisado. Das 10

pessoas que a compunham, 5 eram do sexo feminino. Porém, ao
analisarmos as funções ocupadas, concluiremos que, na essência, a
divisão sexual do trabalho se mantém. Por exemplo, a função de
maior prestígio - a presidência - era ocupada por um aluno, assim
como a de 1° secretário e a de tesoureiro. As alunas ocupavam as
de vice, bibliotecária e a comissão da revista. Ou seja, mantinha-se
os indivíduos nas funções definidas pela sociedade a partir do seu
sexo. Os homens ficavam com os cargos de direção e o controle
econômico, enquanto as mulheres ocupavam os de menor poder de
decisão, de organização e prestação de serviço.

O número 2, de junho de 1949, mostra que a participação
feminina aumentou, ao tempo em que diminuíram os cargos -
foram extintos os de secretário geral e tesoureiro. Dos 8 membros
responsáveis pela revista, 6 eram do sexo feminino; apesar disto, o
cargo de presidente continuou sendo exercido pelo sexo masculino.
A situação foi mantida no número 3, na qual a equipe reduziu-se a
3 componentes, e no número 8, do ano de 1962.28 Este último
registra uma composição aproximada do primeiro, com 10
integrantes, dos quais, apenas 4 do sexo feminino e acrescenta as
figuras de secretário de imprensa, secretário adjunto e secretária de
assistência. Também nele, os cargos de maior importância, de
acordo com os paradigmas que estamos considerando, eram

28 Este foi o último número da Revista Cultura que encontramos. Conforme

depoimentos de ex -alunos ela só existiu até essa data.
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ocupados pelo sexo masculino: presidente, secretário geral,
secretário de imprensa; quanto às mulheres, ficaram com os de

secretária de ensino e de assistência e, como uma novidade, o de
tesoureira.

A participação do corpo discente feminino na redação de
artigos também é maior na Revista do que no jornal. No primeiro
número da Revista, dos 15 artigos veiculados, 10 eram assinados
por mulheres. Exploraram principalmente temas clássicos,
relacionados com a literatura29, cumprindo parte de sua formação
em Letras e respondendo ao socialmente estabelecido quanto a
ficarem na área do "saber"; porém , dois artigos destoaram do todo
e pareciam ter como finalidade colocar em questão a situação
feminina na sociedade.

O primeiro, de autoria de uma aluna do Curso de Geografia
e História que na época ocupava o cargo de Secretária Geral da
Revista, busca legitimar a presença da mulher na faculdade, a partir
de uma proposta de síntese entre as funções de intelectual e de
esposa. Sua proposta é quase um pedido de autorização para irem à
universidade e um compromisso de, com isto, não mudarem o
perfil feminino, determinado socialmente. Como argumentou,
muitas mulheres em todo o mundo já estavam desempenhando as
mais diferentes funções, e apesar de "aparentemente masculinizadas
em suas atividades , eram mais do que nunca femininas na sua
finalidade , buscando acima de tudo defender seus maridos, seus
filhos, enfim , o que há de mais precioso para ela no mundo: o lar".

O pedido e o compromisso de não mudar sua identidade é
ainda por ela justificado, ao afirmar que a mulher pode adquirir
conhecimento, que isto não é incongruente com sua "finalidade
primeira", se ela souber equilibrar as duas coisas. Como
argumentou:

29A maior participação feminina na redação da Revista e a masculina no jornal pode ser

explicada pelo lado pedagógico . Os alunos do Curso de Jornalismo tinham no jornal

o seu espaço de treinamento , enquanto as alunas de Letras faziam o mesmo com a

Revista.
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"a cultura não é, pois, incompatível com o espírito feminino, uma
vez que a mulher saiba utilizar-se dela de acordo com esse mesmo
espírito, completando também neste setor o lado masculino,
como já o vem fazendo em tantos outros ." (Machado, 1945,
p.151-153)

O segundo artigo em destaque foi escrito por Lígia Vieira
Santana, aluna do Curso de Sociologia, e difere do anterior em
questão de princípio. Enquanto aquele discutia os direitos
femininos de forma conservadora, este os enfrenta com coragem e
irreverência. Após traçar a trajetória da educação feminina na
Bahia, concluía que ela tinha sido excludente e preconceituosa, o
que não dava às mulheres condições para o enfrentamento da
realidade. Diante da constatação, posicionava-se dizendo:

"a jovem de hoje não pode contentar com medíocre educação,

tem que se preparar para vencer na luta formidável que já se

alastra, sob pena de entregar os pulsos para os grilhões, ficar

completamente esmagada."

Seu raciocínio é lúcido e corajoso. Tem consciência de que
o aumento do número de mulheres na escola não significava muito,
considerando-se o fato de que era proporcional ao aumento da
população. Importante era saber a qualidade da educação colocada
à disposição do sexo feminino pois, segundo ela, a educação
deveria ser capaz de elevar o nível material e intelectual das pessoas
permitindo "igualdades de condições e de oportunidades".

Nisso reside a diferença. A educação feminina não deveria
ser um capital social, nem uma preparação para continuarem
exercendo as funções tradicionais dentro do lar. As mulheres, assim
como os homens, deveriam ocupar seu espaço no mundo do
trabalho produtivo, sem medo da competição; ao contrário,
somando esforços para enfrentar o "inimigo comum", na época, o
fascismo. Como argumentou: "é contra esse inimigo comum,
contra esse perigo que temos que reagir, lutar, tornar o governo
aproximado do povo e o povo auxiliar do governo". E concluiu
com o seguinte entendimento: "a moça brasileira de hoje,
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consciente de seus direitos , age como estimulante na competição
com os homens. Pode -se dizer que não há mais grandes diferenças
entre ele e ela". Mas havia e ela mesma o admitiu : "apesar de haver
ainda muitos conservadores que lutam por dar à jovem o mesmo
regime de vida do século passado, ela vai realizando o seu ideal de
cultura , lentamente , mas com persistência".

Os números seguintes da Revista : o 2, datado de junho de
1949; o 3, de novembro do mesmo ano; e o 4, de dezembro de
1950, mantiveram a mesma composição do primeiro no que se
refere a um corpo editorial eminentemente feminino e à temática
abordada : autores e teorias clássicas . Em 52, o quinto número da
Revista, dois artigos30 chamam a atenção , por se voltarem para a
realidade e questionarem o papel da universidade e dos estudantes
da Faculdade de Filosofia . O primeiro , um discurso de formatura
proferido por uma formanda, focaliza a questão da desordem
social, da importância que se tem dado às questões materiais e ao
avanço da técnica . Diante disto , numa posição que repete as
palavras do fundador da faculdade , ela afirma que o papel do
universitário é o de "humanizar o homem para evitar que ele se
destrua, perdido nos abismos do subumano , ou no gigantismo
desenfreado do superhumano". Também , recupera a vertente
especulativa da Faculdade de Filosofia e, longe de pensar a
realidade concreta , transcende para os aspectos metafísicos.

O segundo artigo , apesar de discutir a relação entre
professor/aluno na faculdade, nãQ destoa teoricamente do
posicionamento defendido pela autora do texto anterior . Também
acredita que a faculdade tem a "missão " de mudar a mentalidade
nacional e que seus alunos devem ter a consciência que são faróis
que devem iluminar o mundo.

Ainda vale a pena analisar o número 7 da referida revista, de
novembro de 1960. Nesse ano , o Diretório Acadêmico responsável
pelo periódico estava sob a direção de uma aluna: Mara

30 Letícia de Souza (1952) Missão das universidades e Remy de Souza (1952) Missão
dos profissionais de filosofia.

61



Guimarães31. Trazia 17 artigos, sendo 10 de autoria masculina e 7,

feminina. Mais uma vez, o espaço foi ocupado por estudantes do
Curso de Letras. O conteúdo continuou privilegiando personagens e
teorias clássicas, destacando-se um artigo sobre política estudantil, de
autoria de Remy de Souza, aluno do Curso de Filosofia-

0 artigo sob política estudantil é representativo da situação

política do país, nas palavras do aluno, "cheio de angústias,
competições e tensões". Diante disso, e do receio que tal situação

provocava, ele, longe de avançar e lutar por uma sociedade mais

justa e uma educação que servisse a esse fim, limitou-se a criticar o

"desmando" da educação, em virtude da forma democrática com

que os mestres estavam lidando com os discentes. Em suas
palavras; "são os jovens que regem a orquestra, tomam iniciativas,
provocam pronunciamentos e deliberações", situação para ele,
responsável pelas crises que a sociedade estava passando. Como
inquiria: "onde ficam os pais, os mestres e os governos numa escala
de valores em que os educandos dão o diapasão?"

Essa é uma posição claramente conservadora e significativa,
se considerarmos que parte de um estudante do curso de filosofia,
na década de 60, período em que a faculdade tomava conhecimento
de novas teorias e se abria para uma relação diferente com a
realidade, o que possibilitava a vinda de professores mais liberais e
a formação de alunos mais politizados. Diante disto, a quem
competia a realização de altos estudos na Faculdade de Filosofia? O
que os homens que lá faziam seus cursos procuravam: magistério
ou ciência e "altos conhecimentos"?

Como dissemos, tanto as alunas quanto os alunos investiam

na produção de conhecimento, o que foi exemplificado pela
participação maciça dos alunos no jornal, e das alunas na Revista.

Até aí, nada nos autoriza a concluir que eles destinavam-se à
realização de "altos estudos" e não ao magistério; porém, a escolha

31 Vale registrar que o número 8 da Revista Cultura, do ano de 1962 , traz uma

composição diferente . Dos treze artigos que a constituem , 7 foram escritos por alunos

dos cursos de Sociologia e Filosofia e 4 por alunas do Curso de Letras . Certamente,

por representar um momento em que os alunos sobressaíram mais devido ao

momento político vivido no país e o ativismo de alguns na faculdade.
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dos cursos que faziam nos aponta a segunda alternativa, como a
que eles procuravam. Como vimos, os cursos mais populosos e
considerados como da área do magistério eram frequentados pelas
mulheres (Pedagogia, Letras e Ciências Naturais), enquanto os
alunos escolhiam os de Física, Química, Sociologia e Filosofia, tidos

como da área da ciência e do "alto conhecimento".
Desse modo, a Faculdade de Filosofia era para os homens

uma saída. Principalmente para quem não conseguisse ingressar nos
cursos de prestígio, por falta de competência ou de adaptação.
Esses, viam em alguns cursos da faculdade uma possibilidade de
seguir carreiras também aceitas pela sociedade para o sexo masculino,
como as de cientistas ou de pensadores. Como esclareceu uma ex-
aluna da década de 50:

"a faculdade podia não estar com muito prestígio , mas tinha

também. Os homens estavam lá principalmente pelo respeito que

a ciência passou a ter nos anos 50 . A matemática e a física estavam

emergindo como ciências significativas não é? E havia quem

queria ser cientista."

Concluiu, dizendo que a proposta da faculdade interessava a

alguns homens , porque ela daria sucesso e prestígio se seguissem o
caminho da ciência . Enfatizou : "não eram técnicos nem tecnólogos.
Eram cientistas."

Essa mesma lógica de divisão de objetivos mantém-se até os
anos 70, sendo que, nas duas últimas décadas, a concentração
masculina verificou-se nos cursos considerados responsáveis pelo

"alto conhecimento": Sociologia e Filosofia.
Com isso, parece que fica resolvido o terceiro objetivo da

faculdade, no que se refere a quem aplicá-lo. Desenvolver "altos
estudos" seria uma tarefa destinada aos discentes do sexo
masculino, os futuros cientistas formados pela faculdade, mesmo
porque é corrente entre os preconceitos que envolvem as relações
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de gênero, aquele que afirma ser a mulher menos capaz para as
atividades intelectuais e que exijam maior grau de abstração32.

Em síntese, a Faculdade de Filosofia surgiu como uma
possibilidade de estudo universitário para o sexo feminino e
manteve essa "vocação", caracterizando-se como uma instituição
majoritariamente feminina. Também fica evidente que ela não tinha
como objetivo mudar o padrão identitário do sexo feminino, de
modo que suas alunas continuaram escolhendo os cursos diretamente
relacionados ao magistério, e comportando-se em consonância com o
que estava no imaginário social acerca da feminilidade.

Também não apresentou alternativa diferente para o padrão

identitário do sexo masculino. Os alunos que lá chegavam, atuavam

dentro do estabelecido socialmente, escolhendo os cursos da área
"científica", portando-se como protetores das colegas, ocupando
cargos de maior poder, entre outros.

32 É claro que algumas alunas conseguiram seguir a dita carreira científica, porém

podem ser consideradas como exceções.
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CAPÍTULO II

A EDUCAÇÃO SEM^
FRONTEIRAS DE GÉNERO

A Pátria há de ser
sempre boa egenerosa,

quando tudo lhe dermos e

nada lhe pedirmos.

Isaías Alves. "Brasileiros da Bahia"

A criação da Faculdade de Filosofia da Bahia, na década
de 40, teoricamente, representava alteração da
mentalidade baiana, à medida em que abria

possibilidades de estudo superior para o sexo feminino. Antes dela,
as faculdades existentes (Medicina, Direito e Engenharia) eram
explicitamente destinadas ao sexo masculino, que via em seus
cursos o caminho para o sucesso econômico e social.

Como demonstramos, de fato, aquele foi um reduto
feminino, porém atravessado por velhos preconceitos que serviam
para fazer com que as mulheres delegassem à minoria masculina o
exercício do poder, responsabilizando-se pelos papéis secundários,
de auxiliares e de "eminências pardas".

Considerando que ela tenha surgido a partir do ideal da
sociedade representado pelo conceito de educação, de gênero, de
poder e do compromisso político do educador Isaías Alves, no
presente capítulo, procuraremos explicitar esse ideal, e como ele



1

ganhou forma na prática educa :ional daquela instituição e conduziu
a formação de homens e mulheres na sociedade baiana.

A Educação e os Ideais

Patrióticos de Isaías Alves

0 educador baiano Isaías Alves nasceu no dia 29 de agosto

de 1888, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Procedia de uma

família de nove irmãos, sendo quatro mulheres e cinco homens.

Em suas memórias (Alves, 1988), caracterizava o pai como sendo
metódico, trabalhador, disciplinado e disciplinador, enfim, homem
de personalidade forte.

O modelo materno não destoava daquele idealizado pelo

pai, e nem poderia, se considerarmos que, naquele momento, o

genitor reinava como senhor absoluto e impunha respeito pelo seu

caráter rígido, distante e punitivo, que se explicitava com a face do

homem bom, provedor, honrado, viril e objetivo. A autoridade, que

era lida como cuidado e proteção, imobilizava o outro e o

cooptava. Mãe e filhos sentiam-se na obrigação de facilitar o

exercício do poder paterno, como podemos abstrair das memórias

do Educador, ao registrar que a mãe era responsável pela

alimentação e pela vigilância do comportamento moral dos filhos.

Ambas as funções representavam partes do ideal do patriarca, que

advogava a necessidade de uma vida saudável, com boa

alimentação, onde a ingestão de medicamentos fosse dispensada.
Aos quatorze anos, ao transferir-se para um colégio interno

na cidade de Salvador, a disciplina da educação doméstica já havia
"tatuado" no seu ser o dever ao trabalho, o rigor moral e o
compromisso cívico. Antônio Pithon (1988), no livro Imagens de

Isaías Alves, traduz a ida para o internato como algo simples, apenas
uma "mudança de ambiente", pois o rigor, a disciplina e a ordem,
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principais elementos para a vida em instituições totais1, ele já os
trazia de casa.

Aos dezoito anos, seu compromisso com a Pátria começava
a ser personificado, através de discursos, intitulados por Pithon
como "pregações cívicas". Sem dúvida, a nomeação do autor é mais
coerente do que a nossa, considerando-se que o propósito
patriótico do educador, como veremos ao longo de sua existência,
tinha o tom do sagrado, do inabalável, do dogmático.

Em 1909, matriculado no Curso de Direito em Salvador,
carreira destinada ao sexo masculino "modelar", em suas
"pregações", deixava-se trair quanto ao seu mais profundo desejo,
o de ser educador. Escrevia aos jornais locais2, defendendo a
necessidade de criação de universidades no país, sobre os benefícios
de uma educação em que a unidade, que se caracterizava pelas
atitudes morais e pelo compromisso com a Nação, pudesse ser
garantida. Também aí, a preocupação básica fazia-se visível: o
investimento no ensino elementar. Para ele, esse era o caminho
capaz de preparar os indivíduos, para defenderem a cultura e as
riquezas naturais do país.

Sem conseguir romper com o modelo para o qual foi criado,
do macho, senhor, homem corajoso e de sucesso, em 1910,
diplomou-se Bacharel em Direito, pela então Faculdade de Direito
da Bahia. Mesmo sem romper explicitamente com o estabelecido
para o sexo masculino, que consistia ene investir na carreira jurídica,
seu caminho de educador ia-se impondo e o Direito sendo
preterido. Em 1920, concursou-se para a cátedra de Língua Inglesa,
no Ginásio da Bahia, centro de intelectuais e de atividades culturais
diversas. O campo profissional estava delimitado; o teórico
conduzia-o para outra área, a da Psicologia Educacional. Assim, na

1 Erving Goffman (1990) define as instituições totais como aquelas onde o indivíduo

não só trabalha ou estuda mas, também, mora . Segundo o autor, nessas instituições, o
controle sobre os indivíduos é muito mais forte do que aquele que se dá na sociedade.

Nelas, os sujeitos têm horário para tudo e não podem burlá-los, pois "os menores

segmentos da atividade de uma pessoa podem estar sujeitos a regulamentos e
julgamentos da equipe diretora " (p. 42).

2 Analisaremos trechos desses discursos posteriormente.
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década de 30 mudou-se para os Estados Unidos, com destino à
Columbia University, onde desenvolveria estudos de pós-graduação
(especialização) na área de Psicologia da Educação.

Retornando em 1931, com a visão política mais aguçada,
vinha com a convicção de que deveria canalizar suas energias e seu
conhecimento em duas frentes: elevar o prestígio do professor, e

formar as crianças das camadas mais pobres. Como escreveu, no

livro Problemas de Educação Brasileira (1931, p.103), "condoeu-se-me
o coração do desapreço a que relegaram os governos e os políticos

esses humildes e heróicos formadores da Pátria". Também, a
situação econômica e social dos educadores ocupava seu

pensamento:

"Meditei nas causas dessa inferioridade a que relegaram os
mestres das escolas as demais forças sociais e econômicas, e

cheguei à conclusão que o meio de elevar o prestígio social do

professor é dar-lhe educação técnica e uma consciência
profissional." - registrou na obra citada.

A preocupação de Isaías com a situação econômica e social
dos educadores e a falta de instrução das pessoas mais simples,
parece incoerente com o modelo de masculinidade vigente, que
excluia a sensibilidade, a afetividade e o conflito. Entretanto, esse
sentimento não maculava a identidade de gênero do educador, que
longe de romper com o perfil socialmente aceito o reforçava - se
considerarmos que sua sensibilidade tinha uma "qualidade
máscula". Ele se sensibilizava não com a vida quotidiana do sujeito
individual, com a pessoa, e sim, com o cidadão. Sua sensibilidade
pode ser lida como patriótica, viril, racional, sem renunciar a nada
do que aprendeu com o modelo patriarcal vigente.

Para viabilizar seu projeto político pedagógico, transferiu-se
do Ginásio para a Escola Normal, no ano de 1931, ao chegar ao
Brasil. Identificado com o papel de intelectual comprometido e
educador tecnicamente preparado, iniciou sua marcha na hierarquia
do poder formal, exercendo cargos públicos na área da educação.
No mesmo ano de 1931, foi alçado a Diretor Geral do Ensino
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Público e de 1938 a 1941, a Secretário da Pasta de Educação e
Saúde na Bahia.

A escalada de "sucesso" que fez esse educador, serviu para
compensar sua escolha profissional, saindo de um curso
considerado masculino e ingressando na área da educação. Essa
opção não significou mudança de um padrão, nem implicou em
renúncia do padrão de masculinidade; transferiu-se para a educação
não como professor primário, e sim, como intelectual e mentor de
um plano político considerado meritório, pois voltado para o bem
comum em geral, e da Nação em específico.

Sua atitude também é coerente com a moral patriarcal, que

não contempla o compartilhar, e sim o dar, o conceder, em outras

palavras, o ganhar. É lógico que, com isto, também as outras

pessoas eram beneficiadas; porém, ele saía como o benemérito, o

combativo e, principalmente, o defensor da Pátria.

Neste sentido, para ele, havia muito a fazer. A prioridade

recaía em defender os educadores das influências da cultura

estrangeira, era preciso:

"...afastar a influência do personalismo, das doutrinas
enfraquecedoras e desnacionalizantes, que haviam dominado os
professores, sob a influência de intelectuais ou livros, geralmente
traduzidos de língua estrangeira, para finalidade específica."

(Alves, 1941, p.3)

A finalidade da missão era sabida: "precisava-se educar a
fim de poder comandar". O comando era prioridade do Estado, a
quem competia coordenar e disciplinar os atos dos seus membros;
papel que Isaías, por extensão, chamava a si, enquanto fazendo
parte do estafe governamental.3

O trabalho na educação tornou-se sua principal meta, sem

ameaçar sua masculinidade, pois dava-lhe poder e prestígio. Assim,

3 Além de Secretário da Educação e Saúde, era irmão do Interventor Landulfo Alves.
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novas empreitadas iam sendo avocadas, quase sempre com a adesão

e apoio social, conforme identificamos no início da década de 40,

ao assumir o compromisso de fundar a Faculdade de Filosofia da

Universidade da Bahia.

A Educação na Ótica de Isaías
Alves : características e metas

Sua vida e prática educacional foram totalmente coerentes
com a opção política feita, que consistia em acreditar no Estado
Integral, onde os interesses sociais impunham-se sobre o individual,

e todas as forças estariam articuladas em defesa de Deus, da Pátria e
da Família, em síntese, da unidade nacional.

Dentro dessa lógica, os seres humanos deveriam aprender a
diferença entre os bens passageiros - os materiais - e os definitivos
- amor e subordinação ao Estado, a crença no poder absoluto do
ser sobrenatural ; ensinamentos que levariam à edificação de uma
nação "organizada, una, individual, forte, rica, próspera e feliz"
(Carone, 1996, p.223).

O culto à estrutura familiar tornava-se um elemento básico
para a exeqüibilidade do projeto político delineado, pois ela era
considerada a instância capaz de hominizar os indivíduos, de
transformá-los em seres humanos. Porém, o que está subjacente é o
fato dela se constituir na primeira forma de nucleação das pessoas,
veículo de transmissão de valores, espaço de disciplinamento e de
exercício da autoridade. Elementos que o Estado necessitava, pois
ele próprio funcionaria com tal estrutura.

Para o educador Isaías Alves, baseado nos ideais do
Integralismo4, o País precisava orientar-se pela ordem, paz,

Movimento político inspirado no fascismo europeu . No Brasil, Plínio Salgado criou,

em 1932, a Ação Integralista Brasileira , que teve grande adesão da classe média

urbana . Seus adeptos identificavam-se pelo uso de camisa verde e tinha como lema:

Deus, Pátria e Família . Segundo J . Chasin (1978, p . 12), "muitos rapazes se tornavam

integralistas por uma espécie de insatisfação contra as Oligarquias , particularmente
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confiança e hierarquia, a fim de impor-se no mundo externo e no
espaço interno. No primeiro, através das relações com outros
países; internamente, assegurando a igualdade entre os cidadãos,
independente das diferences econômicas existentes entre eles.

Internamente, o meta consistia na defesa do nacionalismo,
contra uma posição cosmopolita. Não que devesse fechar-se aos
estrangeiros; esses deveriam ser acolhidos, desde que pudessem
trazer benefícios ao país, porém, suas idéias jamais poderiam
sobrepor-se às nacionais. O chamado estrangeirismo, absorção
pelos brasileiros de elementos linguísticos e culturais de outros
países, devia ser combatido com vigor. A unidade e a cultura
nacionais eram inegociáveis.

Esses princípios tornavam-se a base da sua concepção
educativa, como exemplifica o discurso por ele proferido no
primeiro aniversário do Estado Novo. Na oportunidade, afirmou
que competia à escola e aos pais a tarefa de incutir nas crianças, em
especial, as do sexo masculino, "a noção clara do dever, criando em

cada menino um batalhador pela honra, pela honestidade, pelo brio
nacional, pela segurança moral das famílias".

Esse era um momento em que o país se defrontava com
situações difíceis, que iam desde mudanças no modelo econômico,
até então agrário-exportador, para o industrial; pelo aumento da
população e modificações do seu estilo de vida; pela chegada de
grande número de emigrantes; pelas ameaças que algumas facções
políticas representavam à sua estabilidade. Para fazer frente a tais
dificuldades, a educação surgia como redentora, desde que fosse
voltada para a prática, comprometida com a grandeza e a segurança
do país, o que incluía a formação moral e religiosa dos seus
membros. Como foi sintetizado por Isaías (1939, p.121): "enrijai
os vossos músculos, esclarecei os vossos espíritos, fortalecei o
vosso caráter, erguei ao céu os hinos da Pátria, tendo dentro do
coração o sentimento profundo de Deus."

ostensivas nas pequenas cidades. Ou querendo promover de maneira paternalista, mas

sincera, os direitos do trabalho em face do Capital."
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A defesa da nação passava pela formação patriótica dos seus
cidadãos, o que exigia "um forte impulso de disciplina capaz de

sistematizar o país" (Alves, 1939, p.11). Esse objetivo, segundo
Isaías Alves, não seria atingido pelo empenho de algumas pessoas
interessadas, nem seguindo-se o modelo clássico de educação;
fazia-se necessário metodizar o direito, disciplinar o pensamento e a
liberdade.

O disciplinamento da liberdade a que se referia, não se

identificava com o seu cerceamento, e sim em criar espaço para que

as diferentes visões de educação pudessem ser conhecidas e

experimentadas. Como preconizava (1941, p. 27):

"não tem havido liberdade de estudo das questões educacionais; a

apreciação dos problemas ficou adiada desde julho de 1934,

estando a nação inteiramente alheia ao pensamento do governo
ou das correntes do Poder Legislativo. Entretanto, existem, no
país, fortes grupos comunistas e integralistas, muitos colégios
católicos e várias dezenas de protestantes, educadores religiosos e
livres pensadores, todos eles aguardando o momento de
manifestarem-se, e desejando ser ouvidos."

Essa postura de Isaías parece paradoxal, se considerarmos
sua visão de educação enquanto uma forma de padronização das
atitudes, frente aos interesses da Nação. Entretanto, possivelmente
por isto, ele se abria a diferentes posições, desde que elas pudessem
representar benefícios ao bem comum, sem prejuízo para os
interesses maiores do país. Inadmissível seria o descompromisso, a
indiferença, a falta de rumo.

A preocupação prendia-se ao momento histórico por que
passava a Pátria, segundo a ótica do Educador, palco de interesses
espúrios, agravadores da crise econômica que o país vivia. Era
preciso fazer frente à situação para reerguer a Nação, e a principal
alavanca seria o culto ao patriotismo, incluindo aí, um governo
único, o respeito e louvor às figuras ilustres do País, tanto militares
quanto políticas e eclesiásticas, a preservação dos direitos de
propriedade. O importante era não possibilitar o divisionismo, que
alimentaria a discórdia e enfraqueceria o país.
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Nesse propósito, sabia ele, tudo devia ser sacrificado, pois,
conforme afirmava (1941, p. 26): "a Pátria é o símbolo dos que

sabem fazer sacrifício." Por ela todos os cidadãos deviam trabalhar
e servir, e não o contrário, que ela fosse usada por eles. Ao

defendê-la, os indivíduos estariam investindo em si mesmos, na

família e na sociedade. Era nessa rede que ele via o compromisso
da educação com a Nação, como faz ver o seu pensamento. Os
indivíduos deveriam sacrificar-se "por amor ao próprio país, e pelo
bem do Brasil, e pelo bem das famílias, e pelo bem do indivíduo".

Principais Frentes de

Ação da Educação

Para o educador Isaías Alves, no momento de crise por que
passava o país, onde o mundo vivia uma guerra, a fome ceifava
vidas, ilusões e esperanças, seria inadmissível que a educação ficasse
insensível e dedicada ao abstrato, ao poético e ao místico. A Nação
precisava confiar em seus membros, tanto no campo intelectual
quanto no prático. A educação deveria servir para desfazer-lhes as
vaidades, disciplinar-lhes para o sacrifício, para o compromisso,
para a solidariedade. Tornava-se necessário estender a educação às
camadas trabalhadoras, desenvolver a criticidade, a consciência

política dos indivíduos e formar lideres.

Educar as camadas trabalhadoras

Esta preocupação não significava tornar o ser humano livre

e consciente, e sim disponível e preparado para servir à Pátria, tanto

na produção de bens econômicos, quanto na frente de batalha,

manipulando armas, corpo e coração.
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A educação como um fazer que tem objetivos
concretamente definidos, não podia dar-se amadoristicamente, nem
mesmo aquela destinada ao homem simples do campo. Dentro da
especialidade do seu compromisso com a Nação, os indivíduos
deveriam receber formação de boa qualidade, por pessoas
preparadas, no caso, agrônomos e técnicos especializados. Não
bastava boa vontade e atitudes apaixonadas. Fazia-se necessário
base segura e conhecimento especializado, principalmente em se
tratando da formação do homem do campo, segundo ele (1941,
p.199), "única energia produtora da nação".

Desenvolvimento da consciência política

Na defesa da Nação, outro aspecto preocupante para o
educador Isaías Alves era o avanço da cultura estrangeira, tanto
indiretamente, na forma de elementos simbólicos, quanto de
maneira concreta, pela grande presença de estrangeiros entre nós.
Sua preocupação centrava-se na possível substituição dos nossos
elementos culturais por outros vindos de fora, isto porque, no
fundo, ele achava que a cultura do emigrante era mais atrativa e
estes, mais vaidosos dos seus valores, rejeitavam a brasileira. Como
escreveu (1939, p.3): "Eles cristalizam, sem dúvida, cultura maior
que a dos rincões onde se plantam: há que elevar a civilização da
gleba ao compasso da energia brasileira, porque os povos do além-
mar não podem descer ao plano dos caipiras e jecas-tatus."

Há na fala do educador um sentimento de insatisfação e,
também, de impotência para evitar a situação. Como não dava para
proibir a entrada dos estrangeiros e de suas idéias, e como a
transplantação seria mais fácil entre as pessoas incultas, em que o
senso de patriotismo não estivesse enraizado, a solução seria
investir na educação das camadas trabalhadoras. Seu empenho
consistia "na defesa de nossas peculiaridades nacionais e segurança
da hegemonia de nossa língua e nossas tradições" (Alves, 1939,

p. 3).

74



Ele também tinha consciência que a batalha era inglória,

pois a cultura européia engendrava seres humanos mais operosos e
capazes. A constatação, certamente, deprimente para ele, pode ser
lida em várias situações, como quando compara o grau de

sagacidade e desempenho do europeu que chegava ao Brasil,
mesmo sem educação formal e sem condições econômicas, com o
do brasileiro alfabetizado.

"Dizer que são 90 por cento é demais, se bem que, na qualidade,
na eficiência política, social e econômica, os alfabetizados
brasileiros que são capazes de assinar o nome, para a qualificação

eleitoral, são muito inferiores aos analfabetos europeus, que aqui
vêm mascatear frutas pelas ruas, para se tornarem em pouco
tempo pequenos comerciantes estabelecidos, espíritos práticos,
disciplinados, capazes de triunfar mesmo sem saber ler." (Alves,
1941, p.246)

A situação não seria superada com uma educação débil;
como ele próprio afirmava, não bastava saber assinar o nome. Isto
não chegava a ser alfabetização, pelo menos no que dizia respeito a
estar preparado para fazer frente às exigências de tomada de

posição que a vida individual e social exigiam. Para Isaías, a escola
competente precisava ir além de um mero aglomerado de sede
física e educadores despreparados. A escola precisava ser "uma
associação respeitável, de professores e estudantes, compreendidos
todos sob uma jurisdição útil ao progresso da ciência" (Azevedo,
1961, p.71).

Formar líderes

A meta da educação no ponto de vista de Isaías Alves era a
defesa da Nação. Esta devia tudo pedir aos seus membros, neles
confiar para edificar-se economicamente, firmar sua ideologia

política, defender-se de interesses espúrios, fortificar suas
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características culturais . Desenvolver o sentimento de patriotismo
era missão fundamental da educação, coordenada por lideranças
intelectuais e morais.

Os lideres exerceriam o papel de veículos do nacionalismo e
de profilaxia contra os possíveis desvios. Como escreveu (1939,
p.7): "desses homens, depende toda a obra de conquista dos
territórios bravios da pátria e todo esforço de metodização da vida
atribulada e por vezes angustiosa das classes menos favorecidas das
cidades." O lider devia ser capaz de agir em todas as áreas: desde a
ideológica até a prática. Sua formação deveria incluir viagens de
estudos, conhecimento da filosofia e da história , experiências na

investigação científica , na meditação e na crítica.
O perfil do lider delineado pelo educador precisa ser

entendido em situação . Ou seja, num período de guerra sua
preocupação , enquanto nacionalista assumido, estava voltada para a
formação de lideres nacionalistas, capazes de organizar, dar firmeza,
segurança e harmonia a um momento de incertezas e que fosse
capaz de promover o desenvolvimento social no país. Nesse
contexto , os homens de "alta cultura", com maior capacidade
intelectual , seriam alavancas para o desenvolvimento e o progresso
sociais, pois teriam "uma consciência iluminada pela filosofia social
do seu tempo, enriquecida pela história e pela filosofia da
história..." (Alves, 1939, p.6).

A formação desses lideres constitui-se em um capítulo
especial do pensamento do educador . Como dissemos
anteriormente , ela não deveria se dar apenas no âmbito do território
brasileiro ; a defesa dos nossos valores passava pelo conhecimento
das estratégias de outras nações, especialmente as mais
desenvolvidas , como os Estados Unidos. Conhecimento que
deveria consistir em lições e não em repetições. Havia a necessidade
de sabermos "ler" as mensagens de fora a fim de sabermos em que
aproveitá- las. Como escreveu (1941, p.213):

"...da lição americana devemos aproveitar o esforço para
levantamento do nível de conhecimentos em escolas de grau
superior à primária , mas não chegamos a esquecer a necessidade
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de seleção de valores, indispensável à formação de "leaders" nos
vários departamentos da atividade social."

Apesar de aceitar uma formação mais cosmopolita e
reflexiva, ele não abria mão da disciplina e da segurança, o que se
daria através do treinamento militar, da veiculação da teoria dos
quartéis, baseada principalmente na ordem e na obediência. Para

ele, a Marinha, o Exército e as Forças Armadas tinham muito a
ensinar e a fazer policiando a paz, construindo a economia,
garantindo a defesa do nosso território "varrendo os mares,

adejando os ares, assegurando a ordem", escreveu no ano de 1955.

A Educação sem Fronteira de Gênero

Explicitamente, na visão do educador Isaías Alves não
existia divisionismos em nenhum aspecto, incluindo o educacional.
Seu compromisso político fazia com que o esquema cognitivo
usado deixasse de lado a lente do gênero e colocasse em evidência a
política. Nesta, homens e mulheres têm compromissos com a
integridade da nação e suas bases de sustentação: família, religião,
moral.

Não fica explícito em nenhum momento do pensamento do
educador que os homens deveriam ter educação diferenciada
daquela ministrada ao sexo feminino. O compromisso de homens e
mulheres com a defesa e segurança do país parecia estar bem
plantado no imaginário social, que o exteriorizava através dos
meios de comunicação de massa. Na década de 40, uma mulher
considerada engajada na luta em defesa da igualdade dos sexos, ao
defender o trabalho feminino, elencou alguns motivos
justificatórios, dentre eles, a necessidade material e a defesa da sua
honra e o compromisso com o engrandecimento da Pátria.
Argumentava em artigo no jornal O Imparcial (1940): "ao invés de
indagar-se o sexo dos candidatos, investigem-se-lhes a competência
e a necessidade e se são imprescindíveis ao serviço da Pátria, ao seu
engrandecimento."
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Objetivos iguais e papéis diferenciados

O compromisso com a Pátria parece que derrubava as
barreiras de gênero, mas mantinha os papéis e ocupações
socialmente estabelecidos. 'rodos tinham que estimular o ideal
patriótico e trabalhar por ele, cada um dentro dos limites que o seu
sexo ditava. Ln um artigo do jornal 0 fmtcarvrdi veiculado no ano

de 1946 - 24 de setembro -, intitulado ".A mulher fala ao Brasil",

de autoria de uma mulher, foi defendida a necessidade de dar

educação ao povo, como forma de prepará-lo para "bem servir" a

nação, colocando sobre as mulheres a responsabilidade por essa

tarefa. Como tentava sensibilizar seu gênero:

"vamos, pois, nós mulheres que temos como dever primordial, o
de bem servir à humanidade, vamos através da instrução estimular

o nosso operário, filho da mesma pátria, a viver de acordo com a
assistência social que o acompanha para a meta fértil que verifica
o homem do futuro."

Sua identidade com o ideal político do momento era total e
pode ser verificada pelo empenho em usar a educação para
instrumentalizar a camada menos favorecida a defender-se contra
as possíveis ameacas que tendências políticas como a comunista,
poderiam trazer à cultura nacional.

"Precisamos cuidar da geração que está surgindo, dessa geração de
moços que atravessando urna época tormentosa, facilmente se
deixa ludibriar por aqueles que tendenciosatnante procuram a
destruição dos princípios filosóficos-cristãos, em que repousa
toda uma obra social de séculos, mostrando-lhes o perigo
incutiremo-lhes novos hábitos de luz tanto física como espiritual
forjando assim, a massa culta e progressista de que tanto o Brasil
precisa e a civilização espera." (ibid)

O papel feminino era prioritariamente o de propagar a
ideologia dominante, através da educação, na escola, no lar e na
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sociedade, objetivo maior do educador Isaías Alves. Neste
empenho ele não fazia distinção entre homens e mulheres,

importava a competência dos mesmos para transmitir a ideologia,

fazer frente às possibilidades de "desvios" e fomentar novos
hábitos. Como escreveu (1941, p.253) na década de 40:

"é mister que haja quem possa administrar os serviços com
espírito prático e encarando apenas o bem da coletividade,
abandonada nos centos minados de verminoses. Não serão
necessários planos imaginosos. Será indispensável bom senso,

autoridade científica, capacidade administrativa."

Também não fazia distinção quanto ao sexo do educando
quando se tratava de conformá-lo ao ideal político nacionalista. Do
mesmo modo, parece que a questão de classe não interferia na
qualidade dos meios e recursos destinados a esse tipo de educação.
O educador defendia a necessidade do Estado colocar à disposição
dos educandos - filhos de operários ou não, homens ou mulheres -
todas as condições técnicas e intelectuais.

"A educação popular deve contar com verbas avultadas, para a
extensão e intensidade da escola elementar, enriquecida pelos

museus e bibliotecas, de programas de rádio cinema, de discotecas

escolhidas, para o início da educação técnica, estética e musical

dos filhos dos operários e para o esclarecimento e elevação do

próprio trabalhador adulto, homem ou mulher..." (Alves, 1939,

p.9)

As críticas do educador aos dirigentes do país, em especial
aos responsáveis pela política educacional, eram veementes.
Denunciava a má aplicação do dinheiro público; a falta de
patriotismo no projeto pedagógico, fazendo com que a camada
trabalhadora ficasse pouco tempo na escola; a não aceitação da
opinião de pessoas cultas e comprometidas com uma educação de
qualidade. Denunciava, ainda, a falta de empenho das famílias na
fiscalização e cobrança de projetos educativos. Sintetizava toda a
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situação , vista por ele como deplorável , pela "debilidade dos
imperativos patrióticos do nosso ambiente político " (Alves, 1941,
p.257).

Para ele, a debilidade provinha de interesses individualistas e
partidários , que permitiam ao estrangeiro aproveitar da boa fé e do
"espírito sofredor e ingênuo ' do brasileiro simples. Fazia-se
necessário ultrapassar essa orientação, fortalecendo as base
filosóficas e jurídicas do País, estabelecendo a ordem, a paz, a
confiança e a hierarquia , através do princípio da autoridade, em que
o social pudesse prevalecer sobre o individual . A mudança seria
possível através da alteração da mentalidade dos cidadãos,
empreitada fundamental da educação. Somente pela educação a
sociedade diligenciaria a transmutação dos seus valores e símbolos e
poderia ter indivíduos com novos estilos de comportamento,
coerentes com o Estado Integral, cooperativo em defesa dos seus
baluartes: Deus , Pátria e Família.

O modelo de educação também deveria ser transmutado,
tanto no conteúdo ensinado , quanto na metodologia e nas
condições materiais . O conteúdo , visivelmente , seria o civismo, a
hierarquia e a obediência . Metodologicamente , a rigidez e a
disciplina ; quanto às condições, nada poderia ser olvidado ou
mitigado. Sem isto , segundo o educador Isaías Alves (1941, p.244):

"...a confusão continuará; a descrença do povo fará ódio aos
governos; a multidão permanecerá urna presa da exploração dos
ambiciosos, para os quais o aumento dos brasileiros alfabetizados
é um grande perigo, porque importará no crescimento do
eleitorado, difícil de ser comodamente manobrado."

É evidente o imperativo da opção política do educador pela
a educação e, do mesmo modo, seu empenho em desenvolvê-la,
pois tinha consciência do poder da mesma para a concretização de
um ideal político. Daí sua defesa e ação em prol da melhor
preparação dos educadores, em especial daqueles destinados à
educação básica, pelo papel de mediador por eles ocupado. Ao

professor e à professora, caberia:
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"...transmitir aos pais de família e aos alunos de sua escola, uma

noção clara do dever , criando em cada menino um batalhador pela

honra , pela honestidade, pelo brio nacional, pela segurança moral

das famílias ... que constituem a base intangível de toda sociedade

que se transformaria em Pátria ." (Alves, 1939, p.119)

A igualdade de gênero que Isaías Alves parecia admitir em
sua convicção educativa, não poderia ser diferente, se
considerarmos que ela começa em casa e em tenra idade, e ele sabia
disto, enquanto especialista em psicologia da educação. Assim,
longe de ser excluída do processo, a mulher era a sua mola mestra.
Convencê-la disto e conformar sua mente com os valores e
símbolos a serem cultuados, tornava-se primeira missão do
processo educativo. Através do lar, ou seja, das mulheres, os
indivíduos seriam iniciados na doutrina política e, a partir dela, a
formar seu caráter e constituir sua bagagem cultural. E lógico que
os homens, os pais, não podiam ser colocados à parte do processo,
contudo, a eles competiam missões mais arrojadas, dedicadas a
questões políticas e da produção, como fiscalizar a sociedade para
que ela não fosse invadida por falsos patriotas, dirigir as escolas,
preparar-se para exercer o papel de verdadeiros estadistas, enfim,
sair da cena doméstica e deixar o cotidiano familiar a cargo das
mulheres, embora continuassem tentando controlá-lo.

A verdade sobre os gêneros

O compromisso de homens e mulheres com a nação, a
princípio, os iguala; os papéis a eles delegados os dividem, e a
cultura os torna diferentes. No primeiro aspecto, "é indispensável
que todos os corações do Brasil, homens e mulheres, crianças e
velhos sintam as necessidades morais de nossa pátria e se cuidem
de preparar espiritualmente" (Alves, 1939, p.129). Neste momento,
a identidade de homens e mulheres parece fundir-se. Qualidades
tradicionalmente ditas femininas, como solidariedade, sensibilidade,
dedicação, subserviência, também podem ser masculinas. "O
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homem não é só estômago, nem somente cérebro. Tem coração,
tem alma imortal; é um ser espiritual que vive, que perdura, e que

não ficará em baixo da terra." (Ibid, p.62)
Educados para enxergarem-se através do seu biológico, das

suas qualidades físicas, da capacidade de controlar o sentimento, de
olharem-se pela lupa cartesiana, diante do ideal patriótico, os

homens podem capitular. A atitude não significa insegurança ou

fragilidade, e sim coragem e respeito às entidades acima do mundo
material - Deus e a Pátria - diferentes daquelas com quem ele
interage no dia a dia. Afinal, ele, o homem, é o "senhor do
mundo", não das entidades que o transcendem.

Nesse sentido, homens e mulheres, como dissemos, são

seres iguais; porém, no exercício de atividades socialmente delegadas, a
divisão e a diferença são demarcadas. Apesar de pouco ou quase
nenhum espaço ter sido destinado pelo educador Isaías Alves ao
tratamento dos sexos separadamente, quando o fez, explicitou as
qualidade identificadoras do sexo feminino seguindo a tradição social:
frágeis, dóceis, abnegadas, companheiras, adornativas, entre outras.

No final da década de 30, ao escrever sobre uma campanha

beneficente .realizada na cidade de Salvador, fez questão de frisar o

quanto as mulheres foram empenhadas e úteis à causa: "no meio

das atividades febris desta semana, desdobraram-se a beleza moral

das campanhas em benefício dos lázaros, movendo-se pelas ruas da

cidade damas e senhorinhas, que pediam óbulos da caridade

pública..." (1939, p.138). A sensibilidade e a disponibilidade para

socorrer os outros sempre foram ensinadas às mulheres; e a

humanização tem sido uma marca dita feminina, mesmo porque, as

virtudes masculinas são marcadas pela moral patriarcal, que elege a

virilidade, a coragem, a dominação, a estabilidade emocional e

afetiva, como as principais.

O educador também definia as mulheres pela dependência
econômica e pela formosura, que eram colocadas a serviço do bem
estar do outro e da sociedade, saindo do aconchego do seu lar,
"sacrificando os momentos de tranqüilo recolhimento e alegrias
domésticas para provocarem um sentimento de solidariedade dos
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cidadãos" (ibid , p.139). Diante disso, como ficava o seu papel de
educadora , se ela vivia recolhida dentro de casa? De que forma a

educação deveria ser desempenhada pelo sexo feminino? Como

missão ou profissionalmente?
É certo que as atividades produtivas , naquele momento, não

deviam ser atribuição feminina , salvo para fazer frente a
dificuldades financeiras e, assim, evitar que elas fossem resolvidas
por meios considerados moralmente ilícitos . Por outro lado,
certamente , o papel de educadora delegado ao sexo feminino, no
geral, devia ser cumprido dentro do lar. A educação formal estava
entregue aos homens ou a um delimitado contingente feminino.

Por princípio , as mulheres deviam contribuir com o projeto
social e político em esferas diferentes da produtiva . Ou seja,
assegurando a estruturação familiar, fazendo caridade , embelezando
os dias dos homens e garantindo a continuidade da espécie. Como
ele demonstrou , ao comparar a ocupação das mulheres com a das
abelhas: "voando de ponto em ponto, de flor em flor, as abelhas
recolhem a riqueza das colmeias nos proporcionam também a
multiplicação da natureza" (1939, p . 139). Esta era , sem dúvida, para
ele, a principal contribuição que o sexo feminino podia dar ao
projeto nacionalista . Afinal, não bastava educar os cidadãos
existentes , era necessário reproduzir novos exemplares , para habitar o
imenso território nacional e defendê -lo em todos os quadrantes.

Também a analogia que ele fez entre as mulheres e as
borboletas é significativa . Assim como estas , aquelas dão colorido e
adornam as festas, os bondes , a cidade, a casa e a vida. Escreveu
(ibid p.144), ainda, no ensejo da campanha em favor dos leprosos:

"essas borboletas que adejam de lar em lar, de rua em rua,
retardando o tráfico dos carros, colorindo os bondes com seu
aspecto garrido das horas de festas, realizam um despertar da
consciência coletiva que é a etpressào das naçòes despertas e
preparadas para as empresas morais em bem da humanidade."

Do mesmo modo que a moral patriarcal não permitia ao
sexo masculino a interação afetiva com os outros, impunha às
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mulheres a relação com o mundo pelo esquema da afetividade e do

coração. Enquanto ao homem é ensinado sufocar o sentimento e

armar-se da razão, as mulheres devem apropriar-se deles, desde
quando seja por uma causa justa, como cuidar do outro e tornar o
mundo menos acético. Questiona-se onde residem os limites
estabelecidos e onde estão os ganhos, de ambas as partes? Não
discutimos o quanto é importante para os seres humanos estarem
conectados com o coração e com os outros pela afetividade, e sim,
quais os fundamentos que permitem a uns e impedem a outros

exercitarem essa forma de relacionamento. Por que para uns esse
contato é virtude e para outros é defeito?

Virtudes e defeitos são construtos sociais que servem para
responder a um modelo político social. A sociedade patriarcal, da
qual somos herdeiros, tem definido os modelos de homens e
mulheres à medida da satisfação dos seus interesses. Ser homem é
traduzido por ser macho, visibilizando sua virilidade, sua
racionalidade e controlando seus desejos. E o culto à falocracia5.
Na relação, a feminilidade rechaça as atitudes femininas que
destoem da sensibilidade, da docilidade e da compaixão. Em ambas
as situações, o ser humano, homem e mulher, é considerado em
parte, ficando o todo comprometido. Ser homem torna-se tão
dificultoso quanto ser mulher pois, em ambos, o eu é clivado, o
sujeito normal, comum, amordaçado, exaurido em suas forças mais
íntimas e comprometido em sua identidade.

A dificuldade ganha colorido mais forte, ao tempo em que
impede os homens de exercerem sua sensibilidade, e a enaltece
quando é exteriorizada pelas mulheres. Isto também é evidenciado
na fala de Isaías, ao afirmar que pelo coração e pelo sentimento a
mulher é capaz de façanhas inéditas, em prol do indivíduo e do seu
país. Como escreveu:

"a mulher tudo pode fazer neste país , onde o sentimento deve
ainda vencer ao interesse , onde o espírito precisa subjugar a

5 O assunto é fartamente discutido por Sócrates Nolasco ( 1995), no livro O Mito da

Masculinidade.
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matéria, onde há religião, em todos os recantos da floresta, em
que se ergue a fumaça anunciadora de uma choupana."

Inicialmente, sua fala parece anunciar um status diferente
para o poder feminino e, principalmente, para o recurso do
sentimento utilizado pelas mulheres. De fato, aponta uma saída
falsa. O caminho do coração não leva, para ele, a nenhum lugar
diferente daquele historicamente percorrido e definido para o sexo
feminino: o da caridade, da dedicação, do cuidar e da pouca
valorização social, mesmo sabendo-se que ele é de grande interesse
para o poder constituído.

Através dele as injustiças podem ser camufladas, os
interesses mesquinhos amainados, o poder mais facilmente
exercido e as situações estabelecidas mantidas. Nunca, na
perspectiva como está posto, servirá como mecanismo de ruptura e
de transcendência da situação de desigualdades existente.

Foi com esse conceito de igualdade entre os seres humanos,
ricos e operários, homens e mulheres, objetivado na figura do
patriota e diferenciado na prática e na filosofia, que Isaías advogou
a necessidade de criação da Universidade da Bahia e, da sua parte, a
concretizou com a fundação da Faculdade de Filosofia.

Uma Nova Proposta para

mesmo Fim

Em meados do século XIX, a cidade de Salvador já era
considerada um dos centros culturais do Brasil, com uma
Faculdade de Medicina, ao seu lado, a de Farmácia, ambas criadas
no ano de 1832 e, mais tarde, no ano de 1879, a Faculdade de
Cirurgia Dentária, também anexa a ela. No campo das artes, o
incremento também era visível. Em 1877, foi criada a Academia de
Belas Artes, com os cursos de Pintura, Escultura e Gravura, em
seguida o de Arquitetura. Em todos eles foi de grande valor a
influência e o apoio da Faculdade de Medicina.
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Na última década do século, 1891, surgiu também a

Faculdade Livre de Direito, chamada Curso de Ciências jurídicas e

Sociais, com grande receptividade da sociedade e significativo
número de candidatos. Apesar de iniciar-se corno uma escola
particular, foi automaticamente reconhecida pelo governo, em
decorrência da boa qualidade do curso que oferecia e pela
identificação com o modelo oficial. Do mesmo modo que vinha
acontecendo com a Faculdade de Medicina, aquele tornou-se um
espaço aberto às atividades culturais, respondendo a uma demanda
socialmente existente. O Curso de Engenharia inaugurou o século
XX, no ano de 1901, mas não possuía o mesmo prestígio dos

cursos de Medicina e Direito.
Os cursos superiores existentes na Bahia no início do século

aconteciam, na sua maioria, de forma particular, com pouca
fiscalização do governo e destinavam-se ao sexo masculino,
principalmente porque visavam a profissionalização, o que não era
recomendado ao feminino. A educação feminina ministrada
naquele momento estava entregue aos colégios religiosos e visava
dar-lhe uma cultura geral, necessária ao seu trânsito nas esferas
sociais e, quando muito, formação para o magistério primário.

No ano de 1909, Isaías \lves, então acadêmico do quarto

ano de Direito, certamente em sintonia com o espírito da época,

defendia a união e melhor sistematização dos cursos superiores

existentes, através da criação de uma universidade. Sua campanha
ultrapassava os limites do território baiano, pois propunha a criação

de Universidades no Brasil. Como um prelúdio do que viria a ser o

seu ideal de vida, acreditava na força transformadora da educação.
Não de uma educação meramente voltada para o exercício de uma
profissão, mas naquela de base científica e moral, capaz de guiar os

jovens e a Nação. Como escreveu (1909) naquele momento em um
dos jornais de circulação na Bahia: "...a sociedade é um campo de
luta. Eis porque a instrução devendo aparelhar o jovem para as
pugnas da vida, deve procurar-lhe a diretriz e orientá-lo na entrada

do mundo."
Na defesa da unificação dos cursos superiores, escreveu

entre agosto e dezembro do ano de 1909, uma série de artigos
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intitulados "As Universidades " onde mostrava as vantagens da
unidade e as conseqüências do isolacionismo dos cursos
independentes . Entre eles, a interdisciplinaridade, a visão de
conjunto, a formação do espírito público da juventude e uma base
moral homogênea . Alguns trechos dos seus artigos são elucidativos,
como por exemplo:

"ris universidades não são unicamente grandes laboratórios de
ciência, são também escolas do espírito público; elas transmitem à
mocidade um ideal comum, inspiram-llie coletivamente modos de
pensar e de sentir que são ao mesmo tempo um laço e uma força."

Além de ver na educação a fonte de preparação dos
indivíduos para o desenvolvimento da tecnologia necessária ao
crescimento do país, insistia na sua missão de formação moral e de
proporcionar "altos estudos". Objetivos que entendemos como de
base especulativa, de caráter metafísico, necessários à configuração
de um povo e de uma sociedade.

Considerando a educação, em especial a superior, como
fonte de ideologização, capaz de transmitir aos indivíduos uma
bagagem cultural necessária à configuração do país, como se
explicava o contingente feminino ficar fora dela, ainda mais quando
sabemos que ele tinha papel importante na educação inicial? Como
dissemos em passagem anterior, nem todas as mulheres eram
chamadas a exercer oficialmente o papel de educadoras. A maioria
continuava confinada nos lares, cumprindo a missão de veiculadora da
ideologia dominante como mãe/mestra. Para aquelas que a exercia
socialmente, o educador defendia a necessidade de dar-lhes formação
compatível, mesmo porque, elas seriam as educadoras das mães.

Não é por acaso que ele criticava o ensino meramente
científico e defendia a sua articulação com a prática. Como dizia
(1909): "a universidade é que faz a escola e isso é tanto mais
verdadeiro quanto nenhum povo conseguiu perfeito ensino
primário sem completo e profundo ensino superior." Para
justificar, exemplificava com as experiências da Alemanha e dos
Estados Unidos, dizendo que eles possuíam excelente ensino
primário, porque possuíam excelentes universidades.
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A preocupação de Isaías não era com a universidade em si, mas

pelo que ela representava enquanto centro de transmissão das verdades

científicas e da base ideológica - moral - ensinamentos basilares para a
constituição de uma nação. Assim, o contingente feminino destinado à
multiplicação dessas informações não podia ficar fora dela, mas nela
também não podia estar, pois os cursos existentes - Medicina,
Engenharia e Direito, entre outros - destinavam-se aos homens.

A sociedade reconhecia a necessidade de proporcionar o

aumento da cultura feminina, de fomentar sua formação, desde que

fosse em áreas do chamado saber desinteressado e voltado para

ocupações, e não, para profissões. As mulheres incorporavam esse
sentimento e não vivenciavam o de pertencimento aos cursos

superiores existentes, fortalecendo a divisão entre os sexos, uma
vez que a identidade se constrói, entre outras formas, pela divisão
do trabalho e pelas regras culturais estabelecidas. Assim, o lugar da
masculinidade era nas faculdades, nos cursos existentes, enquanto
que o da feminilidade, ultrapassando os limites do lar e das escolas
religiosas destinadas a esse fim, estava por ser construído.

O educador Isaías Alves sabia que existia uma diferença
entre saber técnico e cultura humanística6, onde se incluía a moral.
Do mesmo modo, aqueles cursos, isoladamente, desenvolveriam
apenas o primeiro. Seria necessário uni-los a outros, em especial a
cursos humanísticos e cooperativos como os de filosofia pois, só
assim, o ensino superior poderia "desenvolver a disciplina, base da
ordem moral dos jovens".

A partir da década de 30, a política governamental em
relação à educação no país começou a se alterar. Do mesmo modo,
esboçaram-se algumas modificações no imaginário popular, em
relação ao sexo feminino. No primeiro aspecto, surgiu no ano de
1931, o primeiro estatuto para as universidades brasileiras. Nele,
entre os princípios básicos para sua criação, estava a exigência da
aglomeração de pelo menos três instituições de ensino superior,
exigindo-se a presença dos cursos de medicina, direito e engenharia.

Antônio Gramsci (1979) discute essa distinção no livro Os Intelectuais e a Organif ação da

Cultura.
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A novidade ficava por conta da existência de uma Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, como instância agregadora.

O incentivo à criação de universidades no país, na década de
30, e a conseqüente obrigatoriedade de Faculdades de Filosofia na
sua constituição, significou também "o marco histórico da entrada
das mulheres na universidade" ('T'rigo, 1994, p.91). Evidentemente,
alterações na mentalidade social, com certa visibilidade naquele
momento, fruto inclusive de reivindicações e movimentos
femininos iniciados no Brasil desde o começo do século XX, foram
elementos que contribuíram. Como afirma Passos (1993, p.18):

"Em 1922, as idéias transformistas pareciam fortes a ponto de ensejar
a criaçào da primeira organ açào de mulheres no país, a Federaçào

Brasileira pelo Progresso Feminino. A mesma partia do exemplo dado
pelas organizações americanas do gênero e tinha corno objetivo lutar
pelos direitos políticos, civis e trabalhistas do sexo feminino."

A abertura das Faculdades de Filosofia representava uma
inovação, não só no conteúdo a ser trabalhado como, principalmente,
no tipo de clientela que teria: majoritariamente feminina. 't'ambém é
importante notar que, fatores de ordem econômica e social que
envolviam o País naquele momento, faziam com que a universidade
tomasse um caráter menos elitista, absorvendo elementos da classe
média da sociedade, sem ver nisto qualquer tipo de ameaça à
estrutura de poder estabelecida. O que afrouxava as bases
implantadas e permitia algum tipo de mobilidade para classes e
segmentos até então à margem do saber e do poder.

O que era ensinado na Faculdade de Filosofia podia ser
identificado com o que ministravam as escolas clássicas, visando a
transmissão de uma cultura geral e desinteressada, ao tempo em
que, servia para inserir os jovens na atividade social a que se
destinavam. Por isso, era mais fácil a sociedade permitir o ingresso
das mulheres nos cursos da Faculdade de Filosofia do que em
outros cursos, pois não via neles uma ameaça às "funções
femininas" de mãe e esposa, nem o seu "desvio" para a
profissionalização1.

7 A questão é discutida por Trigo (1994).
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CAPÍTULO III

A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DE GÊNERO

"As mulheres, por aceitarem sua
feminilidade de modo

primário e incontestado,
têm unia identidade de gênero

mais solidamente ancorada
que os homens."

Elisabeth Badinter . "XY-Sobre
a Identidade Masculina"

E studos confirmam' que as sociedades sempre fizeram
diferenças entre homens e mulheres e, nesse intento,
utilizam-se de todo tipo de mecanismos para fazer com

que eles se identifiquem com um padrão de comportamento
considerado adequado. Assim, tomando por base as características
biológicas, a elas aderem significados culturais, conceitos e crenças
preconcebidas que senvem, desde cedo, para delimitar o que uns e
outros são, o que podem fazer, como devem se comportar, enfim,
definir uma identidade que moldará sua forma de ser no mundo,
pois:

' Entre eles vale citar o estudo feito por Margaret Mead (1971), na obra Macho e Fêmea.



...as diferenças sexuais primárias sào de muita importância,

moldarão tão decisivamente a experiência infantil para com o

mundo através do próprio corpo da criança e das respostas dos

outros à sua condição social, que a maioria delas toma a
masculinidade ou a feminilidade como primeira identificação
consigo mesmas." (Mead, 1971, p.115)

Com esse empenho, tanto homens quanto mulheres são
socializados de modo a enquadrarem-se dentro de modelos
culturalmente tidos como masculinos ou femininos, que definem
seus princípios morais e sua postura no mundo. Tendo-se
identificado com um padrão, o mesmo passará a ser buscado pela
pessoa, controlando os seus impulsos, disciplinando desejos,

estabelecendo padrões de comportamento e uma forma de ser.
A tendência é acreditar-se que esse direcionamento se dá de

forma natural, seguindo as características próprias de cada sexo. O
masculino tenderia ao caminho da criatividade, da agressividade e
do mundo externo, em decorrência da sua virilidade, enquanto o
feminino, às atitudes mais passivas, mais leves, menos criativas e
racionais, tudo sacramentado pela idéia de uma natureza inata que
delimita e indica o que cada um deve e pode desempenhar.

Entretanto, o que define o ser homem e o ser mulher não é

proveniente de características biológicas, e sim adquiridas

culturalmente e transmitidas através das diferentes formas de

educação, seguindo os modelos apresentados pela sociedade. Neles,

as imagens de homens e de mulheres são bastante definidas e a

separação entre os sexos, estabelecida. Os homens são sempre

colocados em posição superior, como indica Badinter (1993, p.6):

... desde o surgimento do patriarcado, o homem sempre se

definiu como ser humano privilegiado, dotado de alguma coisa a

mais, ignorada pelas mulheres. Ele se julga mais forte, mais

inteligente, mais corajoso, mais responsável, mais criativo ou mais

racional."

Enquanto à mulher, é sempre atribuído um status inferior e

encargos socialmente considerados de segunda ordem.
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0 processo educativo, em geral, e o escolar, em específico,
tem grande importância na naturalização dessa situação e de outras
que são socialmente construídas. Isto porque, sabemos que a
educação é um ato político e que o seu fazer nào é inócuo. Ao
contrário, é comprometido e serve para formar a personalidade das
pessoas, transmitir valores, determinar proibições, enfim, fornecer
modelos com os quais as pessoas se identificarão.

Certamente, tanto homens quanto mulheres submetem-se

ao mesmo tipo de condicionamento imposto pela sociedade e

repassado, entre outras instituições, pelas escolares. 'T'odavia, os

primeiros reproduzem menos esses condicionamentos pois são

tidos como mais fortes, destinados ao sucesso e suas transgressões

são mais aceitas e respeitadas. Com as mulheres, consideradas

fracas, dóceis e menos atiradas, os efeitos da educação autoritária

recebida são mais determinantes.

A essas diferentes formas de ser a sociedade estabelece uma

hierarquia axiológica que também terá dupla face. Se na escola o

"bom" aluno é o sossegado, obediente e acomodado e o mau, o seu

contrário; considerando que, na prática, tais qualidades referem-se

ao sexo feminino e ao masculino, respectivamente, outros

significados são agregados aos primeiros. Assim, as meninas nào

chegam a se constituir em modelo a ser seguido, pois se por um

lado, são identificadas com qualidades valorizadas socialmente

como a docilidade e o companheirismo, também o são com outras

desqualificadas como a dependência, o medo e a emotividade. Os

meninos não assumem o perfil de maus, pois mesmo sendo

desobedientes, são corajosos, autônomos, criativos, entre outras

qualidades dignificantes a eles outorgadas.

Nessa dicotomia entre bom e mau, entre homens e

mulheres, as escolas, enquanto partes da sociedade, interessadas em

manter a ordem e em cumprir a rotina educativa, valonzaln a

hierarquização e, com isto, o comportamento masculino como

fazendo parte da sua natureza agressiva e irrequieta. Com as

mulheres, também sob o argumento de não ferir a sua natureza,

sufocam sua criatividade e barram sua autonomia.
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Essa aprendizagem dá-se por várias vias, entre elas, pelos

agentes socializadores (pais, educadores, meios de comunicação de

massa), pelo material didático usado nas escolas, filmes e programas
de televisão, entre outros. Através do processo de imitação e de
identificação, os indivíduos vão aprendendo uma prática e, ao
mesmo tempo, introjetando sentidos e significados, passando a

aceitar, rejeitar ou acomodar-se aos princípios do grupo, situações

que servem para estabelecer vínculos entre eles e definir papéis.

Assim, as pessoas vão sendo classificadas segundo o seu

sexo, criando estereótipos que desenvolvem a desigualdade e a

discriminação. Através de generalizações forçadas, cm que a

verdade vai sendo alterada, diferenças vão sendo estabelecidas entre

homens e mulheres, tornando seres humanos essencialmente iguais,
em diferentes.

Entre as conseqüências que as atitudes sexistas produzem,
no campo profissional, as mulheres são levadas a carreiras "... mal
remuneradas (mesmo que o nível escolar exigido seja elevado),
limitadoras, de prestígio insignificante e que, geralmente, são
verdadeiros guetos de empregos desprestigiados" (Michel, 1989,
p.28). Sob o argumento de que elas possuem mais habilidade
manual, são biologicamente mais frágeis, menos inteligentes, etc., a
elas são adjudicadas ocupações de menor valor econômico e social,
que não possibilitam tomadas de decisão e o exercício do poder.
Atividades quase sempre da área do ensino, do cuidar e do servir.
Assim, temos grande número de secretárias, enfermeiras,
professoras, datilógrafas e digitadoras, funções desempenhadas
quase de forma invisível, enquanto os homens ficam com os cargos
de chefia e as profissões da área da ciência e da tecnologia.

Nas escolas, esse modelo é ensinado, tanto de forma
explícita, através dos conteúdos dos livros didáticos, como também
de forma implícita, mediante a prática quotidianamente vivida. As
mulheres são sempre professoras, principalmente dos níveis
elementar e médio, enquanto os homens ocupam os cargos de
direção e de fiscalização.

Apesar dos papéis não serem estáveis, delimitam e geram
identidades, pois cada pessoa apresenta-se em suas relações sociais
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no desempenho de papéis, entre os quais, existe um que em cada
indivíduo é o detonador da identificação do eu. Em nossa ótica
interpretativa, no momento, procuraremos investigar a importância
daqueles relacionados ao sexo. Mais concretamente, quais eram as
representações que alunos e alunas da Faculdade de Filosofia, da
Universidade Federal da Bahia, tinham de si. Quais as experiências
vivenciadas por eles, pelo fato de serem homens ou mulheres; quais
os atributos que a sociedade lhes conferia em decorrência dessa
condição; o que era ser homem e ser mulher na faculdades.2

Identidade : uma Construção
Social

Discutir sobre a identidade do ser humano, seja ele homem
ou mulher, exige um debruçamento sobre uma das questões básicas
da filosofia em todos os tempos, que consiste em'saber o "que é o
ser humano". Tendo sido tratada por quase todos os filósofos, vem
recebendo respostas que variam a partir do ponto de partida
tomado, dos compromissos ideológicos, do espírito da época, entre
outros. Houve e há quem a interprete sob a ótica idealista,
identificando o ser humano como um ente abstrato e
contemplativo, dotado de uma natureza absoluta e imutável. Do
mesmo modo, há quem a veja sob a ótica materialista e dialética,
negando a visão essencialista, a existência de uma natureza absoluta
e afirmando que o ser humano constitui-se na história e se modifica
com o tempo e a cultura.

Explicitamente, o que está em foco na definição do ser
humano é a relação entre essência e aparência, também, tão
problematizada e diferentemente solucionada. Do ponto de vista
hegeliano, constituem-se em duas instâncias diferentes e
inconciliáveis, enquanto que na visão dialética, "no processo da
existência, a essência se realiza e, ao mesmo tempo, existir significa

2 Alguns trechos desse tópico introdutório fazem parte da apresentação do livro Um

mundo dividido de Elizete Silva Passos (org), [19971.
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um retorno à essência" (bromm, 1997, p.36). Essa posição se

explica a partir do entendimento que tanto o mundo quanto a vida

humana não são objetivamente dados, não estão prontos nem em
estado de repouso; tanto um quanto o outro são processos, e estão
em construção. Também, não há uma separação entre ser humano
e o mundo, essência e aparência; eles se fazem articuladamente e só
podem ser compreendidos nessa relação. Conhecer o ser humano

exige compreender a sua realidade histórico-social, pois ele é um

ser detinível a partir do movimento, da ação em prol da realização

dos seus objetivos.

Dica evidente, que estamos declinando da assunção de uma

natureza humana geral, abstrata, essencialista, em favor de uma

histórica, que se constrói no tempo e no espaço e pressupõe a

liberdade, a relação entre os seres humanos e entre esses e a
natureza, enfim, a desalicnação do sujeito. O ser humano é "um

processo, precisamente o processo de seus atos" (Gramsci, 1978,
p.38); não há como entendê-lo de forma limitada e apenas dentro
da sua individualidade, "deve-se conceber o homem como uma
série de relações ativas (um processo), no qual, se a individualidade
tem a máxima importância, não e todavia o único elemento a ser
considerado" (ibid, p. 39).

Longe de ser uma entidade abstrata, o ser humano, a

individualidade, dá-se na relação com o social e a natureza. Relação

que se caracteriza pelo seu próprio entendimento, pela consciência

que o sujeito dela possui e de como ela se dá. Assim, não existe

individualidade pura. À identidade dos indivíduos se faz na relação

consciente: "cada indivíduo, é não somente a síntese das relações

existentes, mas também da história destas relações, isto é, o resumo

de todo o passado" (ibid, p.40). Diante disso, falar de uma natureza

humana abstrata, que define a priori o que cada ser deve e pode

fazer, a partir da transferência dessa significação abstrata a

diferenças biológicas, é tratar o assunto de forma metafísica pois,

como nos diz Gramsci, o que une ou diferencia os seres humanos é

"aquilo que eles pensam" e não as diferenças biológicas. Mais

especificamente:
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"...a unidade do gênero humano não é dada pela natureza

biológica do homem: as diferenças do homem, que têm
importância na história, não são as biológicas (raças, conformação

do crânio, cor da pele, etc.) (...) mas o que realmente se pensa, une

ou diferencia os homens." (Gramsci, 1978, p.43)

Karel Kosik (1976), confirma essa tendência ao afirmar:
"não se pode compreender o ser humano se o encerrarmos na sua
possibilidade racional, racial, sexual, separando-o do todo social".

Decerto, sendo os seres humanos diferentes, vamos
encontrar em cada um deles características que se destacam, o que
não pode e não deve ser interpretado como decorrentes de uma
natureza abstrata. Elas não podem ser explicadas a partir de
características biológicas, de crenças religiosas, preconceitos ou
tabus. Não há uma natureza humana pronta e "ela não pode ser
encontrada em nenhum homem particular, mas em toda a história
do gênero humano" (Gramsci,1978, p.43). O ser humano é devir, o
que ele é vai se construindo concretamente, numa relação real,
concreta e não formal. "O homem existe na totalidade do mundo,
mas a esta totalidade pertence também o homem com sua
faculdade de reproduzir a totalidade do mundo." (Kosik, 1976,
p.229)

Relação que pressupõe a liberdade e a desalienação. Se o ser
humano é devir, se ele se faz, precisa conhecer-se, ter consciência
de suas possibilidades a fim de poder explorá-las. Sua identidade é
formada a partir da direção consciente que ele dá aos seus atos,
possibilitando as mudanças, criando condições para a concretização
dos seus projetos, driblando impedimentos. "O homem é um ser
que sabe que pode saber, o que deve fazer e em que pode esperar
(...) é sujeito de conhecimento, é sujeito de vida e de ação."(Ibid, p.
226-227)

As oportunidades, as possibilidades, o lugar que se ocupa no
mundo são construídos na prática, na ação e pressupõem a
consciência, o sentimento, a vontade e o investimento. Não somos
iguais ou desiguais abstratamente. Como ensina Gramsci (1978,
p.44): "igualdades e desigualdades só valem na medida em que delas
se tenha consciência, individualmente ou em grupo." O destino do
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ser humano , sua natureza , o conduz à emancipação , à auto-
realizaçào . Qualquer atitude contrária a isto não pode ser natural,
nem pode ser creditada a uma suposta natureza dos seres humanos,
e sim a uma apropriação que culturalmente se faz da verdadeira
essência humana. Apropriação que gera a desigualdade, o
apoderamento da individualidade do outro, a subjugação.

Esse tipo de apropriação vem se dando , pois as sociedades
têm expectativas sobre os seus membros e estabelece rotinas que
servem para categorizá -los e aprisioná -los dentro de um padrão de
comportamento . Cria - se, então, o que Goffman (1988) denomina
de uma identidade virtual, que por sua vez influenciará a verdadeira
identidade , pois entendemos a identidade como a forma dos
indivíduos se reconhecerem e de serem reconhecidos, a maneira como se
vêem e são vistos . Assim, aquilo que os outros dizem e esperam
dele, passa a fazer parte do que ele acha que é a sua natureza e
modelará o seu perfil , a sua forma de ser. Isto porque, como indica
Ciampa (1989): " um indivíduo é a pessoa que diz que é e que os
outros dizem que é."

A interferência da identidade idealizada sobre a objetiva
ganha conotações mais determinantes , porque sua ação inicia-se
ainda na primeira infância , marcando o ser profundamente, tanto
no corpo quanto na alma, moldando sua experiência na relação
com o mundo . Todavia, admitir a força da identidade ideal sobre a
real não nos autoriza a anular essa última, pois a identificação dos
indivíduos se dá através de uma relação dialética , envolvendo seres
sociais em interação com a realidade sócio -cultural, onde eles tanto
são marcados , quanto podem interferir nos modelos apresentados.
Assim, a identidade não consiste em uma entidade abstrata e
estática, ela é uma construção social e, como tal, está em contínuo
devir.

A idéia de processo está estreitamente vinculada à
possibilidade de mudanças, ao entendimento de que existe um
horizonte a ser explorado, a ser conquistado, onde nem tudo é
determinismo. Todavia, ele pressupõe uma densidade cultural, uma
visão de mundo, que servirão como molduras a qualquer processo

identificatório.
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Além da moldura cultural, também a natureza impõe limites
às ações humanas, as quais são socialmente manipuladas e ganham
significados, muitas vezes, além das suas reais barreiras. Como
esclarece Berger (1994, p. 239), referindo-se aos fatores biológicos
ou ideologicamente definidos: "a sociedade também determina a
maneira pela qual o organismo é usado na atividade (...) a
expressividade, o modo de andar e os gestos são socialmente
estruturados."

Claro que o caminho tomado para tal projeção e expectativa
social pode ser o da falsa consciência, da imposição aos indivíduos
de uma forma de ser, da ocupação de papéis que sirvam para
manter o "status quo" da sociedade; como entende Goffman (1988,
p. 105-106), ela é parte "em primeiro lugar, dos interesses e
definições de outras pessoas em relação ao indivíduo cuja
identidade está em questão". Todavia, além dessa dimensão, é mais
provável que as representações coletivas, que alimentam as crenças
individuais, aconteçam inconscientemente, como parte da conserva
cultural que vai se fazendo historicamente.

A identificação está, sem dúvida, ancorada numa ideologia,
enquanto "um corpo coerente de imagens, idéias e ideais
compartilhados que serve para dar uma orientação coerente ao
homem"; é neste sentido que Oliveira (1976, p.37) a entende como
condição da identidade. A "ideação" que cada indivíduo faz de si
não poderia estar separada desse caldo, no qual ele foi alimentado e
o alimenta. Substância que serviu para dar-lhe uma configuração,
uma marca, uma identidade sem a qual tornar-se-ia um fantasma,
uma abstração.

Também a forma como o indivíduo é pensado pelo coletivo,
pelo outro, nutre-se da mesma seiva que vai sendo alimento para
outras gerações, e presentifica-se nos atos e nas formas de
comunicação. O que denota que a identidade tem também uma
dimensão histórica, transferindo matrizes e, ao mesmo tempo,
modificando-as. A base conceitual e valorativa que serve para
definir um modelo identificatório, ao chegar em outro espaço e
outro tempo, é assumida de forma diferente e configura novos
padrões de identificação.
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A "ideação" que um indivíduo faz de si é construída na

trama dialética, que comporta a base cultural historicamente

elaborada e as relações estabelecidas com o outro. Tendo discorrido
sobre o primeiro aspecto do processo, tentaremos entender o
segundo, assumindo, "a priori", que "um dos elementos

importantes para a consolidação do sentimento de identidade é o

jogo dialético entre a semelhança e a diferença" (Oliveira, 1976,

p.34), que é objetivado na prática, enquanto ação.

A identificação vai sendo construída no movimento onde o

indivíduo ora se vê como igual ao outro, ora como distinto, como

diferente. 0 auto-conhecimento é tecido na relação com o outro,

mesclando-se com elementos que constituem patrimônio social, e

são comum a todos os indivíduos. "O conhecimento de si é dado
pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados através
de um determinado grupo social que existe objetivamente, com sua
história, suas tradições, suas normas, seus interesses, etc." (Ciampa,
1989, p.64)

A alteridade é peça central no processo de identificação,
porque se apresenta como modelo a ser seguido ou evitado por
outras pessoas; aquilo com o que se quer, ou não se quer parecer.
Como dissemos, a afirmação de uma identidade também se dá pela
diferenciação com a de outra pessoa ou grupo; oposição que traz
subjacente o desejo de afirmação diante do outro. "Quando uma
pessoa ou grupo se afirmam como tais, o fazem como meio de
diferenciação em relação a alguma pessoa ou grupo com que se
defrontam. 1 uma identidade que surge por oposição." (Oliveira,
1976, p.5)

A identidade, na perspectiva em que estamos analisando, é
um fenômeno eminentemente dialético, que só pode ser entendido
e explicado como devir, como processo, pressupondo, entretanto,
em alguns aspectos, a permanência. Por exemplo, as pessoas são
identificadas pelo nome - principalmente o de família - pelo sexo,
pela nacionalidade, entre outros. Elementos que também precisam
ser analisados no seu "détour", pois assim como podem ser
atributos afirmativos de valor positivo, podem igualmente ser
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usados de forma depreciativa, como um estereótipo, para
inferiorizar , marcar, estigmatizar 3.

Certo é que esses atributos invariáveis ganham sentido e
sentidos a depender da interpretação que se faz do mundo, do
sistema de significação adotado , assim como dos interesses em
jogo. A partir deles e exterior a eles , "...a sociedade estabelece
meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados
como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas
categorias" (Goffman, 1988 , p.12).

Ao serem categorizados e apossando -se de tal identificação,
a tendência dos indivíduos é de se verem conforme o espelho social
os reflete ; pois a subjetividade, o mundo interno do sujeito é
constituído "de signos, de imagens , de metáforas , de emblemas, de
símbolos , de mitos e de alegorias" (Chandlat, 1992, p.30),
produzidos na sua interação com os outros e com o social . Assim, a
subjetividade e o que ela significa não pode ser pensado como uma
essência abstrata , naturalmente dada , ao contrário , elas se
constituem na, e pela prática . Também as condições físicas e
naturais do universo têm grande importância nessa construção, à
medida em que os indivíduos não só precisam fisicamente delas
para viver e sobreviver , mas porque ela fornece "os meios de vida
espiritual". O produto dessa amálgama é explicitado pelos sujeitos
através de seus sentimentos, suas convicções , sua forma de ser e do
desempenho de seus papéis sociais.

Os papéis desempenhados pelos indivíduos têm grande
importância para a assunção de sua identidade , pois vão sendo
estabelecidos por identificações , e ao imitá -los, os indivíduos
articulam-se no mundo e circunscrevem seu modelo. Nas
sociedades hierarquizadas como a nossa, quase sempre esses papéis
são desempenhados de forma alienada , repetitiva e a-crítica,
levando à perda da criatividade e ao distanciamento do seu
verdadeiro eu.

3 Goffman explica, na obra citada, que a palavra "estigma" foi usada pelos gregos para

marcar o extraordinário ou mau sobre o status moral de alguém, ou seja, serviu para
marcar as pessoas e dizer que elas deviam ser evitadas. -Na atualidade o conceito foi

acrescido da idéia de desgraça.
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Situação que muitas vezes passa desapercebida, pois a rotina

e a padronização que marcam o desempenho de papéis não se dá

por acaso; muito pelo contrário, visam marcar a idéia de igualdade e
de unicidade. Situação idealizada, mas que tem força e traz
conseqüências para quem se coloca de forma contrária. Ser

diferente é tornar-se desviante, desacreditado, estigmatizado.
Condição que tem na não aceitação social o seu lado mais doloroso,

e a pessoa dita defeituosa não terá outro caminho senão tornar-se
vítima e procurar "corrigir-se". Corrigir-se de ter ousado seguir o
seu próprio destino, a sua voz interior, a sua intuição, a sua razão.
Não importa, o diferente é o "errado" e ela será lavada a buscar a

regeneração, se quiser fazer parte da estrutura social "sadia",

padronizada, institucionalizada.
Logicamente, também essa situação tem dupla face. Assim

como ser diferente pode ser usado para manipular as pessoas e

padronizar comportamentos e atitudes, também pode ser um álibi

para o indivíduo. Ela pode servir para justificar a preguiça, a

incompetência, a falta de vontade e de coragem de se lançar no

mundo; enfim, ela pode ser um apanágio de proteção para

desacertos e irrealizações.
Optar pela muleta por não se assumir no mundo é, sem

dúvida, um expediente possível e utilizado; entretanto, acreditamos
que esta não será a atitude mais corrente pois ela traz embutida um
alto preço a ser pago, destacando-se o da exibição e da perda da
privacidade. A pessoa que foge ao padrão, torna-se alvo das críticas
da opinião pública; seu comportamento é esquadrinhado, e os
"erros" analisados com mais peso e rigor-'. Situação a que ela pode
reagir, como vimos acima, retraindo-se, voltando atrás, ou
enfrentando e assumindo as conseqüências que a ruptura coloca.

No elenco das adversidades que uma pessoa desviante terá
que enfrentar, estão desde o recolhimento interior, o
distanciamento social, até a organização política e a prática
revolucionária. Esta última, mesmo fazendo parte das
possibilidades, apresenta-se como a mais remota, pois implica em

4'Maiores esclarecimentos sobre o assunto podem ser encontrados em E. Goffman,

(1988) na obra intitulada Estigma.
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ter outras pessoas que comunguem das mesmas idéias e dediquem-
se à mesma causa . Entretanto , a força da cultura e da tradição é
suficientemente capaz de abortar convicções verdadeiras e
transformar movimentos inicialmente legítimos em formas de
autocomiseração . Onde o suposto erro é assumido , e a luta
consistirá em fazer com que a sociedade seja mais tolerante e o trate
com boa vontade.

A alternativa do recolhimento interior tem sido a mais
utilizada , pois conta com a pressão social que não deixa espaço para
o novo/diferente . Esconder-se e ser , torna-se uma saída , entretanto
requer que se viva em "corda bamba ", em que cada momento pode
ser aquele do desmascaramento . Assim, se existe uma divergência
profunda entre o que o sujeito acha que é, e o que a sociedade quer
que ele seja (o que não é o mais comum ), cedo ou tarde haverá a
rendição ou o isolamento . Não dá para viver "ad infinitum" na
clandestinidade.

Também é possível driblar em outro sentido , escondendo
um aspecto e mostrando outro. Se o modelo identificatório
assumido comporta elementos socialmente rejeitados , com os quais
o sujeito se afina e não pretende ou não pode se desvencilhar, o
mais comum é não os "iluminar", não os destacar e mantê-los sob
uma ótica aceitável . Nesse empenho , recomenda -se a discrição, a
sobriedade e a escolha das pessoas com quem se relacionar. Todos
esses elementos são condições de inferir -se sobre o que o indivíduo
é. Por exemplo , as companhias que se tem podem ser fontes de
informação sobre a identidade social das pessoas, pois como se diz
popularmente : "diga-me com quem andas , que te direi quem és".

As companhias ainda podem trazer novos complicadores.
Além de traduzirem o perfil do acompanhado , são vistas como
condições para a elaboração de novos modelos sociais e atitudes.
Dentro da crença que a companhia contamina o acompanhante,
andar com alguém considerado de má reputação, desacreditado
socialmente é indicador de que o indivíduo acabará sendo igual. Por
tudo isso , o indivíduo é levado a aceitar os modelos apresentados
pela sociedade , o que se dá , muitas vezes, de forma fictícia , baseada
em uma moral também irreal, mas que tem uma finalidade
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concreta: serve como controle social e evita competições
indesejadas como aquelas provenientes das minorias insatisfeitas.

Por certo, os seres humanos não podem viver sem construir
uma imagem de si que ofereça uma certa coerência, tanto no plano
diacrônico quanto no sincrônico, de sua personalidade e de sua
história. Essa autoconsciência, por ser imaginária, isto é, uma

representação de sua identidade, nem por isto é menos real.
Primeiro, porque não se pode viver sem uma representação de si;

depois, porque ela informará e condicionará as atitudes que os

indivíduos terão no futuro. Enfim, "o indivíduo em situação cria

suas próprias representações das coisas e elabora todo um sistema

correlativo de noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da
realidade." (Kosik, 1976, p.10). Assim, o que ele pensa que é, a
forma como se vê e se coloca no mundo, não é dada abstratamente,
como uma essência imutável; ao contrário, ela se manifesta no
fenômeno e pelo fenômeno. É construída historicamente e
resignificada socialmente.

Identidade de Gênero

Para Badinter (1993), a identidade de gênero é diferente da
de sexo. Esta última tem a ver com o lado biológico, com os órgãos
genitais, enquanto a primeira forma-se a partir do sentimento e da
convicção que se tem de pertencer a um sexo, sendo pois, uma
construção social que se faz a partir do biológico. Interessa-nos não
a primeira, e sim a segunda; não os sexos masculino e feminino,
mas as significações com que eles são revestidos socialmente e
servem para definir o que é ser homem ou ser mulher.

O sexo e as características biológicas ganham significados
sociais que determinam as possibilidades físicas de homens e
mulheres, delimitam os espaços onde podem atuar, estabelecem
características, enfim, dizem que eles são desiguais. Partem do
suposto que as desigualdades são normais e naturais e
correspondem à "natureza" de homens e mulheres. Todavia, como
dissemos acima, a tese da existência de uma natureza humana
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abstrata e imutável não se sustenta e tem servido para encobrir
formulações ideológicas.

No que se refere à identidade de gênero, repete-se o mesmo
processo de naturalização de questões sócio-culturais que tem
servido para legitimar a desigualdade social maior. O entendimento
da palavra gêneros demonstra que ela surgiu para fazer frente a
essas representações simbólicas que constituem a identidade de
gênero. Desde o início procurou mostrar o caráter social das
distinções existentes entre os sexos, a preocupação em explicar que
elas só seriam compreendidas no contexto, pois estavam prenhes
de simbolismos que só poderiam ser decodificados historicamente.

A identidade de homens e mulheres é uma con.i/ruFcro isocía/

que decorre, entre outros motivos, do modo como o mundo lhes

foi apresentado, da educação recebida, da cultura dominante, das

relações que trava (com quem e em que patamar), de corno é

reconhecido pelo grupo e como conduz seus atos. Saffioti (1992,
p.187) assim a define:

"...as relações de gênero nào resultam da existência de dois sexos,

macho e fêmea (...). O vetor direciona-se, ao contrário, do social

para os indivíduos que nascem. Tais indivíduos são

transformados, através das relações de gênero, em homens e

mulheres, cada urna dessas categorias-identidades excluindo a

outra."

Não existe uma única forma de definir homem e mulher.
Cada sociedade, tomando por base a dimensão social, elabora o seu
modelo. Quanto a esse dualismo - o "dualismo de gênero" -
Badinter (1993)6 admite que a construção da identidade masculina
se dá de forma mais dificultosa do que a feminina, em decorrência
do caminho tomado para sua elaboração. Enquanto as mulheres
aceitam sua feminilidade e nela ancoram sua identidade, os homens
fazem o caminho inverso: buscam afirmar sua masculinidade pela

3 É a reelaboração cultural do sexo, de onde se define o que é ser homem e ser mulher.

É uma categoria de análise importante pois atravessa quase todos os níveis do social,

incluindo : a família, o trabalho, o prestígio , a idade, etc.

c O assunto é discutido por Elisabeth Badinter na obra X1 , Sobre a Identidade ^llarcaelüra.
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negação de suas características femininas. Afirma a autora (1993,

p.49) que o comportamento dito masculino é "feito de manobras

de defesa", na busca de negar e de matar tudo que se identifique
com o feminino.

Na década de 40, Simone de Beauvoir (1980, p.9) marcou
essa construção com a célebre frase: "ninguém nasce mulher: torna-
se mulher." O que significa dizer, que são as relações de gênero que
determinam o que é ser homem e ser mulher; relações que

envolvem valores, cultura e são construídas, aprendidas e ensinadas

socialmente.
A forma como o processo de identificação se dá pode ser

tido como universal, pois mesmo que os alvos apontados variem de

sociedade para sociedade, as diferenças entre os sexos são mantidas
de tal modo que passam a constituir-se em um verdadeiro
"esquema cognitivo" (Badinter,1993, p.56): vê-se o mundo através
delas. Tudo é masculino ou feminino, tudo é dual; com isso,
também as pessoas classificam-se a partir da identificação ou da
diferença que estabelecem com uns e outros. Como a nossa cultura
quase sempre tem grandes dificuldades para acolher o que não se
identifica com o seu modelo, o diferente acaba sendo posto numa
escala de valor inferior e desigual, estendendo-se aos direitos e
deveres.

A escola reforça e legitima esses modelos, à medida em que
veicula mensagens nas quais o homem firma-se pela audácia e pelo
desempenho na vida pública, enquanto a mulher permanece
envolvida no sonho do casamento, da chegada de alguém para
protegê-la, amá-la e decidir sua vida. No Brasil, tradicionalmente,
homens e mulheres recebem educação diferenciada, não em
respeito às diferenças entre os sexos e sim para torná-los desiguais
e, com isto, marcá-los, rotulá-los e destiná-los a lugares e papéis.

Também o conteúdo dos livros didáticos reforça a
desigualdade, entre outras situações, apresentando divisões nas
tarefas a serem desempenhadas por homens e mulheres; pela forma
como as relações entre pais e mães são postas; pela indicação de
carreiras a serem seguidas por homens e mulheres, entre outros.
Em síntese, a educação, em geral, a escolar, em particular, não
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apresentam homens e mulheres como iguais, com os mesmos
direitos e as mesmas condições. Ao contrário, centram-se no
estímulo ao cumprimento da ordem, da disciplina e da hierarquia,
em detrimento da criatividade e da inteireza do ser humano.

Assim, cria-se um fosso entre homens e mulheres,
apresentando-se a uns e outros modelos identificatórios diferentes.
As mulheres acabam identificando-se com um modelo de quem
não participa diretamente do jogo do poder, relacionando-se com
ele através dos homens (pai, marido, irmãos), quase sempre, como
espectadoras e estimuladoras do narcisismo masculino. Tal fato nos
remete a Bourdieu (1995), ao afirmar que as mulheres não
participam diretamente do jogo do poder; participam dele, quase
sempre, através dos homens.

A relação entre homens e mulheres é baseada na "proteção"
dos primeiros e na "invisibilidade" delas. Reproduz-se a regra
clássica estabelecida socialmente: só os iguais podem ser
considerados pares. Como, supostamente, não há igualdade entre
homens e mulheres, também não pode haver duelo entre eles.
Assim, acham que elas precisam ser tratadas de forma especial e
dispensam-lhes, em muitos momentos, o mesmo tratamento dado
às crianças e aos incapacitados: "mulheres e crianças em primeiro
lugar", "liberem primeiro as mulheres e as crianças", são palavras
de ordem historicamente colocadas.

Esse princípio poderia ser uma regra moral básica e positiva,
se a desigualdade fosse real. Entretanto, torna-se uma armadilha, à
medida em que é baseado em um jogo de interesses que
explicitamente se diz honesto, quando implicitamente é pautado no
contrário. Onde se colocam as possibilidades reais de superação do
engodo? Como ficam as mulheres nesse processo? São vítimas ou
permissivas?

Simone de Beauvoir (1980), apesar de não desconsiderar que
a identidade de homens e mulheres seja uma construção social, e
como tal, dependente da textura cultural que a enreda, não acha que
as mulheres sejam vítimas. Ao analisar o processo de opressão
vivido por elas em relação àquele a que estão submetidas crianças e
escravos, conclui que são diferentes na essência: enquanto estes
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últimos a vivem por falta de opção, as mulheres o aceitam,

permitem, fazem acordos, não lutam pela superação.

O assunto volta a ser discutido pela autora, no livro Aloral da
liubi^üirlarle ao mostrar que a criança recebe o mundo já pronto e

sem oportunidades de opinar sobre ele; que os escravos vivem
como crianças grandes, sem direito de exercer sua liberdade;
enquanto as mulheres, como adultos que devem ser, podem viver

sua liberdade e lançarem-se no mundo. Se isto não acontece, se
aceitam as idéias dos homens e vivem os sonhos deles e não os

seus, se cumpliciam com o "mundo dos homens", essa é uma

questão de ma fé, pois: "desde que uma libertação surja como

possível, não explorar esta possibilidade é uma demissão da

liberdade, demissão que implica má-fé e que é uma falta positiva."
(Beauvoir, 1970, p.32)

:1 opressão feminina é, para a autora, uma questão moral
que envolve a possibilidade de escolha, de "lançar-se" ao mundo,
ser dona da sua vida e, conseqüentemente, responsável por ela, ou
recolher-se e viver como criança: "recusar sua existência" e
"conhecer vivo a paz do túmulo" (Ibid, p.36).

Certamente, a tese acima é verdadeira, considerando-se que
a pessoa age conforme se vê no mundo, e que a identidade que
adquire não é fixa, não é natural, pelo contrário, é uma construção
social. Porém, não é tecida de forma individual apenas. Quem se
identifica, identifica-se com alguma coisa, com alguém, com os
modelos oferecidos. li, como dissemos, esses sempre trouxeram
um "dualismo de gênero". Dualismo ensinado, cobrado e imposto.

Como se vê, a identidade de "gênero" segue o mesmo

processo de construção da identificação em geral. 11 forma como
homens e mulheres se vêem e como se identificam, longe de ser

algo fixo e permanente é "histórica". Vai sendo construída e

assumida diferentemente a depender das circunstâncias, das
associações que fazem com o grupo, das representações coletivas e

da ideologia dominante, entre outros. Sua identificação com um
determinado perfil, com os papéis a serem assumidos,
comportamentos que deve ter, sonhos, desejos e expectativas são

construtos sociais e históricos.
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Logicamente, esses modelos vão servindo para estruturar as
identificações, à medida em que carregam significados que indicam
sua propriedade ou sua impropriedade. Nesse processo de
valoração, as ditas características masculinas são postas no primeiro
grupo - virilidade, coragem, auto-suficiência, autodeterminação -,
enquanto as femininas - fragilidade, dependência, companheirismo,
scrvilidade - são socialmente menosprezadas.

Essa trama é tecida em várias instâncias: família, escola,
relações de poder, entre outras. Quanto à família, sabe-se que sua
herança patriarcal é forte, definindo modelos de educação para a
prole, a depender do sexo. Os machos devem ser educados para
"vencer" - nos negócios, nos esportes, nas relações de poder -,
enfim "ter sucesso". Seu modelo identificatório é o do caubói: viril,
duro, solitário, destemido. Quanto às filhas, o padrão deve ser o de
"mocinhas": ingênuas, dóceis, companheiras, frágeis. Vejamos
como essas características engendram-se nos modelos de
masculinidade e feminilidade.

Masculinidade e feminilidade

A identificação dos seres humanos a partir do seu sexo é
uma constante em todas as sociedades e inicia - se desde muito cedo.
Os pais são os primeiros a estereotiparem os filhos afirmando que
são grandes ou pequenos , fortes ou fracos, zangados ou ternos,
sabidos ou retraídos , pelo fato de serem do sexo masculino ou
feminino , respectivamente . Assim, "o corpo é a fonte de uma
identidade primária e o sexo uma zona de investimento desde cedo
privilegiada ." (Badinter , 1993, p.42)

As sociedades tendem sempre a mostrar que a identidade
feminina articula -se com as condições físicas e naturais do universo,
como algo previamente estruturado e sem condições de
modificação . Assim, tornar-se mulher, nada mais é do que um
processo natural, que se faz com o aparecimento da primeira
menstruação ou pela perda da virgindade ; enquanto a
masculinidade dando -se socialmente , sem condicionamentos à sua
estrutura biológica , vai sendo engendrada no contexto sócio

109



histórico a partir das suas possibilidades no desempenho sexual e

profissional. "0 trabalho e o desempenho sexual funcionam como

as principais referências para a construção do modelo de
comportamento dos homens." (Nolasco, 1995, p.50)

Assim, se a vida da mulher é marcada pela limitação e

ordenada a partir de sua condição biológica - ser virgem, não ser,
menstruar, não menstruar, ter filho, não ter - com o homem o foco
é outro; centra-se no seu desempenho profissional e sexual. Um

dos ritos de passagem mais importantes para a identidade masculina

foi, durante muito tempo, proporcionado pelos próprios pais: o

momento em que o adolescente era levado a uma casa de

prostituição. Apesar de ser também uma atividade biológica, como

a perda da virgindade para as meninas, tem significado totalmente
diferente, pois é a sociedade quem define o momento em que deve
acontecer, e serve para provar a virilidade.

A partir do referencial biológico, masculinidade e
feminilidade parecem tomar caminhos diferentes no seu processo
de construção1. Enquanto a feminilidade dá-se corno uma espécie
de determinação, explicada a partir da regularidade biológica, a
masculinidade forma-se na quotidianidade, destacando algumas
características e silenciando outras. 1,,m geral, pode-se dizer que a
masculinidade tem de estar sempre a ser construída e confirmada,
ao passo que a feminilidade é tida como essência permanente,
naturalmente reafirmada nas gravidezes e partos." (Vale de
Almeida, 1995)

A masculinidade vai sendo elaborada de forma

problemática, pois segue o caminho da negatividade, da exclusão, e

não o da inclusão e da aceitação do todo. Constrói-se como

oposição à feminilidade, de modo que toma como meta a ruptura
dos vínculos com o feminino, excetuando-se aqueles que servem
para prová-la, como os sexuais. Ter uma mulher, é uma forma de
provar a masculinidade, a heterosexualidade, todavia alimentar uma

relação afetuosa com a mãe pode colocá-la em dúvida. "Para
tornar-se homem, ele deve aprender a diferenciar-se de sua mãe e a

Miguel Vale de Almeida (1995) discute esta questão.
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reprimir no mais profundo de si esta passividade deliciosa, em que
ele e ela formavam uma unidade." (Vale de Almeida, 1993, p.48)

Assim, diferente da identidade feminina - que acontece
como algo natural, decorrente da "sua" natureza - a identidade
masculina define-se pela negação: não ser mulher, não ser dócil,
não ser submisso, não ser impotente. Esses modelos são ensinados
em tenra idade e cobrados pelo social, de modo que as pessoas
tendem a acatá-los e reproduzi-los não só no aspecto concreto, que
se exterioriza através do corpo, dos gestos, do vestuário, das
companhias como, principalmente, nos sentimentos e emoções. 0
macho precisa ser frio, determinado, insensível, fechado, duro;
enquanto a fêmea dócil, carinhosa, acomodada, sensível,
dependente. Romper com esses modelos faz com que tanto
homens quanto mulheres sintam-se pouco à vontade e distantes da
sua suposta natureza, e expostos à ridicularização. F simples
entendermos isto, basta ver a maneira como a sociedade recebe um
homem que fala fino e tem jeitos delicados, ou uma mulher que fala
grosso e tem atitudes rudes.

Decerto, tanto a masculinidade quanto a feminilidade são
construídas no processo sócio-cultural. Assim como o menino
aprende a não maternar, a não exteriorizar seus sentimentos, a não
ser sensível, a ser diferente de sua mãe, da mulher, dos gays e a
parecer-se com o pai, com o macho concretizado na figura do
provedor, seguro e justiceiro; com a menina acontece o oposto: ela
deve identificar-se com a mãe, e com as características definidas
como femininas: docilidade, dependência, insegurança. As mulheres
têm aprendido a ser, e os homens "aprendem a necessidade do
agir" (Mead, 1971, p.124). Todavia, mesmo sabendo-se que os
homens têm as mesmas condições que as mulheres para o `ser' e o
`fazer', culturalmente acalentam a crença que o `ser' não consegue
realizar a essência do macho. Se com o sexo feminino a
maternidade concretiza seu ser, com o masculino, ser pai, enquanto
um ato que consiste em gerar um novo ser, não é suficiente para
definir a identidade masculina. Eles aprendem que só serão
reconhecidos como tal, através do seu desempenho na vida sexual e
produtiva.
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Imobilismo afetivo X estímulo à

afetividade

Nossa sociedade vem tomando a masculinidade como

sinônimo de virilidade e colocando o macho sob o mando do falo.

Desde pequeno, o menino é levado a desvalorizar tudo aquilo que

não se identifica com o pênis. Sente-se terrivelmente ameaçado

diante de qualquer problema que envolva sua sexualidade, uma vez

que clã se reduz aos órgão genitais, ao desempenho sexual, ao ato

de possuir.

0 modelo falocrático, herança da sociedade patriarcal e da

teoria racionalista, inculca nos homens a idéia de uma supremacia
sobre o sexo feminino, sobre o mundo c o seu destino. Eles são
vistos como mais inteligentes, capazes de formulações racionais
ilimitadas, assim como de uma liberdade que os autoriza a
conquistar o mundo e as pessoas, estabelecendo com elas uma
relação de mando e de poder. Nas palavras de Bourdieu (1995,
p.137):

"o homem é um ser particular que vive a si mesmo como um ser
universal, que tem o monopólio, de fato e de direito, do humano,
isto é do universal, que está socialmente autorizado a sentir-se
portador da forma total das condições humanas."

Considerando - se tais possibilidades como decorrentes da
sua condição de macho , mantê-la torna-se a principal meta. A
defesa da masculinidade, como dissemos, culmina em exorcizar
qualquer vínculo com o homossexualismo e com o feminino.
Desde cedo, as crianças são ensinadas a manterem distâncias desses
"flagelos" . Assim, devem brincar com meninos , com brincadeiras
consideradas masculinas , não apreciar requintes de vaidade, ter
atitudes duras , racionais , firmes e fortes.

No campo dos sentimentos , a primeira coisa que as famílias
patriarcais ensinam aos seus filhos é dominá - los, pois os vêem
como sintomas de fraqueza , coisa de mulher e de maricas.
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Ensinam: "homem que é homem não chora", "não tenha medo,
enfrente o adversário', "se vier para casa apanhado, apanhará
novamente". Entendem que essas são formas de ensinar o menino
a ser homem, que podem ser traduzidas como: não ser
homossexual e não ser mulher. Enfim, o menino é criado para ser
macho, senhor, corajoso e bem sucedido, onde não há espaço para
o fracasso e a capitulação.

O homossexualismo é tratado como uma praga que deve ser
execrada. Nada mais ofensivo a um menino, que já introjetou os
preconceitos sociais, do que ser chamado de "bicha", "viado" ou
"gay". Tais "ofensas" são resolvidas com agressões físicas, trocas de
palavrões e inimizades. Entretanto, se considerarmos que o ser
humano é um todo, no qual as chamadas características femininas
se relacionam com as masculinas de forma natural e holística, a
repulsa a uma dessas partes, certamente, gera grande ambigüidade e
contradição para o indivíduo. A masculinidade vai sendo elaborada
como negação e oposição, situação que não permite a plenitude do
ser, pois limita suas possibilidades de viver o seu todo.

O medo de não garantir a masculinidade leva os homens a
verdadeiras manobras, que incluem desde o desprezo a partes de si,
até a subjugação do outro. Com os seus pares, os do mesmo sexo,
os homens mantém relações iguais, se desconsiderarmos a variável
classe e marcarmos a variável sexo. Mesmo assim, relacionam-se de
forma superficial, sem se aprofundarem no conhecimento de si,
nem estabelecerem verdadeiras relações de troca, de ajuda, de
solidariedade, em síntese, qualquer tipo de afetividade. Reúnem-se
em locais públicos, envolvendo bebidas, cigarros, jogos de azar e
gastam o tempo de convivência falando de suas aventuras e dos
troféus conquistados.

Entre os troféus que fazem questão de colocar na vitrine,
sobressaem as conquistas amorosas e as vitórias profissionais.
Como dissemos anteriormente, a identidade masculina assenta-se
em dois pilares: no sexo e no trabalho. "Nossa cultura aspira a que
eles tenham na esfera pública a performance de um Príncipe, e no
âmbito amoroso a de um Don Juan." (Nolasco,1995, p.117)
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Dentre os atributos considerados pela sociedade como

demarcadores da condição de homem, está a atividade produtiva.

Através dela, várias rupturas se dão e configurações se estabelecem,
como: a possibilidade de se manter fora da família original; a
condição de formar a sua própria família; o poder de responder

pelos seus atos; a condição de construir seu próprio patrimônio;
enfim, ele se abre para fora de si.

O lançar-se para fora trás vantagens e desvantagens. No que
se refere à construção da identidade masculina, baseada na procura
de firmar uma masculinidade que é clivada, as desvantagens

superam. Criado para ser macho, para não dar espaço ao seu lado

humano, a colocar-se na figura do provedor, do exemplo de

moralidade, condutor e corretor dela, o trabalho torna-se a fonte,
também, da sua desumanização. Uma atividade que tem o poder de
dar forma aos pensamentos, de objetivar os sonhos e as projeções,
acaba servindo para "reduzir a visão crítica sobre eles mesmos,
reproduzir os valores patriarcais, alimentar as disputas e os jogos de
poder" (Nolasco, 1995, p.56).

Da mesma forma que aprenderam a lidar com o trabalho de
maneira mecânica, sem pensar no seu processo, nas energias que
liberou ou reteve enquanto o desempenhava, nas suas
conseqüências, que não sejam as imediatas, como ganhar dinheiro e
ter sucesso, passarão a lidar consigo mesmos e com os outros
também de forma superficial e exterior. Tudo precisa acontecer
com a mesma objetividade com que suas atividades se dão.
Esquecem-se que são pessoas e que estão lidando com pessoas que
possuem sentimentos e emoções. Nesse processo, em que as
relações são regidas pela mesma lógica do poder e da manipulação,
torna-se mais fácil escamotear as verdades e impor falsas situações,
como aduela que afirma a supremacia de uns sobre os outros.

E dentro dessa lógica e do medo que a feminilidade impõe à
masculinidade, que as relações entre homens e mulheres
estabelecem-se. Os homens mantém com as mulheres relações
desiguais, nas quais são postas no papel de objetos e não de
sujeitos. Longe de vê-las como parceiras, como iguais, colocam-nas
como objeto dos seus desejos, no atendimento aos seus interesses
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sexuais e às suas necessidades domésticas . Elas servem porque
atendem aos "apelos de beleza e adesão à cena doméstica"
(Nolasco, 1995, p.131).

O sexo é colocado como única perspectiva de contato entre
eles. Falam das mulheres como se estivessem tratado de coisas:
gostosas , desejadas , consumíveis . Falam dos seus corpos,
principalmente nádegas, seios, coxas , como se elas se reduzissem a
estas partes. Nas rodas de amigos, as mulheres são sempre assunto
de primeira ordem. Não por sua competência intelectual, por um
negócio importante que ela conseguiu realizar, ou pela sensibilidade
com que entendeu uma situação e procurou solucioná-la. Ao
contrário , elas são expostas, assim como fazem com suas imagens
em calendários e propagandas comerciais.

Outra forma de lidarem com as mulheres é colocando-se
como seus protetores , como tendo obrigação de mantê -las, mesmo
a custo de sacrifícios . Saber que é o provedor, que é ele quem
alimenta a mulher e os filhos é uma forma de provar sua
masculinidade . Mesmo quando lidam com mulheres que
desenvolvem atividades produtivas , colocam - se como seu suporte,
como aquele que as orienta nos negócios e, desse modo, acabam
transferindo o sucesso feminino para si.

A masculinidade ancorada na idéia de virilidade também
comporta a competição e o desempenho esportivo , afinal, ele
precisa mostrar que tem força física suficiente para ser alçado ao
papel de herói e protetor . Vida sedentária , responsável em grande
parte pela fragilidade física, é dita como uma característica feminina
e eles não podem permitir que sua masculinidade seja ameaçada.

Decerto , essas também são manobras utilizadas para provar
algo que eles não têm muita convicção : sua força , seu poder, sua
racionalidade , sua dominação , sua masculinidade , visto que não
aprenderam a viver sua afetividade, a ter relações verdadeiras de
cumplicidade , a não ver o diferente como o seu rival , de modo que
restou-lhe a imposição , o controle , a dominação , até como
mecanismo de defesa.

Em síntese , o modelo de masculinidade que vem sendo
ensinado aos homens não deixa espaço para a afetividade, não os
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ensinou a lidar com a emoção, mas apenas com "assuntos

concretos: sexo, esporte, profissão, política. Conversar sobre

emoções, ou mesmo demonstrá-las, sempre foi considerado um
sinal de fraqueza, de feminino" (Cuschnir, 1992, p.62). A emoção
traz uma ameaça subjacente, à medida em que revela a sua essência
humana, que é socialmente tida como sinônimo de fraqueza. Para
encobrir essa fragilidade, baseia suas relações com os outros

homens na fala. A idéia é que homem não deve olhar para homem,
não deve conhecer o outro como ele é - com seus anseios, medos,

sonhos - e sim falar com ele sobre coisas consideradas sérias, entre

as quais se destacam: esporte, profissão e mulheres.

Enquanto a masculinidade vai se formando num processo

de construção social permanentemente revisitado, a feminilidade,
como dissemos, é tida como naturalmente dada, e o papel biológico
é suficiente para definir sua identidade. De acordo com essa lógica,
além de ser mãe, a mulher torna-se a principal responsável pela
socialização e criação dos filhos, bem como pela manutenção da
ordem dentro do lar.

A atribuição desses papéis ao sexo feminino é justificada por
argumentos de ordem biológica, baseados na teoria da natureza
humana. A idéia é que as mulheres são naturalmente afeitas a tais
ocupações por serem de natureza mais dócil, pacientes, amorosas,
sensíveis, educadas, bondosas, afetivas.

Diante dos parâmetros que estamos adotando, o argumento
acima não se sustenta, e preferimos concordar com Saffioti (1987,
p.16): "rigorosamente, os seres humanos nascem machos e fêmeas.
E através da educação que recebem que se tornam homens c
mulheres." Desde bebês, as crianças do sexo feminino são tratadas
como bibelôs - lindas, frágeis, intuitivas, sensíveis - a quem os pais,
os irmãos, a sociedade devem proteger e defender.

Sob o véu da proteção e do zelo, estabelecem para elas
características que são antagônicas às masculinas, impostas "através
da relação de força que os une e os opõe"8. Considerando que a
forma como homens e mulheres são identificados e se identificam

R Bourdieu (1995) discute o assunto.
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corresponde aos interesses sociais, fazer com que as mulheres
acreditem que por natureza são as pessoas mais adequadas à
invisibilidade, ao desempenho de papéis de pouco prestígic social,
possui um significado que prevê outros alcances, como a aceitação
do domínio masculino e a sua diligência para a concretização do
mesmo.

Diante do convencimento de que não possuem perfil para a
competitividade, para o exercício do poder, por serem vulneráveis e
afetuosas, elas delegam o poder aos homens - pai, marido, filhos -
mesmo quando, nos bastidores, são as responsáveis pelo sucesso
deles. Além de servirem para ajudar e fazer com que o sucesso
masculino se dê, também são importantes enquanto símbolos,
como objetos, "cujo sentido é constituído fora delas e cuja função é
contribuir para a perpetuação ou para o aumento do capital
simbólico detido pelos homens" (Bourdieu 1995, p.168). O valor
que uma mulher representa, pela educação que recebeu, pela
distinção do seu porte, pela afetividade, rende às famílias bons
negócios, seja no plano econômico, através de casamentos nos
quais fortunas são somadas, seja nas trocas de interesses políticos e
sociais. Em qualquer um dos casos, ela é tratada como objeto: sem
poder de decisão e como moeda no mercado. Nessa posição, ela
precisa ser meiga e sua afetividade não só é liberada como cobrada,
pois rende pontos para as negociações que serão feitas.

Também a manutenção desse "capital simbólico" necessita
do seu desempenho, se considerarmos que são elas que asseguram a
"gestão da vida ritual e cerimonial da família, organizando as
recepções, as cerimônias (...) destinadas à assegurar a manutenção
das relações e da influência da família" (ibid, p.172). Papel que só
poderia ser desempenhado por pessoas sensíveis, bem educadas,
bem cuidadas e elegantes.

Apesar da importância que as mulheres têm na
transformação do capital simbólico em econômico, elas próprias
não conseguem perceber isto e assumem o papel de bibelôs e os
preconceitos que o acompanham. Em muitos ditos populares, a
beleza é interpretada como característica feminina e em oposição à
inteligência. Ser bonita é um elemento identificador do sexo

117



feminino, assim como ser incompetente também. As mulheres

consideradas mais femininas são aquelas com menos êxitos nas

atividades que envolvem competência e inteligência. Como estas
são características tidas como masculinas, quando uma mulher tem
sucesso, diz-se que foi pela ajuda masculina, em troca de favores
sexuais, por sorte ou ainda por ter sido um trabalho fácil; nunca por

seu esforço ou sua habilidade.

Percebe-se que, embora homens e mulheres sejam "vítimas"

da pressão social e da imposição de papéis, as mulheres incorporam

mais os conceitos negativos do que os homens, gerando frustrações

que serão passadas na educação dos filhos. Responsáveis que são

por esse papel, sua tendência e transmitir os conceitos que têm

sobre o seu gênero e sobre o masculino. Nesse processo, apesar de

estarem cada vez mais assumindo papéis tidos como masculinos,
continuam identificando-se com a família e requisitando a proteção

masculina. Do mesmo modo, delegando o poder aos homens e se

colocando como sua colaboradora, o que serve, entre outros, para
incentivar o narcisismo destes, balizado no distanciamento da
afetividade e na sua humanização. Enquanto isso, a afetividade que
é exigida delas, como parte de sua natureza, também serve para
colocá-las numa situação desigual e inferior a eles.

Senhores do mundo X senhoras do lar

A construção da identidade, sob a ótica em que estamos
focalizando, tem na divisão sexual seu ponto central. A partir dela,
estabelecem-se as bases das relações sociais, dos sentimentos, das
emoções e da divisão do trabalho. Essa é a mesma fronteira que
serve para separar o espaço público do privado, e destinar o
primeiro aos homens e o segundo às mulheres.

Essa divisão é prenhe de significações, que começam a ser
desveladas pela compreensão dos dois termos. Público é tudo
aquilo que merece ser mostrado, que possui um valor independente
da época ou da situação. Í1 através dele que os indivíduos se
eternizam e transcendem. Enquanto que o privado identifica-se
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com o que não deve ser iluminado, que precisa ser protegido,
escondido, guardado (Arendt, 1975).

Na Grécia Antiga, o público identificava-se com a vida
política, vivida por pessoas com poder de argumentação e de
decisão, em oposição à vida privada, que consistia naquela
desenrolada na cena do lar, pelas pessoas que não participavam da
polis, como os escravos e as mulheres. Com isto, estabelece-se a
distinção entre as esferas da vida pública e da privada e o domínio
da primeira sobre a segunda.

Também para garantir a satisfação das necessidades dos
indivíduos, estabelece-se que "a manutenção individual fosse a
tarefa do homem e a sobrevivência da espécie fosse a tarefa da
mulher" (Arendt, 1975). A distribuição desses papéis por sexo,
explicada conforme uma lógica da naturalização de situações
sociais, serve para demarcar os limites da masculinidade e da
feminilidade: "a comunidade natural do lar decorria da necessidade:
era a necessidade que reinava sobre todas as atividades exercidas no
lar", enquanto, "a esfera da polis, ao contrário, era a esfera da
liberdade e sua condição era a superação das necessidades da vida
familiar" (Ibid, p.40).

Colocam-se, desta forma, os limites e as possibilidades dos
indivíduos a partir do seu sexo. Para os homens, pertencentes ao
mundo da polis, do público, o limite é a liberdade; ao contrário das
mulheres, que vivem na luta contínua para ultrapassar a limitação
que as necessidades impõem, afinal, elas são indicadas para o papel
de guardiãs da comida e do teto. Sua liberdade depende de tal
superação que parece fadada a não acontecer. Primeiro, porque a
espécie precisa ser reposta e as necessidades para garantir sua
existência se sucedem. Em segundo lugar, porque encerrada no
privado estarão impedidas de aprender outras regras que não sejam
as que estão acostumadas a usar.

São muitas as implicações dessa divisão:

"colocadas do lado do privado, portanto excluídas de tudo o que é
da ordem do público, do oficial, elas não podem intervir enquanto
sujeitos, na primeira pessoa, nos jogos onde a masculinidade se
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afirma e se realiza, através de atos de reconhecimento mútuo

implicadas em todas as trocas isótimas." (Bourdieu, 1995, p.168)

A não participação feminina na esfera pública traz embutida
sua invisibilidade, uma vez que é ela que marca a presença do
indivíduo no mundo e que garante a sua imortalidade.

A relação de poder que existe entre as vidas pública e
privada na sociedade Ocidental, marcada pelo androcentrismo, tem

colocado o privado à mercê do público, conquanto este precise
daquele para garantir sua presença. O mesmo ocorre com o sexo
feminino que se coloca na dependência do homem para aparecer, o

que tem resultado em um silenciamento da história feminina. 0 ser

humano que vive na esfera privada, "não se dá a conhecer, e
portanto é como se não existisse. O que quer que ele faça
permanece sem importância ou conseqüência para os outros, e o
que tem importância para ele é desprovido de interesse para os
outros" (Arendt, 1975, p.68).

É dentro dessa lógica que o trabalho realizado pelas
mulheres no lar nunca é considerado como tal, e sim como algo de
menor importância, um simples labor que não precisa ser
mostrado, porque não possui a dignidade dos feitos que valem a
pena ser lembrados. Subjaz ao desvalor concedido ao trabalho
doméstico dois elementos importantes: o fato dele não gerar, pelo
menos explicitamente, valor de troca, e as condições em que o
mesmo se dá. A idéia é que o homem produz bens e riquezas,
enquanto a mulher limita-se a consumi-lo, quando muito,
reproduzi-lo. A verdade continua velada, pois sabemos que o
desprezo com que se trata o trabalho desenvolvido no espaço
interno, por vê-lo como aquele que não serve para gerar riquezas e
é desempenhado por pessoas que sequer são capazes de se
sustentarem é, no mínimo, decorrente de má fé.

Má fé, porque ao desqualificar-se o labor, colocando-o em
posição inferior ao chamado trabalho produtivo, desqualifica-se,
por extensão, quem o realiza e o coloca numa posição de
inferioridade, de servilidade e de tutela. Sendo a igualdade
considerada a base para a liberdade, mostrar que as mulheres são
incapazes de contribuir com o desenvolvimento social e econômico
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sária,e que o seu fazer não passa de ocupação vil e desneces serve
para impedir sua liberdade e justificar sua submissão.

Para explicar e principalmente legitimar a desigualdade dos
seres, tomando como demarcador o tipo de trabalho exercido por
eles, alguns filósofos exerceram com perfeição seu lado reacionário.
Fichte, entendia que a mulher jamais podia ocupar cargos na esfera
pública, pois faltava-lhe aptidões para a especulação, de modo que a
ela só competia a realização de atividades práticas. Hegel concorda
com as idéias de Fichte, acrescendo-lhes novos elementos que
julgava explicativos. Para ele, a coisa pública precisava ser gerida
por pessoas racionais e emocionalmente equilibradas, o que excluía
as mulheres, por vê-las como naturalmente sentimentais, movidas
pela piedade, pelo coração e pela emoção. Augusto Cocote vai além,
ao limitar o poder feminino até mesmo no espaço privado. Tendo
as mulheres no mesmo nível das crianças, advertia que sua
responsabilidade no lar precisava ser limitada e vigiada.

Vem de longe a tendência de imobilizar as mulheres, de
fazê-las repetir usos e costumes e, com isto, costurar sua identidade
a uma suposta natureza que não tem suporte emocional e físico
para viver o conflito, a instabilidade, enfim, as exigências do mundo
real. Por serem vulneráveis, têm dificuldades para tomar decisões,
fazer julgamentos e assumir responsabilidades; precisam ser
protegidas, guardadas e vigiadas. Acostumadas a ver o mundo pela
ótica dos homens, as mulheres passam a acreditar que o seu senso
de justiça é inferior ao masculino e que os seus julgamento não são
isentos de "sentimentos de afeição ou de hostilidade" (Gilligan,
1982, p.17), o que as tem levado a entregar aos homens o poder de
decisão inclusive sobre suas vidas e, em troca, empenham sua
bondade e a disposição para agradar. Ou seja, além de não terem
liberdade, de não decidirem os caminhos que gostariam de seguir,
ainda são levadas a 'acreditar que precisam fazer barganhas com os
homens para serem "amadas" e "cuidadas".

Situações que são contraditórias, se considerarmos que as
sociedades não vigiam as mulheres para protegê-las, mas, de fato,
para se protegerem delas. A identidade feminina, aparentemente tão
bem ancorada na biologia, é extremamente ambígua. As mulheres
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são tidas, ao mesmo tempo, como dependentes e livres, fonte de

vida e consumidoras de energias, simples e misteriosas. Elas são
sempre uma caixa de surpresas, dizem muitos homens: "quem
consegue entender as mulheres"? Certamente pela ameaça que essa
ambigüidade encerra, existam tantas manobras para mantê-las fora

das relações de competição, de igualdade e de possibilidades.
Também por isso, "os homens habituaram-se demais a impor

silêncio às mulheres, a rebaixar suas conversas ao nível da
tagarelice" (Perrot, 1992, p.207) e têm investido tanto para calá-las,

"educá-las" e "civilizá-las".

Como evidenciamos, a existência de duas esferas - pública e

privada - indica "que há coisas que devem ser ocultadas e outras

que necessitam ser expostas para que possam adquirir alguma
forma de existência" (Àrendt, 1975, arregimentadas quando em
situação de ambigüidade. Sempre que p.84). A escolha do que deve
ser mostrado ou ocultado varia de sociedade para sociedade; o que
para uma é motivo de louvor e de orgulho, para outra pode ser de
vergonha e acanhamento. Por exemplo, as sociedades cristãs
pregam a caridade e a bondade, desde que selam praticas no
anonimato, o que parece uma contradição pois tratam-se de atos
considerados meritórios. Onde está o limite do que é bom para ser
exposto e do que é bom, mas precisa ser guardado? E do que é
mau, desonroso e por isso acobertado?

Trata-se de entender que os conceitos de bom ou mau
podem ser os mesmos, porém aplicados em esferas diferentes. As
situações meritórias consideradas merecedoras de virem à luz, ao
público, quase sempre representadas pela masculinidade, são da
ordem do concreto, do real; enquanto aquelas que, mesmo "boas",
precisam manter-se no anonimato, estão na esfera do transcendente
e, por isso mesmo, são desempenhadas por mulheres e pessoas
consideradas "vocacionadas".

A vocação e a missão são é preciso ter pessoas para
dedicarem-se a ocupações de pouco prestígio social e econômico,
como aquelas que garantem o suprimento das necessidades
humanas de alimentação, cuidado e doação; ocupações que mantém
o indivíduo preso a uma vida repetitiva e sem criatividade, diz-se
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que só pessoas especiais poderão exercê-las. Especiais demais. A
ponto de não poderem ser vistas como normais, iguais aos da
esfera pública, o que as faz desiguais.

Na esfera privada, -r noção de bondade identifica-se com a
de sacrifício, característica atribuída à identidade feminina. Desde
cedo, as meninas são ensinadas que devem ajudar aos outros, ter
atitudes cordatas, rever os seus projetos em benefício do próximo,
da segurança e do bem estar das pessoas. Ao contrário dos homens,
que são ensinados a perseguir suas metas "doa em quem doer". O
sucesso e a realização dos objetivos imperam sobre as relações e
afetividades. São elas que precisam adequarem-se a eles, pois as
regras do jogo estão postas, onde o sentimento de individuação, de
separação são componentes básicos, e elas precisam ser jogadas
conforme o estabelecido.

Essas têm sido armadilhas usadas para aprisionar as
mulheres na esfera privada e fora do exercício do poder
considerado masculino, aquele que é exercido publicamente. É
certo que elas manipulam uma rede de micro-poderes importante, o
que não é percebido pelos homens, nem contestado, pois não se
colocam como ameaças para eles e sim como corroboradores. As
mulheres, consciente ou inconscientemente, vêm aceitando o papel
de coadjuvantes, muitas vezes como perfeitas "eminências pardas".

Tendo explicitado a estrutura e as matrizes da identidade de
gênero, mesmo sabendo que ela levará tempo para ser superada e
substituída, vale lembrar que tanto o conceito de homem quanto o
de mulher já se encontram em processo de resignificação. A
identidade feminina está em questão há mais tempo, pois o
movimento feminista incumbiu-se de desmistificá-la e relacioná-la
com sua historicidade. Também os homens, de forma mais
imperativa a partir da última década, estão discutindo sua
identidade e seus papéis. Apesar do descompasso quanto ao início
dessas discussões, começa-se a esclarecer que homens e mulheres
não são inimigos, nem sua relação é de oprimido e opressor, ao
contrário, tanto uns quanto outros são oprimidos por um modelo
político e social e precisam, juntos, conquistar sua autonomia.
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Assume-se que a postura discriminatória que tem
caracterizado as relações entre homens e mulheres, não é positiva
nem para a sociedade, nem para os indivíduos particularmente.
Além de outros prejuízos, ela serve para dividir as pessoas c
desenvolver o desrespeito, desvalorizando e inferiorizando uns em
benefício de outros. Benefícios que também estão em questão. Na
última década, o comportamento dito da "natureza masculina",
baseado na virilidade, na posse e no poder, está sendo criticado não
só pelas mulheres, pelos filhos e pelas instâncias mais sensíveis da
sociedade, como pelos próprios homens.

Os homens estão tomando consciência do alto preço que

pagam para se manterem dentro do padrão de masculinidade que a

sociedade patriarcal forjou; onde são obrigados a vigiar e controlar
permanentemente seus sentimentos, nunca reclamar do excesso de
trabalho, nem dos cansaços que ele provoca, a não "falhar"
sexualmente e a manter acesa a chama da disputa e o jogo do
poder, entre outros.

Sem dúvida, a batalha por conquistar sua liberdade, de ter o
direito de conectar-se consigo mesmo, de sentir-se homem e não
apenas macho, terá que começar dentro de si mesmo. Como
demonstrou Nolasco na obra citada, o processo de humanização
masculina implica em renúncias que ele tem dificuldades para
aceitar. Primeiro, porque precisará abrir mão da representação que
construiu de si, baseada no sucesso, na idéia de coragem e
superioridade e se aceitar como um ser humano comum. Na
seqüência, isso o fará entrar em contato com uma parte de si, até
então repudiada, que inclui a dor, a fragilidade, o amor e o
sentimento. Como ele não está habituado a lidar com esses
aspectos, terá medo de deixar de ser `homem' e de perder sua
identidade.

'Também a identidade feminina passa por um processo de
resignificação. Apesar de continuarem sendo as principais
protagonistas da cena doméstica, cada vez mais as mulheres
mostram que o limiar entre o público e o privado é tênue, e que
elas são capazes de enfrentar o primeiro com segurança e
competência. Nesta esteira, com mais frequência elas vêm
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enfrentando situações difíceis, tomando decisões e assumindo suas
conseqüências. Também estão deixando de ser sexualmente
passivas, objetos do desejo masculino, para serem desejantes; do
mesmo modo, estão assumindo a responsabilidade pelo seu
sustento e o da prole.
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CAPÍTULO IV

ESPAÇOS MASCULINOS E
FEMININOS
Posições determinadas por
manobras simbólicas

"A sociedade estabelece meios de
categorizar as pessoas e o total

de atributos considerados como comuns
e naturais para os membros de cada

uma dessas categorias."

En,ing Gofman. "Estigma"

A

pós termos mostrado que a identidade de gênero, assim
como a identidade em geral, é uma construção que se
dá no contexto histórico e no bojo das relações sociais,
nosso entendimento é que não existe uma natureza

pronta e inalienável, de modo que ser homem ou ser mulher se faz
no processo de socialização.

A forma como as alunas e alunos da Faculdade de Filosofia
se viam, o padrão identificatório que seguiam, a identidade de
gênero que possuíam, a maneira como lidavam com os modelos
estabelecidos, precisam ser entendidos nessa trama, que inclui não
só as relações sociais travadas no seio da instituição, mas também
na sociedade.



Com base nesse entendimento, no presente capítulo

procuraremos identificar as bases teóricas em que a masculinidade e

a feminilidade eram definidas e como eram vividas na prática da

Faculdade de Filosofia, através dos cursos seguidos, das atividades
praticadas por homens e mulheres, e dos espaços físicos ocupados,
buscando compreender os significados e símbolos culturais
envolvidos.

Cursos Seguidos e Significados
de Gênero

A faculdade foi criada seguindo o modelo de poder e a
moral patriarcais . Destinada ao público feminino , enquanto espaço
reivindicado por ele e concedido pela sociedade, suas bases
filosóficas estruturantes , seu mentor , sua direção e sua lógica
interna seguiam conceitos universais , racionais e "igualitários",
visando cumprir uma "missão" teoricamente unificadora, que
consistia na defesa e engrandecimento da Nação.

Ao chegar da temporada de estudos nos Estados Unidos,
trazendo novas idéias sobre a educação , Isaías Alves achava que a
brasileira continuava no estágio da "empiria"1. A solução, no seu
entender, exigia romper a dicotomia entre educação e instrução,
mudar a mentalidade do professor e orientar os jovens para suas
verdadeiras vocações . Sua crítica atingia as mulheres em cheio, pois
elas constituíam maioria na ocupação dos cargos de docência,
especialmente no ensino primário . Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística , no início da década de 40 o
ensino primário no Estado da Bahia possuía 3.180 docentes, sendo
2.984 do sexo feminino.

1 No dia 03 de dezembro do ano de 1931, em entrevista ao jornal do Brasil, deixou claro

que a educação brasileira era atrasada e precisava ser capaz de preparar os indivíduos

para o trabalho produtivo e a defesa nacional. Na época, ocupava o cargo de Sub-

Diretor Técnico da Diretoria de Instrução do Estado da Bahia.
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Além das docentes, a quem atribuía parte do insucesso da
educação, por vê-las no seu exercício sem estarem comprometidas
integralmente com ela, também o Estado era responsabilizado, ao
deixar de estimular os estudos na área das humanidades por
preconceito e desinformação. Como escreveu, em tom de crítica
severa:

"entendem que só são "científicos" os estudos, os cursos, as
pesquisas e observações especificamente científicas, ao passo que
o saber das coisas humanas - a História, a Literatura, a Filosofia
(...) são formas subcientíficas, menos sistemáticas, menos
objetivas..." (Isaías, 1939)

A fala do Educador representa a posição da sociedade
baiana quanto às carreiras consideradas de sucesso naquele
momento: as do campo do pensamento lógico, prático ou de
sucesso econômico. Apesar de não indicar a que sexo elas
pertenciam, considerando que a clientela da faculdade era de
mulheres, é fácil inferir que as escolhas profissionais seguiam uma
lógica social tradicional, que consistia em reservar aos homens os
cargos de prestígio na esfera pública, e às mulheres aqueles que não
as colocassem na competição com eles.

Os jornais da época confirmam a manutenção dessa longa
tradição ao veicularem notícias elogiosas sobre mulheres que
conseguiam destaque na área das "letras", como aconteceu com
Edith da Gama Abreu, ao tomar posse na Academia de Letras da
Bahia, no ano de 19382. No ensejo, o jornal O Imparcial deixou
evidente que os elogios estavam sendo feitos porque ela havia
escolhido uma ocupação considerada apropriada ao seu sexo, que
não feria o modelo idealizado e exigido pela sociedade para o sexo
feminino. O mesmo não ocorreria se ela tivesse optado por uma
área considerada masculina, como a das ciências. Tais escolhas
seriam repudiadas pela sociedade, pelo que representavam
enquanto possibilidades de alterar o padrão de identidade feminino,
conferido socialmente.

2 O Imparcial, Salvador, de 10 nov. 1933.

129



A inserção de Edith da Gama Abreu no espaço público,
demarcadamente masculino, denotava sua distinção do normal das

mulheres. Na década de 40, quando a sociedade não conseguia
admitir que as mulheres de camadas média e alta pensassem em
trabalhar - concessão feita àquelas da camada trabalhadora, que já
vinham exercendo atividades produtivas a fim de garantir o seu
sustento e o da família - ela defendia esse direito para todas as
mulheres, acusando a sociedade de ser preconceituosa e afirmando

que o lar não devia ser cárcere, nem os filhos, algemas.
Os argumentos de Edith, representativos dos ideais da

sociedade e da faculdade, se levarmos em conta que ela era uma das

suas docentes, era divulgado nos meios de comunicação de massa,

o que pode significar a congruência com os interesses sociais. Em

parte, o era. Ao defender os "direitos" femininos, ela em nada
conflituava com os valores sociais, 'na medida em que seus
argumentos estavam baseados na defesa da família. O trabalho
feminino, naquele momento, período de guerra - em que os
homens, tradicionalmente os provedores, estavam envolvidos com
a "defesa da pátria" - era uma necessidade. Também, a defesa se
pautava na certeza que as mulheres trabalhadoras não
negligenciariam as tarefas do lar.

Para fortalecer a possível convivência entre o espaço
privado - do lar - e o público - do estudo e do trabalho - ela usava
exemplos de mulheres que haviam se destacado no campo da
ciência sem deixar de ir à feira, de acompanhar os maridos ou de
cuidar dos filhos. Como escreveu no jornal O Imparcial, do dia 30 de
outubro de 1940, sobre Madame Curie:

"Ela nào deixou de cumprir um só dever feminino porque soube
compreendê-los dentro dos deveres humanos. Não imolou sua
vocação de cientista aos estultos cânones da missão social da
mulher restringida à maternidade. E os prêmios honoríficos que
recebeu em profusão incrível, não lhe macularam os títulos
radiosos da filha, esposa e mãe invejável."

Esta mulher era apresentada à sociedade como símbolo das
possibilidades femininas e do seu compromisso com a família, a
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ponto de não colocá-lo em perigo, nem mesmo quando tivesse uma
atividade criativa e produtiva. Nisso, havia uma identidade entre as
representações do ser mulher definidas pela sociedade, e aquela
defendida por uma mulher que se destacava como sendo politizada
e atual. A imagem que ela apresentava da mulher era equivalente
àquela socialmente aceita, como sintetiza o exemplo de mulher
arrolado: "Uma jovem mulher casada, cuida do lar, lava a sua
menina, espia as caçarolas ao fogo... e no pobre laboratório da
Escola de Física uma sábia faz a mais importante descoberta da
ciência moderna."

O pensamento de Edith trazia, tanto para a sociedade
quanto para o sexo feminino da faculdade, respostas satisfatórias.
Mais especialmente para as alunas de camadas médias que
precisavam trabalhar, e viam no estudo a possibilidade de encontrar
uma colocação no ensino ou em repartições públicas. Do mesmo
modo, a sociedade admitia que as mulheres solteiras ou viúvas
encontrassem no trabalho formas para garantirem sua
sobrevivência.

Ter independência econômica era, para as mulheres que não
contassem com o homem provedor, a forma de evitar um "erro
moral". Mais perigoso do que aceitar o trabalho feminino, era
conviver com a prostituição, com os favores sexuais, em troca da
sobrevivência. Estudar, portanto, tinha dupla significação. Por um
lado, asseguraria a dignidade da mulher sem recursos, ao dar-lhe
uma forma de "ganhar a vida" através da prática de ocupações
admitidas como dignas, sem, com isto, comprometer a estrutura
familiar, pois, como mostrou a imagem de mulher trazida por
Edith, o trabalho produtivo poderia conviver com as atividades no
lar e as funções biológicas.

A situação estava resolvida para as mulheres de camadas
sociais que precisavam trabalhar para viver, e continuava ambígua
para as demais. Tanto a sociedade quanto a faculdade tinham
dúvidas do mérito do estudo e do trabalho feminino. Os alunos
não tinham dúvidas que preferiam mulheres dependentes
economicamente e menos preparadas intelectualmente; as alunas
viam no estudo um misto de liberdade e perda. O estudo poderia
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ser um valor no mercado matrimonial ou um desvalor? Os homens
gostariam de ter esposas inteligentes e produtivas? Pairava a dúvida

e, diante dela, as representações sociais davam o norte, ao
desconfiarem da mulher intelectual.

iA maioria das alunas concordava que não precisavam ser
muito preparadas, nem demonstrarem sua competência, com
receios de não serem escolhidas para o casamento. Assim, mesmo
tendo melhor desempenho do que os alunos, não usavam isto
como um símbolo, porque sabiam que a sociedade tinha
preconceitos para com as mulheres inteligentes e valorizava aquelas
mais preparadas para as funções do lar.

O receio dessas alunas tinha por base o mesmo temor da
sociedade de alterar a estrutura de poder estabelecida. As mulheres
tinham medo de não encontrarem casamento; os homens de
casarem com mulheres que não quisessem continuar dependentes e
submissas, e a sociedade patriarcal, estruturada na família
hierárquica, sabia que modificar a estrutura de poder entre homens
e mulheres levaria a outras modificações nas relações de poder
vigentes na sociedade. Atitude que confirma o pensamento de
Chartier (1991), quando afirma que as lutas de representações têm
como finalidade o ordenamento e a hierarquização da estrutura
social.

A partir dessas representações, a área das ciências tida como
imprópria à "natureza feminina", levaria a mulher a perder sua
feminilidade e encantamento, características tidas como bazilares da
identificação feminina, enquanto que a das letras realçaria suas
qualidades e firmaria sua identidade.3

No processo de formação de uma identidade é sabido que a
ocupação é um dos elementos relevantes, pois os papéis
desempenhados pelos indivíduos são definidores da sua identidade.

s "No terreno das artes e das letras ela brilhará sem que a sua pessoa sofra a influência
sutil do ofício (..) Sim, uma mulher cientista, que coisa desagradável, intensamente

desagradável, (..) fica rígida como um pedaço de pau, ou melhor fica desumanizada,

nem mulher, nem homem. Vencer nas artes, nas letras, bela conquista. Uma mulher

artista redobra o seu encanto e o seu valor", escreveu o jornal O Imparcial, no dia 10

de novembro, do ano de 1938.
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Quanto a eles, olhando pelo foco da profissão, há uma verdadeira
harmonia entre o que a sociedade estabelecia e o que os discentes

da Faculdade de Filosofia adotavam. A distribuição das alunas nos

cursos de Letras e Pedagogia e dos alunos nos de Física e Química

reproduzia o modelo social que não admitia como "normal", como

"natural", mulheres em carreiras que demandassem a

experimentação, a elaboração racional e a construção do

conhecimento.
O princípio da identificação feminina na sociedade baiana,

no período em foco, era explicitamente o biológico. A partir dele, a
mulher era identificada principalmente pela sua condição de gerar
filhos, de cuidá-los e educá-los. Pensar em investir em si mesmas,
através do estudo ou de um caminho profissional, deveria ser uma
opção secundária, e só aceita diante da impossibilidade de se
dedicarem ao seu "destino" biológico.

As mulheres acreditavam nesse desiderato, como faz ver
uma aluna da faculdade, através de artigo de sua autoria publicado
no jornal A Tarde, do dia 01 de dezembro de 1945. Sob o título "A
moça Universitária", ela demonstra o quanto se sentia estranha por
estar cursando uma faculdade; situação que não se explicaria se ela
tomasse esse caminho como o natural e prioritário, e não como
uma alternativa diante da impossibilidade de cumprir sua verdadeira
"missão", definida pela sua condição biológica.

Cursar uma faculdade, adquirir conhecimento, seria
importante como forma de ocupação do tempo das mulheres que
não tivessem sido escolhidas para o casamento. Nessa situação,
dedicar-se à arte, à religião, aos estudos seria uma alternativa válida,
pois as ocuparia com atividades consideradas dignas e menos
perigosas do que aquelas oferecidas pela sociedade. Na arte, na
religião, nos estudos elas encontrariam alegrias "nobres" e "puras",
ao tempo em que dariam a "todas uma maternidade espiritual".

A condição feminina ia demarcando competências,
inscrevendo tendências, condicionando escolhas. Homens
identificavam-se com os cursos da área das ciências, da pesquisa, da
abstração, e as mulheres com os que levassem ao ensino, ao cuidar
e a ajudar no crescimento do outro. A tradição cultural, os valores e
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a estrutura de poder da sociedade encarregavam-se de reforçar o

que a "biologia" estabelecia, ao convencê-los de funções que lhes

eram reservadas, em benefício da família e da sociedade.
Às mulheres, a suposta fragilidade biológica era compensada

pela tolerância, bondade, docilidade, qualidades indispensáveis para
garantir a estruturação familiar, que exigia a dedicação ao cuidado
dos filhos, da sua educação e a manutenção da rotina familiar.
Neste aspecto, o público e o privado se fundiam, desde quando, em
ambos - na sociedade e na família - as mulheres deveriam manter-

se na penumbra, sem projeção nem possibilidades de

transcendência. Elas seriam, como afirmou a aluna acima citada,

sempre aquilo que "sua natureza" ditava: mãe, com todos os seus

papéis e características. Não sendo possível serem mães biológicas,
seriam mães espirituais, cuidando dos pobres, fracos e incultos,
com o que estariam cumprindo, também, um papel social, desde
quando a ideologia dominante afirmava que todos eram "filhos da
mesma pátria".

Nos anos 40 e 50, a sociedade baiana e brasileira davam
grande valor a essa função e não permitiam que as mulheres fossem
negligentes para com ela. No clima de guerra por que passava o
mundo, identificado como uma "época tormentosa", era preciso
defender as gerações de "moços, operários e incultos", a fim de não
permitir que eles fossem "ludibriados", como afirmavam. Ás
mulheres consistia a função de mães e educadoras, realizando obras
sociais, transmitindo "bons hábitos" e formando pessoas cultas e
comprometidas com os interesses do país.'

Havia por parte da sociedade em geral a convicção que essas
seriam tarefas que somente as mulheres poderiam realizar, por
serem "de natureza" mais cordata, por não terem estrutura física
capaz de envolver-se no trabalho produtivo. Ocupando-se com a
propagação dos valores sociais, com o disciplinamento dos jovens
estariam atuando na esfera adequada à "sua natureza" e prestando
um serviço à Nação.

4 Entre outros, o jornal O Imparcial discutiu o assunto no dia 24 de setembro, do ano de

1946.
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O educador Isaías Alves compartilhava desse entendimento
e o veiculava dentro da faculdade, por achar que o princípio do
feminino e do masculino decorrem de uma essência, assentada no
corpo, de modo que as mulheres, ao dedicarem-se ao espaço
privado - do lar - estariam sendo fiéis ao que eram por essência.
Como solicitou aos homens, em tom de pedido de permissão para
que "suas" mulheres cumprissem o papel de "mães" na sociedade:
"Matriculai no curso da vossa fé, da vossa esperança a mãe
extremosa, a noiva feita carinho, a irmã toda meiguice. Mães, noivas
e irmãs têm que comungar conosco este pão de sacrifício pelo
Brasil".5

No que pesa concordar com teorias que afirmam serem os
valores elementos que só podem ser tratados no tempo da longa
duração, a estrutura patriarcal da sociedade baiana reforçou e
fortaleceu a divisão sexual do trabalho, preservando os elementos
definidores da identidade de homens e mulheres. Os mesmos
meios de comunicação de massa, na década de 40, especialmente
no seu final, 1948, continuavam reproduzindo argumentos que
serviam para definir a identidade feminina a partir da sua condição
biológica, repetindo o que vimos no final da década de 30.

Nesse período, a identificação da mulher com a educação
tornava-se evidente. Principalmente com a educação das crianças, a
quem elas deviam guiar, proteger cuidar, orientar. Tal ocupação,
entretanto, não deveria ser exercida em substituição àquelas do lar e
sim, como complementar. A compreensão era que a família
precisava da mulher, pois não podia prescindir da sua paciência,
ponderação, dos seus "bons" exemplos e ensinamentos.

A família patriarcal tem sido instrumento de elaboração e
veiculação das diferenças entre os sexos. Sua rotina, rituais, hábitos
de linguagem, de vestuário, comportamentos ensinados e

Discurso proferido em 18 de outubro de 1956.

6 Como registrou o jornal Estado da Bahia, no dia 05 de outubro do ano de 1948: "Cabe

ao elemento feminino a função mais difícil , mais importante , no lar e na sociedade.

(...) No lar ela é o traço de união entre os filhos e da sua parte, dos seus ensinamentos

bons e acertados é que vêm homens de bem (...) realmente é a mulher o elemento

indispensável para a educação , incutindo boas maneiras , norteando o lar,

influenciando a sociedade."
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reprimidos vêm dando o tom da diferença e da desigualdade entre
homens e mulheres. Nessa moldura é que podemos compreender o
valor que a sociedade passou a conceder ao sexo feminino, pelo
que ele representava enquanto modelado para servir, aceitar e
sublimar.

Em nenhum momento os modelos de homens e mulheres
foram apresentados pela faculdade e pela sociedade baiana como
consequência do processo cultural e de socialização . Sexo e gênero
tornavam-se uma única coisa . A partir do corpo eram definidas as

atividades e seus respectivos produtos.

Coerentes com os padrões sociais estabelecidos para

homens e mulheres, as alunas e alunos da faculdade , nas duas

primeiras décadas de sua existência , seguiam áreas de conhecimento
e futura profissionalização "apropriadas " ao seu sexo . Como vimos,
a faculdade era eminentemente feminina, porque os cursos com
maior número de alunas eram os de Letras e Pedagogia , enquanto
os alunos concentravam - se nos de Química, Física, depois,
Jornalismo e Sociologia.

Lugar de Mulher é na Platéia/

de Homem é no Palco

Fazendo uma incursão pelo acervo iconográfico7 da
Faculdade de Filosofia foi possível identificar que também nas
atividades extra-curriculares os papéis, comportamentos e hábitos
de homens e mulheres eram definidos como extensão do corpo.

Os eventos registrados incluíam desde conferências e
cerimônias religiosas , até atos cívicos e momentos de
comemorações sociais. Em todos, a divisão sexual era evidente. O
lugar das mulheres era na platéia. Bonitas, bem trajadas e atenciosas

7 Trabalhamos com cerca de 400 fotografias, quase todas das décadas de 40 a 60,

caracterizando o período de atuação do Professor Isaías Alves (ele dirigiu a faculdade

até o ano de 1956).
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lotavam as salas, as igrejas e os pátios. Aplaudiam, enfeitavam,
prestavam homenagens , enfim, reforçavam o narcisismo masculino.

A atitude de não participar da cena corno atrizes, e sim
como coadjuvantes , significava que a sociedade as queria assim,
como ilustra o depoimento de uma ex -aluna do curso de História e
Geografia , que estudou na faculdade no período de 1954 a 1958, e
tem, na atualidade , uma participação importante na educação e na
sociedade.

"O que é que a sociedade esperava? Mulheres bonitas, bem

tratadas, pacatas, que não se mostrassem, que não fossem

salientes, que fosse aquela companheira do marido, aquela que dá

o suporte ao casamento."

Faz parte do referencial de identificação feminina, o ser
bonita. A sociedade baiana e a faculdade também reforçavam a
importância desse atributo, desde que fosse de forma requintada e,
ao mesmo tempo , discreta. Ser bem cuidada , bem vestida, bem
educada constituíam -se elementos valiosos para essas mulheres, que
seriam esposas de homens bem colocados econômica e
socialmente . O contrário , o excesso , a preocupação com os
modismos faziam a jovem ser vista como fútil, leviana, ousada; o
que não se adequava ao modelo de mulher.

As fotografias revelam, ainda, que as alunas , no geral, se

comportavam nas solenidades com mais displicência do que os

alunos. Apesar de sentarem-se com as pernas fechadas e os braços

cruzados é possível vê-las olhando em direção contrária ao palco,

ou, até mesmo , conversando no fundo dos auditórios . Quanto aos

homens, a atitude de platéia é sisuda e preocupada em fazer pose,

ele sério e concentrado nas questões que estavam sendo discutidas,

porém, muito mais, em passar uma imagem dita masculina, naquele

momento.
O "ar" displicente de algumas alunas quanto aos conteúdos

que estavam sendo ventilados , mesmo não sendo recomendável,
não chegava a ser um desvio inaceitável . Afinal, primar pelo
intelecto , pelo conhecimento não tem constituído elemento
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representativo da identidade feminina. Participar dos evento era o

suficiente, mesmo para aquelas que procuravam estudar, buscando
conseguir uma colocação no mercado de trabalho, em decorrência
de necessidades reais. Importante era, pois, manterem-se dentro
dos padrões considerados femininos, entre eles, não serem
"salientes", não procurarem aparecer, não se colocarem no mesmo
nível dos homens.

As fotografias também revelam que as mulheres exerciam na

faculdade outras ocupações auxiliares dos homens. Eram

responsáveis pela organização dos eventos, solenidades e banquetes
e exerciam funções de secretárias e telefonistas, entre outras.

Novamente, o lugar delas era os "bastidores", a invisibilidade, o
não reconhecimento. Este não devia vir a partir delas, do seu
desempenho no espaço público, e sim do casamento feito, do
homem com quem estivessem casadas.

É verdade que a fotografia é uma imagem aparentemente
abstrata e por si só sem poder de comunicação. Entretanto, ela não
deixa de ser uma forma de narrativa, rica de informações e capaz de
ampliar o olhar do pesquisador, principalmente se for lida
atenciosamente, à luz de outros documentos escritos e orais.

Os documentos da instituição confirmam o que as
fotografias apontam. Apesar de serem a maioria na faculdade, as
mulheres (alunas) participavam das atividades, mas não ocupavam
os postos de mando e de poder de decisão; preenchiam as platéias
como ouvintes e quase nunca como conferencistas ou oradoras8;
elaboravam artigos que eram divulgados na revista da faculdade,
porém versando sobre temas artísticos ou culturais, e raramente

Entre as fontes documentais trabalhadas, encontra-se um acervo iconográfico de cerca

de 400 fotografias, referentes, quase na totalidade, às décadas de 40 e 50. Nelas é

evidente que as mulheres superlotavam as platéias, bem vestidas e sentadas com

requinte, para ouvirem conferências, cursos, palestras proferidas por homens.
Também é comum identificar em solenidades de colação de grau alunos sendo

oradores da turma ou proferindo o juramento. Em outras, retratando o corpo

docente, ou solenidades com a presença de autoridades e suas esposas, estas

sentarem-se diante dos homens, enquanto eles, ficam de pé, em posição de destaque e

de "proteção".
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discutindo ou colocando seu ponto de vista sobre questões sociais
ou políticas.

A revista da faculdade - Revista C' íltura - era uma espécie de
"laboratório" das alunas do curso de Letras, assim como o jornal -
O Filósofò - era dos alunos de jornalismo. Apesar desta finalidade
comum, na prática definiam-se conforme os padrões de
masculinidade e feminilidade. A primeira, caracterizava-se pela
regularidade, pelo descompromisso político e era oficialmente
reconhecida pela direção da faculdade. Ao contrário do jornal, que
mesmo sendo um instrumento pedagógico, procurava manter sua
independência, gerenciando seus recursos e colocando em debate
questões polêmicas da sociedade e da faculdade.

Esses dois veículos definem-se pelas mesmas características
que formatam as identidades de gênero. O primeiro, seguia uma
ordem estabelecida, incluindo o apoio e a censura das autoridades
constituídas, servindo para realizar uma função acadêmica
previamente definida, assim como tem sido caracterizada a
identidade feminina. O segundo, definia-se pela audácia,
independência, criatividade, do mesmo modo que tem sido vista a
identidade masculina.

As mulheres concordavam que o lugar delas era na platéia,
desde quando o seu companheiro (noivo, marido) pudesse estar no
palco. O valor dele seria, por extensão, o dela, diante do que não
procuravam, nem se orgulhavam de ter um namorado, noivo ou
marido da Faculdade de Filosofia, e sim dos cursos de prestígio na
sociedade (Medicina, Direito, Engenharia). Uma ex-aluna do curso
de História e Geografia, do final dos anos 50, resumiu a lógica do
"palco" e da "platéia":

"...a mulher atrás de homem superior, e o homem atrás daquela
mulher que ia ser uma companheira mas que era uma mulher
inteligente, uma mulher formada, uma mulher com curso
superior. Então, tava tudo encaixadinho."

Nessa situação, ter o curso superior era importante, muito
mais para estarem à altura do cargo do marido. Ser esposa de um
médico, advogado ou engenheiro exigia saber comportar-se, saber
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vestir-se, saber falar, quando fosse oportuno. O treino se dava ao

longo da vida, também durante os anos de faculdade, ao facilitarem
o desempenho dos homens e manterem-se como suas auxiliares.

A partir dessas representações, os alunos e alunas
mantinham, através da escolha profissional, das atividades
desempenhadas e dos seus produtos, os modelos de masculinidade
e feminilidade tradicionalmente ensinados pela sociedade. Os
homens escolhiam os cursos considerados mais difíceis e que

causavam mais impacto na sociedade (Física, Química e

Jornalismo); depois, a partir dos anos sessenta, aqueles

supostamente mais politizados e polêmicos (Sociologia e Filosofia);

criavam e administravam diretórios acadêmicos e jornais

universitários; ocupavam as mesas de debates e conferências;
realizavam as atividades consideradas mais perigosas. As alunas
dirigiam-se para os cursos ditos femininos, desempenhavam tarefas
de menor valor social, alheavam-se do real, concediam aos alunos
os cargos de direção, entre outros.

O modo de agir dos homens e mulheres que constituíam o
alunado da Faculdade de Filosofia, sintonizava-se com o de
homens e mulheres da sociedade baiana. A condição de ser mulher
estava impregnada de estereótipos que definiam posições,
responsabilidades e qualidades. A sociedade baiana não previa nada
de diferente do que, historicamente, vinha sendo atribuído ao sexo
feminino. O espaço privado do lar permanecia sendo seu "destino",
exceção feita às salas de aulas - especialmente as infantis e outros
cargos auxiliares - e que não competisse com aquelas inscritas a
partir da sua condição biológica. Quanto aos homens, a sociedade
lhes reservava a "liberdade" e o sucesso, de modo que seu espaço
não seria o daquela faculdade. Todavia, ali estando, mantinham o
perfil masculino, apresentando-se no espaço público, ganhando
visibilidade.

Na Faculdade de Filosofia, assim como na sociedade baiana,
a identidade feminina.,e a masculina seguiam caminhos bem
definidos e há muito trilhados por homens e mulheres. Apesar de

9 Existiam exceções, porém, de modo geral, este era o entendimento e a prática deles.
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estarem ambos no espaço público, o que poderia ser sinal de
superação de padrões, de fato, mantinham nele as características e a
lógica do público e do privado. Lá, os espaços e possibilidades de

ambos os sexos estavam preservados. As mulheres podiam estudar,

desde que isto não causasse prejuízos ao casamento, enquanto os
noivos estivessem se preparando profissionalmente, em cursos de
outras faculdades; elas poderiam cursar a faculdade, respeitando-se

as áreas consideradas coerentes com as funções de mãe e esposa.
Também podiam participar da vida social e acadêmica, desde que
em atividades que não competissem com as masculinas, nem
conflituassem com o casamento.

Política é coisa de homem

A lógica racionalista hegemônica, que tem orientado a
modernidade, baseada na divisão do mundo entre teoria e prática,
público e privado, razão e emoção, também tem determinado as
posições que os indivíduos devem ter na hierarquia social a partir
do seu sexo. As mulheres vêm sendo impedidas de participarem de
muitas instâncias sociais, entre elas, as das áreas econômica e
política.

Formadas a partir de uma herança patriarcal que as destinou
ao espaço privado, foram levadas a acreditar que não possuem
tendências para o poder, que não têm tempo para lidar com tal
função em virtude de sua ocupação com a família; que essas são
atividades perigosas, e elas são mais vulneráveis às violências,
especialmente, as sexuais; que são frágeis e dependentes. Diante de
tais representações, elas não têm disputado espaços no poder
político.

A suposta inadequação da mulher à esfera política também
tem sido um elemento definidor de sua identidade, a ponto dela só
ter conquistado o direito de votar no início da década de 30 (24 de
fevereiro de 1932). Quanto ao de ser elegível, apesar de no estado
da Bahia, elas começarem a se articular desde o ano de 1931 em
prol da luta sufragista, somente em 1935 tivemos a primeira mulher
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na Assembléia Constituinte, assim mesmo, na condição de
suplente.10

A criação da Faculdade de Filosofia, representando a
autorização ao sexo feminino a fazer curso superior, não alterou a
compreensão de seu corpo discente e docente, nem a social, sobre a
questão. Desde as situações mais simples e quotidianas, como a

direção dos diretórios acadêmicos, passando pelo discurso sobre o

assunto, até uma prática política mais efetiva, como se deu na
década de 60 e 70, as alunas da faculdade mantiveram-se, com

pouquíssimas exceções, distantes da política.
No final dos anos 60, momento de grandes

questionamentos e práticas políticas no país e na faculdade, e de

movimentos sociais que colocavam em cheque valores, entre eles,
os que definiam as relações de gênero e suas significações, parecia
que a instituição possuía nova mentalidade, e que seria um espaço
para a concretização de novos ideais como os de igualdade entre os
sexos. Entre os discentes, a identidade de alunos colocava-se como
neutralizadora da identidade de gênero, de modo que eles não se
viam em nada desiguais, nem diferentes. Entretanto, nas entrelinhas
e nos bastidores, elas existiam e eram vividas na prática.

Em alguns ângulos, parecia que a faculdade cumpria uma
função inovadora e de superação de padrões cristalizados. Apesar
de manter a distribuição de sexo por curso e profissão, os cursos de
Sociologia e Filosofia apresentavam-se como opções atrativas
naquele momento, e tanto os homens quanto as mulheres podiam
candidatar-se a eles. Nada nos leva a crer que houvesse algum tipo
de impedimento, de ordem concreta, na escolha dos mesmos, o que
não se pode afirmar em relação aos impedimentos simbólicos. Eles
eram frequentados, na sua maioria, por alunos, enquanto as alunas
seguiam escolhendo os cursos de Letras e Pedagogia, assim como,
ocupando espaços e desempenhando papéis de menor visibilidade
social, pouco prestígio e poder de decisão.

Os próprios estudantes incumbiam-se de manter a tradição
em suas relações. Sob o argumento da proteção e da amizade, os

Para maiores informações indicamos a leitura de Ana Alice Costa (1997), As Donas no

Poder.
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alunos não permitiam que as alunas participassem das atividades
políticas consideradas perigosas ou sigilosas, com o pretexto que
elas eram mais frágeis para se defenderem dos perigos e da
violência, inclusive a sexual. Assim, os alunos decidiam entre si os
rumos do movimento político e ocupavam-se das tarefas
consideradas mais importantes e sigilosas, enquanto as alunas
faziam número nas passeatas e cumpriam as tarefas de preparação
dos atos a serem realizados. As atitudes dos alunos são analisadas
por eles, na atualidade, como falta de confiança e preconceito
contra as mulheres. Por acharem que as mulheres eram inferiores
aos homens, não podiam participar de atividades sérias, como a
política.

Em sua maioria, as alunas não contestavam os limites
impostos, nem exigiam que fossem tratadas com igualdade.
Acomodavam-se diante das limitações, concordavam que essas
eram funções realmente masculinas e, algumas, convictas que eles
eram os que sabiam de política, demonstravam o desejo de
conviver com eles a fim de aprenderem sobre o assunto. A atitude
de acomodação das alunas e a disposição em manterem-se na
invisibilidade é confirmada por Bourdieu (1995) ao afirmar que as
mulheres ocupam os cargos de menor posição social e atuam, quase
sempre, para auxiliar os projetos masculinos.

Fugindo à lógica da exclusão, da não competência para a
política, destacam-se alunas como Tereza", na década de 60.
Estudante do Curso de Ciências Sociais entre os anos de 1962 a 66,
tomava parte do movimento político dentro da faculdade, mantinha
boa relação com a comunidade acadêmica e perseguia seus ideais
políticos de esquerda. Seu conceito sobre a postura da "esquerda"
indica o quanto ela estava além do próprio movimento praticado
pelos seus colegas de faculdade. Como nos relatou: "a esquerda,
aqui, como em todo o mundo, nós éramos muito certinhos, e não
tinha nada que tivesse me fazendo angústia em relação a essa coisa
de sexualidade ou não."

11 Todos os nomes de alunos citados são fictícios.
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A sexualidade a que ela se refere, analisada no contexto do
que estava sendo tratado, é aqui entendida como sinônimo de
gênero. Para ela, o fato de ser mulher não a impedia de ser uma
militante poltica, situação que era enfrentada com naturalidade e
sem preocupação com as censuras públicas que, com certeza, não
faltaram. A atitude de Tereza não era comum entre as alunas, mas
recebia a aprovação e admiração pela sua coragem, ousadia e
competência.

"...eu tinha admiração e tinha respeito por ela, por ela e por todas
que tivessem a coragem de agir assim. Agora, tinha inveja da

seguinte maneira , eu não podia fazer igual a ela por causa do meu

pai, por causa daquela repressão que eu tinha em casa. Já pensou,

naquele tempo eu só estudava, dependia de tudo dentro de casa, aí
eu não podia me rebelar porque corno eu ia ficar?" (Argumento
de uma colega de Tereza)

A dependência econômica tem sido, historicamente, uma
forma de impedir o sexo feminino de tomar as rédeas da sua vida.
A sociedade vem incutindo na mulher que o papel de provedor é
masculino, que a ela não é permitido nem cobrado conseguir meios
de garantir o seu sustento, consciente que no momento em que o
ser humano compreende o seu poder e sua capacidade em uma
área, acaba derrubando muitos mitos, abrindo novas frentes e
colocando em questão a relação de poder estabelecida.

O mito da inadequação do sexo feminino à esfera política,
assim como à econômica, não tem um fim em si mesmo. Está a
serviço de uma ordem social vigente, que procura manter relações
de poder e estruturas hierárquicas usando, para isto, outras
representações como a da fragilidade física do sexo feminino, a
incompatibilidade da sua "natureza" com tais atividades. A
articulação entre o que a sociedade esperava e ensinava e o que as
mulheres incorporavam, levava as alunas a se alienarem da política,
mesmo nos anos 60 e 70, funcionando como "massa de manobra"
para os mais politizados. Estes, lançavam mão de artifícios
representativos da falta de consciência política do maior
contingente dos discentes da faculdade, como através da
composição de "chapas" para a direção de órgãos como os DA's e
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UEB, com rapazes considerados charmosos e cobiçados pelas
alunas, incorporando também alguns nomes femininos.

O exercício político na faculdade, nos anos 60 e 70, quando
a temática consistia em uma emergência social, não era alienante
apenas para as mulheres. Havia uma obrigação, no momento, de se
dizer politizado, comprometido com alguma facção política, o que
condicionava muitos alunos a explicitarem "sua" escolha, a fim de
não passar como alienado, "desbundado", imprestável. A cobrança
com as alunas não ocorria do mesmo modo. Com elas havia, tanto
da parte dos colegas quanto de algumas colegas, o preconceito por
serem vistas como "burgueses", o que significava, do mesmo
modo, alienação. Eram umas coitadas, que mereciam encontrar
alguém que se dispusesse a salvá-las, a abrir-lhes os olhos, a
politizá-las.

A condescendência com que os alunos e as alunas que
diferiam do normal das mulheres da faculdade tratavam a maioria
das alunas por sua atitude alienada, pode ser explicada a partir das
categorias que têm constituído a identidade feminina, dentre as
quais, não fazem parte aquelas do espaço público, tradicionalmente
adjudicadas ao sexo masculino. As que procuravam participar de
tais atividade , eram, quase sempre, vistas como inadequadas, assim
mesmo, "toleradas" como inocentes úteis, no cumprimento de
ordens ou por verem alguma possibilidade de "recuperação".

"Tínhamos um sentimento de ambiguidade quanto a chamar ou
não uma dessas meninas . Uma simpatia muito grande e, ao
mesmo tempo , uma rejeição, porque era uma burguesa, sabe, era
um sentimento ambíguo, uma coisa assim meio maluca. Eu me
lembro disso : "ah, essamenina é uma burguesa, não chama ela pra
essa reunião , não! Chama, sim, porque ela pode ajudar."
(Depoimento de um aluno do Curso de Ciências Sociais, no
período de 1969 a 1975)

O sentimento de ambiguidade que pairava sobre os
estudantes que se propunham revolucionários tinha sua origem,
certamente , no fato de não estarem descolados do meio em que
viviam. A influência social, a forma de se vestir, de se arrumar
identificava a pessoa. A influência social é sentida nos
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comportamentos referentes aos indivíduos de diferentes sexos, o
que nos faz pensar que a revolução proposta por eles somente dizia
respeito à ordem político-econômica.

O outro lado da moeda também era um fato. Não só os
discentes considerados descomprometidos eram rejeitados. Os
"burgueses" exerciam seu poder vendo aqueles alunos como

perigosos, más companhias, sujos, mal cuidados (com a barba por

fazer). Como nos relatou um desses alunos: "A gente era

comunista! Ser comunista era também uma barra nesse tempo.
Então, esse pessoal assim mais burguês, que a gente odiava
também, um cuspia no outro dentro da faculdade."

Vê-se que, apesar da divisão explícita entre o masculino e o

feminino no grupo estudantil da faculdade, na atividade política, a

identidade de gênero esmaecia diante da situação de classe. A
proposta revolucionária estava centrada na abolição da burguesia,
de modo que se tornava mais plástico quanto a fazer alianças com o
sexo oposto, desde que isto pudesse representar possibilidade de
atingir os fins político-sociais almejados.

O trabalho e suas significações de gênero

As significações que são dadas ao trabalho têm servido para
desmistificar conceitos e supostas verdades . Marx e Engels (1989),
na Ideologia Alemã, discutem a incidência da divisão do trabalho,
mostrando que ela tem sido uma prática, movida por motivos
supostamente diferentes . De início, baseou-se nos biológicos, como
as diferenças entre os sexos , depois na forçã física dos indivíduos,
até mover-se pelos de ordem econômica , social e ideológica,
consubstancializando na divisão entre trabalho manual e intelectual.
Este último , identificado com o pensamento, com a razão , de maior
valor social e de poder, e o primeiro , representando ocupações do
espaço privado , destinado às pessoas de menor valor na hierarquia
de poder.

Em todas as situações , a divisão do trabalho representa a
divisão social e de poder , que qualifica a quem o desempenha,
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dentro da perspectiva da não alienação , como é considerado o
trabalho intelectual . Este, inscreve -se no espaço do público, do
valor e do reconhecimento , portanto, merece ser mostrado e
iluminado, ao contrário do trabalho manual, tido como da área
privada, que deve ser escondida.

Esses significados atravessam as formas como a sociedade
vem interpretando o trabalho feminino e masculino , ao tempo em
que define possibilidades , competências e apropriações. Como
apontamos em algumas passagens deste estudo , a sociedade baiana
até os anos 60 não aprovava o trabalho feminino , vendo nele uma
forma de desvalorização da mulher e de desrespeito às suas
"tendências naturais".

Entre os anos 40 e 50 , é possível identificar através dos
jornais de circulação na cidade de Salvador e de outros estados
algumas ocupações socialmente aceitas para o sexo feminino:
musicista , pianista , poetiza, trabalhadora do comércio e professora.
Essas eram ocupações aceitas e, até mesmo, reconhecidas. É
frequente encontrarmos expressões como: "festejada pianista",
"laureada pianista", assim como, convites para recitais em salões
nobres de clubes, como o Comercial , nesse período.

Havia também , naquele momento , aceitação social do
trabalho feminino na "carreira do comércio", no serviço público e
no ensino , para as mulheres de menor poder aquisitivo. Como
demonstrou Thales de Azevedo (1956), as mulheres da camada
abastada raramente ocupavam-se com alguma atividade produtiva;
as da camada chamada por ele de classe média, começavam a
trabalhar no ensino, na burocracia e no comércio . Somente aquelas
da "classe pobre " participavam efetivamente do trabalho produtivo,
complementando o orçamento doméstico.

A aquiescência não representava mudança de mentalidade
quanto a igualdade entre os sexos, mas uma forma de fazer frente a
um "mal maior", como dissemos anteriormente. O preparo
profissional dessa clientela chegava a ser um compromisso de
algumas instituições educacionais , como fez o Instituto Feminino
da Bahia, abrindo cursos de datilografia ao lado de uma Escola
Comercial Feminina nos anos 20 , por ver nisto a oportunidade de
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dirigi-las para uma ocupação respeitável e conduzi-las na sua
formação espiritual.

Ser professora era quase uma missão feminina, pelo que ela
representava enquanto extensão das atividades materna e
doméstica. O educador Isaías Alves estava convencido disto, e do
quanto a mulher podia fazer na transmissão de valores e modelos

de vida. Nos anos 50, ele exortou as mulheres a serem educadoras

no interior, onde, ao lado do sacerdote, do médico e do juiz, elas

prestariam grande serviço à nação, irradiando a cultura, a moral, a

civilidade e a fé. 0 educador tinha razão quanto ao papel e

destaque que a professora tinha nas cidades do interior, nos anos

40, 50 e 60, que lhe possibilitaria oportunidade de intervir nos
rumos da sociedade, e uma posição econômica capaz de reverter o
papel de provedor conferido ao homem, colocando-o na situação
de "marido de professora".

O trabalho feminino, no geral, não representava alteração de
valores, nem de poder. As ocupações permitidas ao sexo feminino,
quase todas, não eram colocadas como as masculinas, no sentido de
serem produtivas. O trabalho feminino ia sendo realizado como
filantropia e compromisso social. Não achavam que mereciam as
homenagens que viessem a receber (pelo menos explicitamente),
dispunham-se a desenvolver atividades sem fins lucrativos e a
participar de eventos culturais, mesmo sem terem recursos, como
identificamos até o final dos anos 60. O jornal, Tribuna da Bahia, no
dia 20 de novembro de 1969, divulgou a ida de um grupo de dança
para a Bienal de Artes de São Paulo, coordenado por uma
professora de destaque na sociedade baiana, sem nenhum apoio
financeiro, mesmo sabendo-se que o evento havia recebido
incentivos de várias fontes financiadoras.

A prática de trabalhar sem visar ganhos econômicos é uma
característica da identidade feminina decorrente da cultura patriarcal,
que tem colocado o homem como o provedor. Mesmo fazendo
cursos diferentes dos considerados masculinos, ou seja, aqueles
destinados a ganhar dinheiro, considerados como profissão, os
alunos da faculdade, na sua maioria, em nada modificavam essa
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cultura. Andavam vestidos de paletó e gravata12 tinham uma
profissão ou alguma maneira de ganhar dinheiro. "Eles
consideravam-se superiores porque tinham uma profissão, já
tinham um bico, uma coisa. Eles procuravam ser diferentes,
afirmando sua masculinidade através do trabalho", relembrou uma
ex-aluna do Curso de História, no período de 1952 a 1956. Quanto
a elas, excetuando as que trabalhavam por necessidade, podiam
ocupar-se com atividades da área social, desde que não fossem
remuneradas. Ganhar dinheiro, exercer uma atividade remunerada
caracterizaria como trabalho, o que era desqualificante para uma
mulher de família. Algumas alunas da faculdade participavam de
atividades de pesquisa como auxiliares do docente, sempre
gratuitamente, na qualidade de aprendizes, diferentemente dos
alunos, que procuravam auferir ganhos econômicos, coerentes com
a tradição patriarcal que tem elegido o homem como o provedor.

A cultura machista preponderante na sociedade baiana
colocava o trabalho feminino como periférico, comprometido
apenas com a realização pessoal ou como forma de ocupação do
tempo ocioso. Dentro dessa lógica, ele não devia ser conjugado
com ganhos econômicos e, muito menos, que esses ultrapassassem
aos auferidos pelo homem. Constituía-se um grande desconforto,
quiçá, motivo de desestruturação familiar, a mulher perceber mais
do que o homem.

As alunas da faculdade imbuídas da ideologia patriarcal não
reivindicavam ganhar dinheiro, nem competiam com os homens.
Seguiam a tradição cultural, procurando um marido que pudesse
cumprir o papel de provedor, condição que elas não vislumbravam
nos homens que faziam os cursos da Faculdade de Filosofia, que
eram preteridos em benefício dos estudantes dos cursos de
prestígio na sociedade. Estudantes de Direito, Engenharia e
Medicina eram os alvos preferidos.

Os homens que faziam os cursos de licenciatura na
faculdade, ao constituírem família, desdobravam-se, dando uma

12 Até o final dos anos 50, as alunas e alunos afirmam que era essa a indumentária

masculina.
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carga horária de aulas muito grande, a fim de não fracassarem no
papel de provedor. O fracasso feria profundamente sua auto-

estima, colocando-o como incapaz de manter a família, ou
dependente da mulher. As alunas da faculdade relembram situações
presenciadas por elas, nos anos 60 e 70, de ridicularização pública
de homens por ganharem menos do que mulher. 13

Ser provedor articula-se com outras representações como a

do sucesso, independência, seriedade e respeito. Também em nome
dessa função, os homens vêm justificando seu descompromisso
com a criação dos filhos, com as tarefas domésticas, com o espaço

privado do lar. Eles não podem se preocupar com tais ocupações,

porque estão "suando a camisa" para sustentar a família. São os
heróis, os mais importantes e abnegados da família, a quem todos
devem respeito, consideração, submissão.. A lógica é simples,
porém bastante significativa: quem mantém, também é quem
manda.

Os homens preferiam as mulheres que não trabalhassem e
fossem dependentes economicamente. A preferência, além de
decorrer dos motivos assinalados, denunciava os medos
masculinos. Casar com uma mulher dependente significava ter
controle sobre seus atos, impedir que ela tivesse contato com
outras pessoas, especialmente do sexo masculino, enfim, reinar
sobre ela e sobre a família. "Então, ele era o provedor, o machão, o
grande pai" (argumentou uma ex-aluna do Curso de Matemática,
do período de 1951 a 1957).

O papel de pai, responsável pelo sustento da família,
explicitamente, tem sido definido como virtuoso, altruísta,
sacrificado, bondoso; alguém que se dedica a prover, a zelar, a
nutrir com sua própria energia a vida do outro. Mais do que a mãe,
que nutre com o seu leite, pois este é dito como fazendo parte do
biológico, que se produz sem esforço, enquanto aquele é gerado

13 O fato de estarmos destacando as décadas de 60 e 70, não significa que essa
representação tenha sido superada na atualidade dos anos 90. Contudo, as últimas
duas décadas, especialmente a última, tem presenciado a disposição masculina em ir

declinando do papel de provedor, aceitando dividi-lo com o sexo feminino, desde que

isto não implique na divisão do poder.
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pelo esforço, pela luta, pela bondade e desprendimento. Esses são
os significados que têm sido visibilizados em todos os tempos,
mantendo-se ocultos, entretanto, o que essa prática realmente
expressa.

A determinação com que o sexo masculino e a sociedade
vêm reivindicando o papel de provedor, de fato, nada tem de
ingênua e altruísta. Serve para garantir a desigualdade entre os
seres, seus direitos e deveres, estabelecendo a estrutura hierárquica.
Declinar ameaçaria a ordem posta, facilitando a igualdade entre os
sexos, onde as decisões fossem compartilhadas em igualdade de
direitos. A atitude machista, do "grande pai", tem encontrado
ressonância e acolhida, em decorrência da desigualdade social, que
vem sendo usada, entre outros, para negar às mulheres o direito de
escolherem e manterem com os homens uma relação horizontal.
Considerando-se que parceiros são pessoas que devem ter o
mesmo perfil e posição social, as mulheres vêm sendo mantidas na
condição de dependentes econômico e psicologicamente, a fim de
não participarem do jogo do poder.

Na faculdade, assim como na sociedade baiana, a figura do

homem provedor estava envolta por uma auréola que lhe conferia

prestígio e poder. "O homem tinha que ser íntegro, tinha que ser

honesto, tinha que sustentar a família", afirmou outra ex-aluna do
Curso de História, entre os anos 1954 a 1958. "O homem tinha que

fazer vestibular, ter uma profissão. O pai não escolhia mais o noivo

da filha, mas bisbilhotava se ele tinha condições de sustentar a
família", relembrou uma aluna do Curso de Filosofia, no período

de 1957 a 1961.

Na mesma linha, porém aderindo outros significados, vai o
depoimento de uma estudante do Curso de Pedagogia, no final da
década de 60 e início de 70:

"Olha, eu acho que no plano da sociedade, sem dúvida nenhuma,
eram muito distintos os conceitos de homem e de mulher. Quer

dizer, o homem é o forte, o ser seguro, o que trabalha, o que tem

a obrigação de manter a família, de ser o provedor. E a mulher é a

frágil, ela pode trabalhar eventualmente."
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Como se pode ver, em todos os tempos, a faculdade

manteve e cultivou o modelo de masculinidade e de feminilidade

estabelecidos pela sociedade patriarcal burguesa. Os estudantes que
militavam na política, dentro e fora dela nos anos 60 e 70,
refletindo sobre os sentimentos e ideologias que conduziam seus
atos naquele momento, são taxativos ao afirmarem que eram

revolucionários apenas no discurso. Apesar de fazerem críticas à
família e ao casamento burguês, repetiam, na prática, o mesmo

modelo; eram "tradicionalissimos, tipicamente de direita", como

relataram.

Concretamente, a oportunidade oferecida ao sexo feminino

de fazer um curso superior, com a criação da Faculdade de

Filosofia, não priorizava o trabalho produtivo e a profissionalização
das mulheres. Mesmo assim, ela era uma das poucas oportunidades
que o sexo feminino tinha para romper com o isolamento do
espaço privado e adquirir "liberdade". Viam essa possibilidade
como ambígua, tanto na teoria quanto na prática. Ser livre poderia
ser: ter oportunidade de sair de casa, de encontrar novas amigas e
amigos, falar de questões que o espaço doméstico não facultava.
Do mesmo modo, poderia significar, estudar, ter mais informações,
desconstruir conceitos, ou ainda, não depender economicamente de
outros. Todos tinham muitas faces, mistérios, medos e
encantamentos.

As oportunidades que estar naquele espaço significavam,
eram vividas diferentemente, mas reais para todas. Em umas
situações, usadas como capital simbólico no mercado matrimonial,
em outras, condição para o exercício da maternidade e, ainda,
possibilidade de exercerem uma atividade profissional, como era
possível identificar nos anos 60, período em que muitas egressas da
faculdade já se destacavam no campo da educação. Situação
explicável, porque a área do ensino, apesar de contar com um
significativo corpo de professores, continuava sendo identificada
mais como missão do que como profissão, o que a credenciava
como mais apropriada ao sexo feminino.

A mentalidade dos discentes da Faculdade de Filosofia
quanto às ocupações femininas e masculinas, papéis e
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possibilidades, confirmam que este é o tempo da longa duração.
Nos anos 70, quando as famílias não colocavam impedimentos
explícitos quanto a alargar as esferas em que as mulheres poderiam
atuar profissionalmente, incluíram as áreas de medicina e
odontologia e mantiveram a proibição às engenharias e o reforço à
de educação. "A expectativa de todas as pessoas, das famílias, em
geral, era que as mulheres fossem professoras" (depoimento de
uma aluna do Curso de Pedagogia no período de 1968 a 1971).

Casamento, Histórias de Vida e
Explicações de Gênero

A trajetória de vida das alunas e alunos da Faculdade de
Filosofia, suas experiências familiares, situação social, mostra que
sua identidade de gênero refletia a identidade social de homens e
mulheres na sociedade baiana, forjada não só por fatores
ideológicos ligados aos sexos, como atravessados por questões de
ordem econômica e social. Antônio Oliveira, aluno do Curso de
Filosofia no início da década de 50, relatou sua escolha pela
Faculdade de Filosofia:

"Eu fiz filosofia por vocação. Queria e tal, e aí quando me formei,

54, minha mãe disse: `bom, eu fiz sua vontade e agora você vai

fazer a minha. Você vai fazer Direito, porque você é homem e

precisa trabalhar'. Em 55, para fazer a vontade de minha mãe,

estudar não faz mal nenhum, fiz o Curso de Direito. Tive grandes

professores mas não era minha vocação, acabou. Me formei em

Direito só porque dava status e filosofia não dava status."

A atitude do aluno pode ser analisada por vários ângulos,
porém, algumas informações sobre sua vida são fundamentais.
Educado somente pela mãe, tinha grande admiração por ela, o que
explica a obediência, mesmo sabendo-se que, naquele momento, o
modelo de família hierárquica exigia obediência filial. Entretanto,
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trata-se da obediência de um filho, do sexo masculino, a uma

mulher, mesmo ocupando o posto de mãe. 0 que, certamente, deu-

lhe o direito de escolher um curso não recomendado, o que não
seria provável na relação de poder entre pai e filho, no mesmo

modelo familiar.

A exigência a ele feita é o fato mais significativo à análise

que estamos desenvolvendo, pois representava, como vimos acima,

prepará-lo para corresponder ao papel de pai/provedor conferido

aos homens. 0 casamento não constituía, para o homem, a mesma

posição e determinação que representava para o sexo feminino.

Dele não seria exigido ser dócil, paciente e prendado, mas capaz de

sustentar a família, de ter uma posição social que lhe conferisse

respeito e distinção.
A decisão de Antonio por escolher um curso de uma área

pouco alvissareira economicamente só podia ser aceita pela família

como concessão, considerando-se que ao sexo masculino não era

permitido o exercício de atividades filantrópicas e sim produtivas,

necessárias ao seu sustento e da família
Apenas parte do desiderato foi cumprido. Correspondendo

ao modelo socialmente aceito para o sexo masculino, ele fez um
curso considerado masculino, porém, optou por ser professor,
assumindo o ônus que a decisão acarretou, como dar aulas em
várias escolas ao mesmo tempo, ganhar pouco, limitar os sonhos da
família. Contudo, continuou cumprindo no casamento sua função
de provedor e chefe, garantindo inalterada a estrutura familiar

hierarquicamente estabelecida.
O aluno Francisco de Assis, no meado dos anos 50

(1956/1959), também ingressou em um dos cursos da faculdade, o
de Psicologia. Sua vida havia seguido um caminho diferente da

anterior. Por insistência de um irmão mais velho, ingressou nos
quadros da Marinha, na qualidade de Oficial. Não se adaptou e
pediu para sair. Para sobreviver, conseguiu emprego na Prefeitura

da cidade de Salvador, dava aulas particulares, enquanto fazia curso

pré-vestibular, de Português, História e Inglês. Vejamos seu relato:
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"E interessante, quando comecei a frequentar a Faculdade de
Filosofia ainda não tinha feito vestibular. Eu, vamos dizer assim,
tive uma revelação. Eu considero assim, uma revelação. Porque eu
me senti em casa. Inteiramente em casa. Eu me senti muito à
vontade, muito identificado. Eu disse assim, é isso o que eu
queria. Porque eu tinha ido passar um período na Marinha, para
ser oficial. Eu não tinha vocação militar. Então eu cheguei, é...
logo na Faculdade de Filosofia, eu disse é... é a minha casa. A
Faculdade de Filosofia é a minha casa."

A identificação do sexo masculino com as áreas de
conhecimento ditas científicas, do raciocínio abstrato, com o
sucesso, com o ganhar dinheiro, ser o provedor da família fica
abalada com esses depoimentos. O percurso de vida desse aluno,
assim como vimos com o anterior, segue uma trajetória
estreitamente ligada à identidade social que tem sido conferida aos
homens. Sempre relacionada a atividades e profissões que exigem
raciocínio ou força física, qualidades conferidas à identidade do
gênero masculino.

A decisão de seguirem na contra mão, não se deu de forma
pacífica e natural e sim, após terem vivenciado a lógica
androcêntrica vigente, terem cumprido a determinação socialmente
imposta, e feito a opção por desviarem do estabelecido, desde
quando preservassem o núcleo, mantivessem a lógica do que é
esperado de um homem nos campos material e simbólico.

Também a trajetória de vida das ex-alunas é representativa
da estreita vinculação entre sua identidade de gênero e a identidade
social esperada da mulher na sociedade. Constância Vieira, aluna do
curso de Geografia e História entre os anos de 1952 a 1956, vinha
de uma família de classe média alta, era uma pessoa questionadora,
que queria estudar a fim de ter condições de ser livre. Pretendia
fazer o Curso de Direito, estava empolgada com a possibilidade de
defender as pessoas de injustiças vividas.

Disse ao meu pai que eu gostaria de ser advogada, estava muito
entusiasmada pela profissão, até pelo fato do meu avô ser magistrado,
ter sido juiz, ser considerado um bom juiz. Ele cortou logo, dizendo
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que essa não era urna carreira feminina. Eu, se fosse seguir Direito, eu

seria magistrada, né, me espelliado em meu avô."

Desejar seguir o modelo masculino, mesmo sendo este o
avô, era romper com o que socialmente se esperava de uma mulher
nos anos 50. O sexo impunha às mulheres limites estreitos, quase

sempre em torno da maternidade. A sociedade fazia questão de

divulgar as delimitações dos espaços femininos em todos os

"aparelhos ideológicos do estado", inclusive os meios de

comunicação de massa.

A identidade feminina estava estruturada em sua biologia,

fazendo com que, qualquer outro elemento definidor para ser

aceito, devesse manter os limites ou incorporar-se a ela. São muitas
as situações de mulheres, às vezes com um futuro de sucesso como
artistas de cinema, divulgadas nos jornais, que decidiam abandonar
a carreira em prol do casamento. No final da década de 30,
anunciavam a decisão de nada menos do que Greta Garbo e Key
Francis (Jornal O Imparcial, de 15/11/38). No mesmo período, o
referido jornal também noticiou o suicídio da esposa de um jogador
de futebol, em decorrência do desquite solicitado por ele, por não
aceitar a negligência da mesma com os cuidados da casa.

Artigos sobre o comportamento feminino aceito e não

aceito, eram comuns. Todos reforçando que o lugar da mulher era

no lar, sua função era ter filhos e cuidar deles, enquanto as atitudes
contrárias eram veementemente criticadas, como forma de

desestimulá-las, de "cortar o mal pela raiz", como fez o progenitor

de Constância. Que destino teria uma mulher que seguisse a careira
da magistratura? Que tempo ela teria para o lar? Que homem teria a

coragem de casar com alguém com mais poder do que ele? Muitas

eram as dúvidas e, mais ainda as "certezas", entre elas, que as

mulheres que não seguissem seu caminho natural, que não

aceitassem a submissão, seriam "exemplos nocivos" a outras

mulheres, que poderiam decidir romper com a, hierarquia de poder

estabelecida entre homens e mulheres.
rA base da identificação feminina com as ocupações

domésticas foi mantida em todo o período estudado. A partir de 60
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é possível encontrar, por parte da sociedade e da comunidade da
faculdade, o afrouxamento dos limites impostos, desde que as
novas funções fossem acomodadas ao lado das tradicionais. Os
jornais veiculavam exemplos de mulheres que tinham uma
profissão e chegavam a ter destaque. O foco, contudo, não era a
sua competência técnica ou gerencial e sim, o fato de ter se mantido
como boa mãe e dona de casa. Como noticiou O Imparcial, no dia
21 de novembro de 1968, a respeito de uma senhora da sociedade:
"é uma criatura encantadora que desdobra suas atividades em sua
qualidade de mãe, de esposa e de `marchant'. Consegue fazer tudo
com grande categoria."

Diante da formação recebida, do trabalho de convencimento
e de desarticulação de atitudes "desviastes" ensinadas pela
sociedade, Constância procuraria desempenhar ambas as atividades:

de dona de casa e advogada. Como havia uma possibilidade,
mesmo que remota, de acontecer o contrário, a atitude paterna de
abortar o seu sonho, apresentava-se como mais segura.

Além da questão de gênero, também a de classe determinava
as ocupações, funções, carreiras femininas e masculinas. A história
de vida de Ana Luiza da Silva, que cursou Ciências Sociais na
Faculdade de Filosofia, entre os anos de 1962 a 1966, é

representativa. De família pobre do Recôncavo Baiano, para
continuar estudando veio para Salvador sozinha, passando a morar
em pensionato e a ter que pagar suas contas. A família aceitou sua
decisão sem dificuldades, porém após ela concluir o curso
pedagógico, que garantiria o seu sustento.

"A minha família, eu sou de família pobre do Recôncavo. Eu sou
a segunda pessoa que tem nível universitário dentro da família.
Então o desejo de vir para Salvador estudar, sozinha, minha
família aceitou tranquila, muito tranquila, só que eu não poderia ir
logo, antes de fazer o curso de professora. Não pode ir antes
porque a gente não tem como lhe sustentar, você tem que formar
em professora e se manter lá. Eu me sustentei o tempo todo
como professora primária, me sustentei a universidade toda, e

dava."
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Este não era o perfil das mulheres alunas da faculdade. Era,

contudo, o da mulher de camada trabalhadora, a quem era admitido

trabalhar, desde que fosse em atividade que não conflituasse com sua
"natureza", nem colocasse em jogo seus padrões identificatórios. Ser
professora, como vimos, era uma atividade admitida para o sexo
feminino, em especial, professora primária.

Também a maneira como a família recebeu sua decisão de

morar sozinha numa cidade grande, não condiz com os padrões
femininos, baseados na dependência e submissão. Nesse aspecto, a
identidade de classe superou a de gênero, colocando em segundo

plano as convenções sociais, a favor das possibilidades de uma vida

mais digna e com menores dificuldades materiais. 0 que não teria

acontecido, tratando-se de uma mulher de camada alta e média da
sociedade, cuja prioridade estava na honra, no acatamento às
convenções, condições para encontrarem "bons casamentos".

Sem dúvida, o casamento constituía-se na grande síntese da
identidade feminina no período em foco. Estar na faculdade ou
não, escolher um ou outro curso, usar a faculdade como meio de
adquirir conhecimento ou apenas como ocupação do tempo
ocioso, decidir por uma profissão, tudo passava por ele. Nesse
jogo, as alunas tinham dificuldades de saber se deviam ser
competentes, se o estudo lhes traria benefícios ou dificuldades, se
deviam buscar a liberdade e o que ela significava, enfim, tudo ia
sendo "lido" a partir dessa lente, onde a identidade de gênero
imbricava-se com a social.

Do mesmo modo que o padrão de identidade feminino não
conflituava com o modelo social, o masculino também repetia o
estabelecido. A identidade de gênero não interferia na social, mas
era atravessada por ela. Todas as atividades e funções exercidas por
homens e mulheres serviam para lembrá-los o seu sexo. Nesse
sentido, não havia uma identidade de gênero própria do alunado da
Faculdade de Filosofia e sim, submetida ao imaginário social do
gênero, que vêm definindo o que é ser homem e ser mulher, e as
funções e espaços apropriados a cada um deles.
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CAPÍTULO V

FEMINILIDADE

Representações e significados

"A identidade de
gênero e a ideologia da família

estão incrustados em
nossa própria subjetividade

e em nossos desejos em
nível muito mais profundo

do que o da "falsa consciência".

H. Saffioti. "Rearticulando

gênero e classe social"

No terceiro capítulo colocamos em discussão
questões que, em nível do senso comum, podem ser
consideradas ingênuas. O que é ser homem e ser

mulher? Como essas identidades se formam? Como são tratadas no
âmbito de uma instituição de ensino que surge nos anos 40,
destinada ao sexo feminino, aparentando um espaço comprometido
com a construção de novos modelos sociais?

Saindo-se da esfera fenomênica e perseguindo seus
significados, veremos que são questões complexas, que se definem
a partir de orientações teóricas diferentes e da sua contextualização.
Na situação em estudo, iniciamos pela consideração de que a



modernidade nasceu sob o signo da masculinidade, traduzida no

culto da razão, da imparcialidade e da universalidade. Em nome de

um bem comum, da possibilidade de agir sem tendenciosidade,
dando a todos os indivíduos o mesmo tipo de tratamento, instituiu-
se uma homogeneidade que não comporta o diferente.

A imparcialidade na concepção moderna, tendo como único
crivo a razão, dicotomizou o ser humano colocando de um lado a
instância da razão e do outro a da emoção, dos sentimentos, do
prazer e das paixões. A clivagem deu-se tanto no plano individual
quanto no social, à medida em que essas características são
atravessadas pela questão de gênero, que diz ser a razão um atributo
masculino e o sentimento, feminino.

O modelo falocrático, herança da sociedade patriarcal e da
teoria racionalista, inculcou nos homens a idéia de uma supremacia
sobre o sexo feminino, sobre o mundo e o seu destino. Eles são
vistos como mais inteligentes e capazes de formulações racionais
ilimitadas; assim, de uma liberdade que os autoriza a conquistar o
mundo e as pessoas, estabelecendo com elas uma relação de mando
e de poder. Nas palavras de Bourdieu (1995, p.137):

"o homem é um ser particular que vive a si mesmo como um ser

universal, que tem o monopólio, de fato e de direito, do humano,
isto é do universal, que está socialmente autorizado a sentir-se
portador da forma total das condições humanas."

Nessa perspectiva, ensina-se às crianças do sexo masculino a
dominarem os sentimentos, por identificá-los como sinal de
fraqueza e de insegurança, qualidades moralmente desqualificadas; e
às do selo feminino a serem afetuosas, solidárias, prestativas,
despretensiosas, atitudes que o mundo do poder e da competição

não valoriza.
A lógica da neutralidade, de inspiração androcêntrica,

ensina que homem não deve chorar, não pode explicitar
sentimentos de medo, cansaço, dor ou insegurança. A necessidade
de afirmarem e reafirmarem sua masculinidade tem como objetivo
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implícito demarcar os limites do que precisam evitar: serem
identificados com as mulheres ou com os homossexuais.

O processo dicotômico, longe de estabelecer a lógica da
neutralidade que a modernidade diz defender, dividiu os indivíduos,
classificou-os, matou suas diferenças, tentou colocá-los dentro de
uma "camisa de força" que se chama homogeneidade. Situação que
aparentemente é benéfica para uns, os homens, em detrimento dos
outros, as mulheres; mas que, no fundo, é injusta e desumana com
ambos. O homem torna-se refém de uma masculinidade que
precisa ser provada quotidianamente, através de atitudes
determinadas, responsáveis e ponderadas. A feminilidade não
depende de confirmações, pois inscreve-se no biológico, o que não
a faz menos limitadora, na medida em que também se traduz em
padrões rígidos, que cobram do sexo feminino qualidades como
sobriedade, acomodação e dependência.

Essas identificações são concretizadas através de rotinas,
que tanto levam o indivíduo quanto a sociedade a criarem
expectativas que, ao serem rompidas, colocam as pessoas em
situação desconfortável, contrárias à "sua natureza", e expostas à
ridicularização.

A visão racionalista que vem definindo a identidade de
homem e mulher na modernidade, trabalha com o conceito de
igualdade tendo como seu par a desigualdade, num movimento que
exclui ou tenta neutralizar os que não se identificam com o modelo
unívoco do sujeito. Não há possibilidade para a inclusão nem
flexibilidade dos limites estabelecidos. Essa lógica continua sendo
admitida pela sociedade androcêntrica moderna, pelo que ela
representa enquanto forma de manipulação e de dominação. Ser
detentor de uma razão, capaz de apreender o mundo e de elaborar
um saber sobre ele, é condição de poder ilimitado.

Nessa perspectiva, todos precisam ser iguais, agirem da
mesma forma e terem comportamentos previsíveis, situação onde
nem tudo será incluído, gerando um sub-produto incômodo que será
desqualificado e negado, como forma de libertar-se dele. Nesse
movimento, as ações femininas são sempre vistas como inferiores,
chegando a ser traduzidas como puro sentimento, incapaz de passar
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pelo crivo da cientificidade ou da confiabilidade, qualidades
conferidas ao sexo masculino.

No capítulo anterior trabalhamos com os símbolos e

significados que envolviam as atividades desenvolvidas pelos alunos
e alunas da faculdade, procurando identificar as categorias de
gênero neles embutidas. Vimos que a partir do corpo foram
atribuídas atividades e papéis a homens e mulheres, delimitando as
competências - a política como masculina e o ensino, feminina -
e, do mesmo modo, a estrutura de poder das famílias patriarcais,
colocando o homem como provedor e a mulher com sua
dependente.

Sabendo-se que a identidade de gênero é construída

socialmente, formada a partir do que os outros dizem que somos,

dos papéis que desempenhamos e de como subjetivamente essas
experiências são vividas por cada indivíduo, neste capítulo faremos
uma incursão pelo mundo da subjetividade dos nossos personagens
(alunos e alunas), buscando captar suas emoções e sentimentos
acerca da feminilidade. Quais os atributos morais, as emoções, os
sentimentos que as alunas achavam que podiam ter, pelo fato de
serem mulheres; procuraremos verificar se a compreensão feminina
se identificava com a masculina. Quais as características que eram
admitidas como apenas femininas e quais as que podiam ser vividas
por ambos os sexos? O que era considerado como anormal para
uma mulher? O que os alunos admiravam na mulher? Como esses
símbolos e significados foram forjados e qual a sua relação com os
valores sociais.

Significados da Feminilidade -
qualidades, defeitos e conciliações

Em Memória e Identidade, Mezan (19--) mostra a estreita
relação que existe entre essas duas categorias que dão título à obra,
ao afirmar que a memória não apenas registra, como seleciona,
sendo, portanto, uma condição para se ter uma identidade. A partir
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da memória, do que foi selecionado, a pessoa guarda as lembranças
sobre as experiências vividas e passa a viver como refém das
imagens e significados que ficaram gravadas em sua mente. Além
disto, a sociedade categoriza as pessoas, de modo que se espera que
elas correspondam aos atributos sociais que lhes foram conferidos.

Dentre os atributos conferidos pela sociedade ao sexo
feminino, no período em estudo, destacam-se a beleza, a pureza e a
dependência como sendo os desejados, e outros como futilidade,
astúcia e teimosia, que deviam ser evitados.

Beleza , uma condição necessária

A identidade feminina vem sendo construída na amarra do
biológico. Após ter elegido a maternidade como o elemento mais
importante no processo de identificação da mulher, a sociedade vai
criando imagens e símbolos sobre o seu corpo, a partir de padrões
ideológicos que alternam clareza de significados com mistificações.
Do mesmo modo, as formas do corpo vão sendo usadas em
analogias com o claro e o escuro, a força e a fragilidade, a rapidez
ou a lentidão, entre outros. Com o corpo feminino, a sociedade
vem forjando representações e significados, a partir do espaço, do
tempo e da posição social da mulher, de modo que, ora exige que
ele seja bonito e bem cuidado, ao mesmo tempo, discreto e
misterioso, ora ele deve apresentar-se de forma sensual e sedutora 1.
O que nos faz entender que a feminilidade, ao ser tomada como
algo positivo, vem sempre acompanhada da necessidade de
proteção (Mead, 1971, p.94).

O corpo feminino vai recebendo significados a partir do
lugar social de quem fala e de quem se fala, criando sentimentos e
convicções que definem o que a pessoa será. Pois, como afirma
Chartier (1991 ), as representações ajudam a "exibir uma maneira
própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e

O livro Bahia de todas as Doçuras, de Nelson Gallo , do final da década de 50, é um

exemplo . Ao falar da Capital da Bahia a compara a "uma mulher estouvada,
aparentemente leviana, de gestos arrebatadores que se mostra toda no seu sorriso, no
seu olhar em todos os gestos do seu corpo moreno".
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uma posição". Elas são decisivas na construção da identidade social

e de gênero, uma vez que, quase sempre, são impostas por quem

detém poder, a quem é conferido o direito de nomear, determinar
modelos e classificar, sendo mais facilmente aceito por quem não
possui essas competências. Agir diferentemente do convencionado

é sinônimo de agir de forma errada e defeituosa, situação pouco
confortável e fadada à capitulação, à "correção".

Pelo número de artigos que os jornais locais publicaram no

período em questão sobre os cuidados que uma mulher devia ter

com o seu aspecto físico, fica evidente que a sociedade baiana

atribuía grande valor à bele^a feminina, e as mulheres estabeleciam

com ela uma relação de dependência. l_xistia um verdadeiro culto

ao exercício físico feminino, não deixando às mulheres alternativas
de escolha, a opção por realizá-lo ou não. Ele era apresentado
como uma obrigação feminina, a fim de manter o corpo em estado
apreciável pelos outros, ou seja, pelos homens.

A exigência era bastante coerente, considerando-se que a
sociedade patriarcal tem valorizado na mulher não a sua
competência intelectual ou sua segurança , mas as qualidades que
agradem aos outros, incluindo nisso, a beleza física. A beleza física,
o trato na forma de vestir-se, a distinção no falar, no lidar com os
outros acabavam dando àquela mulher um distintivo na sociedade,
que a fazia ser vista como de maior valor e mais atraente. Atração
que não se inscrevia apenas no campo do sentimento como,
também, dos chamados "bons casamentos", que incluiam homens
de prestígio social e poder econômico.

É verdade que o moralismo da sociedade baiana impunha
modelos de beleza diferentes para as mulheres destinadas ao
casamento e as "programistas", que tinham como função distrair os
homens. A beleza exigida da "moça de família" identificava-se com
a distinção, sobriedade e sutileza. Quanto às outras, é possível
encontrar o seu perfil retratado em crônicas e poesias que
destacavam as formas do seu corpo e sua sensualidade.

A partir dos discursos, percebemos que a beleza era um
atributo conferido ao sexo feminino, e que servia para classificá-lo,
a depender da sua característica. Um artigo veiculado no dia 28 de
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janeiro de 1945, sob o título "Um conselho para você"2
recomendava que a mulher devia vestir-se bem, com beleza,
elegância e distinção, porém sem exageros. A "recomendação"
indica a que tipo de mulher aquela beleza convinha: às destinadas
ao casamento; indica, porém, que elas eram tratadas como pessoas
sem consciência, sem poder de escolha, a quem devia ser ensinado
e exigido até a forma como a sociedade queria que elas se
apresentassem.

As formas físicas femininas passavam por padrões estéticos
e morais, decerto mais morais do que estéticos. Por exemplo:
"quantas vezes vemos mulheres na flor da idade que apresentam
um grande volume nos quadris, que fica completamente
desproporcional as linhas elegantes da silhueta", sentenciou uma
colunista do Diário da Bahia, no dia 21 de janeiro, do ano de 1945.
Consideramos que essa sentença era de caráter moral e não estético,
como ela quis passar, levando-se em conta que a sociedade
brasileira valoriza as mulheres de ancas largas e formas
arredondadas. A restrição, sem dúvida, passava pelo crivo moral,
principalmente porque aquelas eram mulheres a quem a sociedade
estava delegando a "missão" de difundir uma ideologia que
pressupunha o respeito à nação, à família e a Deus. O caminho
utilizado, foi o da repressão feminina, veiculada na forma de
"conselhos úteis": "não se esqueça de que a ginástica diária é a base
da sua saúde, da sua beleza e da sua mocidade. Tenha força de
vontade para fazer diariamente, com método e perseverança."3

No artigo de 21 de janeiro, acima indicado, intitulado
"Código de toilette", entre muitos ensinamentos de como lavar o
rosto e usar cremes, evidencia-se a distinção entre o perfil
masculino e o feminino, quanto à beleza. A eles bastava vestirem-
se; a elas, exigia-se que se enfeitassem. A estratégia simbólica que
encobre a representação que homem não precisa ser bonito, oculta
muitos significados. Entre eles, que a beleza não é um atributo que
coloca o indivíduo na situação de sujeito e sim de objeto de prazer

2 "Quando tratar de sua beleza ou procurar tornar-se mais bela, a mulher deve faze-lo

com inteligência e nunca com exagero."

3 Diário da Bahia, Salvador, 14 jan. 1945.
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do outro; que a beleza é um atributo conferido a quem não tem
inteligência, competência e poder.

A cultura machista tem enfatizado que homens não

precisam ser bonitos, que eles são apreciados pela sua seriedade,
respeitabilidade, coragem e poder, como nos indica a fala de uma

aluna da década de 50: "Ser homem e ser mulher? Bem, homem era

alto e mulher bonita." (Ex-aluna do Curso de História e Geografia,

de 1954 a 1958). Os estudantes da faculdade sabiam disto e não

violavam as expectativas sociais em relação aos homens.

Até o final dos anos 50, vestiam-se com distinção (paletó e

gravata); nos anos 60 e 70, momento em que a faculdade girava em
torno de nova ideologia, romperam com as convenções e passaram
a apresentar-se sem nenhum rigor no trajar, como forma de

mostrarem sua repúdio à sociedade e aos valores burgueses. Nas

duas situações, evidencia-se que eles confiavam, não procuravam

agradar, não precisavam utilizar adereços' para serem aceitos,

bastavam seus dotes naturais, físicos e morais.

Certamente, tanto os alunos quanto as alunas apreciavam os

homens bonitos. A atitude deles em não admitirem isto consistia

em uma manobra simbólica, que procurava passar no aparente

desprendimento a imagem do homem sério e comprometido com
interesses maiores, como o sucesso econômico. Quanto às alunas,

mesmo apreciando o modelo do provedor, valorizavam a beleza
masculina constitutiva do seu porte atlético, forte, alto. Tanto
assim, que o movimento estudantil procurava "embelezar suas

chapas" de campanhas eleitorais com homens bonitos, pois sabia

que eles garantiriam os votos femininos e a vitória, considerando-se
que aquela era uma instituição frequentada majoritariamente por

mulheres.
Apesar disso, a beleza enquanto cultivada, estimulada,

produzida para dar satisfação a outros, era um atributo
explicitamente feminino. A sociedade baiana fazia questão de
demarcar esses limites, divulgando-os fartamente nos meios de
comunicação. O Diário da Bahia veiculou nos anos cinquenta, o que
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foi chamado de conselhos úteis para a mulher4 nos quais, entre
ameaças de perder o marido e a felicidade, procurava convencê-las
da necessidade de cuidarem da beleza. A beleza, para o sexo
feminino, tornava-se uma obrigação e uma necessidade, na medida
em que representava garantia de conseguir marido e, com isto,
assegurar também sua manutenção econômica e proteção. Ser bela
era condição para não ser abandonada e para ter um provedor.

Esse tem sido um jogo comumente usado na formação
feminina: levá-la a crer que precisa agradar para ser aceita e
protegida. Decerto, o jogo tem muitos parceiros, de modo que a
mulher, não conseguindo libertar-se do determinismo a que se acha
submetida, continua a alimentar o mito de que os homens são
fortes, auto-suficientes, e elas fracas e dependentes; daí o
significado da metáfora, colocada por uma aluna da faculdade, ao
identificar a mulher com a beleza e o homem com a altura. A
beleza se traduz por agradável, prazeroso, gostoso, situações que
pressupõem alguém para apreciar, sentir o prazer, o gosto, o
agrado; diferentemente de altura, que se coloca em situação
superior, tanto no plano material quanto moral. A altura, além de
significar topo, cume, também nos sugere importância e eminência.

Assim, os atributos que conferiam valor ao sexo masculino
eram diferentes daqueles que o conferiam ao feminino. Uma ex-
aluna da Faculdade de Filosofia, do período de 1957 a 1961,
relembrou o quanto a sociedade brasileira e baiana valorizavam a
beleza feminina nos anos 50:

"na minha família, eu era a inteligente , as minhas primas eram
bonitas. Naquele tempo ser bonita dava muito status. Hoje não se
tem mais aqueles concursos de beleza, mas esse era o tempo da

Marta Rocha, então ser bonita era muito importante."

Nem mesmo a questão de classe conseguia enfraquecer a de
gênero, quanto aos atributos que faziam parte da identificação

4 "A mulher casada que deixa de observar os cuidados com o seu corpo , pele e cabelos,

renuncia fatalmente a sua felicidade conjugal ." Diário da Bahia, Salvador, 11 mar. 1945.
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feminina , conferidos pela sociedade e introjetados por elas . Assim é
que vamos encontrar , no final da década de 60, artigos em jornais
de circulação na Bahia , que falavam da Primeira Dama do País,
colocando em foco apenas sua aparência física. Fazia-se uma
verdadeira análise da sua indumentária e respectivos acessórios, sem
reservar qualquer espaço para falar da sua participação na
sociedade, dos papéis que ocupava , da sua integração no exercício
do poder. O realce que se deu ao seu estilo de vestir chegou a
mobilizar até mesmo o seu costureiro , que em entrevista ao mesmo
jornal5 dizia que a Primeira Dama era "chiquezinha", "de muito
berço" e, por isso, havia criado um estilo simples e "limpo" para
ela.

Participar do mundo público, da polis, da vida política não
tem sido um elemento constitutivo da identidade feminina e sim,
masculina (Arendt, 1975); mesmo porque, esse caminho implica em
liberdade de ação e poder de decisão, sendo, portanto,
desqualificador do ser feminino, a quem tem sido levado a
identificar-se com o mundo privado. A sociedade baiana e brasileira
via tal caminho como perigoso para as mulheres, entre outros
motivos, por configurar-se em ameaça à sua beleza e feminilidade.
Assim, mesmo a mulher de Presidente devia preservar seus traços
de identidade, não se envolvendo com as questões da esfera
política.6

O destaque feito à beleza feminina, no final da década de 60,
não se restringia a figuras eminentes como uma primeira dama,
continuava havendo um culto a ela. Os jornais publicavam
seguidamente os nomes das mulheres mais elegantes, escolhas que
eram cercadas de sigilos e comemorações. Nesse momento, é
evidente a substituição do termo beleza por elegância, o que não

5 Tribuna da Bahia, 04 nov. 1969.

r O Jornal O Estado da Bahia, do dia 01 de outubro de 1948, veiculou um artigo onde

criticava a decisão de Eva Peron, em candidatar-se a um cargo no Senado da

Argentina. Inicia, em tom irônico: "Dona Eva Peron quer ser senadora. Eis aí um

extremo que assinalará um recorde, mesmo se tratando dos meios políticos sul-

americanos." Isto porque, como afirma o escritor: "as primeiras damas de nossos

países têm tentado ser muitas coisas ..." mas não poderá ser isto pois , como assevera:

"é uma contradição um senado, onde tenha assento belas damas loiras."
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deixa de ser uma mudança, pois a elegância é uma construção e não
um atributa físico e natural, entretanto, mantém sua finalidade:
agradar aos outros, destacando-se, aos homens.

Os documentos iconográficos da faculdade referentes aos
anos 40 e 50 confirmam que, também nesse aspecto, as alunas não
rompiam com o padrão social. Da mesma forma, os depoimentos
dessas e das décadas subsequentes (60 e 70) evidenciam que o
sentimento de identidade das alunas fazia com que elas guardassem
a lembrança que beleza é um atributo feminino "necessário". As
estudantes iam para a faculdade trajadas com esmero,
principalmente as que estudavam no turno vespertino, que faziam
parte de cursos como Letras e Pedagogia; nisto, destacavam-se das
alunas de outros cursos universitários.

Enquanto essas alunas não tinham dúvidas da importância e
do significado socialmente concedido à beleza física feminina, a
partir do meado dos anos 50, outras começaram a colocá-la em
dúvida. A mudança de mentalidade decorria da alteração do perfil
do corpo discente da instituição, no momento em que começam a
ingressar na faculdade jovens oriundas de camadas médias da
sociedade e preocupadas em seguir carreira como professoras de
ensino médio. A desconfiança com que viam as colegas que se
preocupavam demasiadamente com a aparência, demonstrava que
elas começavam a compreender que, socialmente, beleza e
competência se excluíam, o que ameaçava seus projetos de
profissionalização. Passaram a se preocupar com as colegas que
"desfilavam" na faculdade. A idéia do desfile servia para lembrar-
lhes exibição, futilidade, incompetência, atributos que não queriam
para si. Vejamos as representações que elas tinham sobre o assunto:

"A gente discutia bastante, e se discutia é porque isso nos
preocupava. Não nos preocupava muito essa questão de
comportamento sexual. A nossa preocupação era essa: fulana
desfila, fulana veio na última moda. Um pouco talvez de despeito
porque não podia estar na última moda, não é? Era uma classe
média que estava chegando. Média, média baixa. Talvez porque
não pudesse outras tantas coisas, também porque a gente achava
que não nos daria força pra ser profissional." (Ex-aluna do Curso
de História Natural, na década de 50)
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A beleza, para as alunas da faculdade nos anos 50, tinha

significados diferentes. É possível identificar, como percebeu a

aluna, ao analisar os sentimentos que teve naquele momento, que
havia um conflito de classes entre as primeiras turmas de alunas da
faculdade, quase todas, de camadas alta, que procuravam adquirir
um saber descomprometido com a profissionalização e tomado
como capital simbólico no mercado matrimonial, e o novo alunado
que surgia, oriundo de camadas que precisavam trabalhar.

Ao tentarem compreender o sentimento que tiveram em

relação às colegas que cultivavam a beleza, as alunas não estavam

de todo conscientes. Perguntam-se, também, se sua implicância

com as colegas que "desfilavam" não significava inveja e
insatisfação por não terem recursos para acompanharem-nas, o que
significaria dizer que também elas concordavam que a mulher
precisava ter mais beleza e menos inteligência. Entre certezas e
incertezas, elas estavam iniciando a desconstrução de mitos e tabus
que têm sido usados para proteger um modelo de feminilidade.

A identificação da mulher com a beleza, além de colocá-la
no lugar de objeto do desejo e da apreciação do outro, traz
embutido o significado da falta de competência e de capacidade
intelectual. As mulheres vêm acreditando que não têm "tendência"
para a área das denominadas ciências, nem para aquelas do
raciocínio abstrato, de modo que a maioria das alunas da faculdade
concentrava-se nos cursos de Letras e Pedagogia, para onde iam
trajadas a rigor, como se fossem desfilar e não, estudar.

Aos homens, dentro do padrão de masculinidade vigente na
sociedade, não se exigia beleza, mesmo sabendo-se que ela tinha
valor no seu papel de conquistador. Isso não era explicitado, mas
estava presente de maneira subjacente. Explicitamente, cobrava-se
dele um projeto de vida, que pudesse reverter em ganhos
econômicos e sociais, destinados a causas consideradas nobres
como a subsistência da família e o desenvolvimento da pátria.

Estava formalmente expresso que a beleza não fazia parte
das preocupações masculinas, nem podia; pois sabemos que,
diferentemente do que acontece com a mulher, que é conduzida a
identificar-se com outras mulheres, os homens são levados a
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verem-se a partir de modelos masculinos. O que não se dá de
forma natural e pacífica. Com eles há uma verdadeira luta para
distanciar-se de toda e qualquer aparência feminina.

As alunas e as jovens da sociedade baiana também
desprezavam o homem que fugisse do padrão masculino, da
seriedade, competência e responsabilidade. Este caía no seu oposto,
o fraco, ou seja, que não servia para nada, que não inspirava
confiança, que não tinha compromisso político. Passava a ser
considerado pelos colegas, homens e mulheres, como
"individualistas, pequeno burguês".7

São diferentes os significados de incapacidade, a depender
do sexo. Para o sexo feminino, ela traz a marca do essencialismo. É
como se a trouxesse como parte da sua "natureza". Assim, são
incapazes, por exemplo, de pensar, de ocupar cargos de poder, de
participar da vida política. Com os homens, a incapacidade é
proveniente de um desvio da sua "natureza", ou seja, algo que pode
ser corrigido, que tem jeito, que pode ser superado.

E dentro dessa lógica que ser aluno da Faculdade de
Filosofia não era um mérito para os homens8. Aquela não era uma
faculdade considerada de prestígio, uma vez que os seus cursos não
representavam condições para a realização do ideal masculino,
exigido pela sociedade e por ele mesmo, que consistia em ter
sucesso econômico e social. Para as mulheres, ao contrário, era o
espaço adequado, onde podiam "desfilar", serem cobiçadas e
encontrarem casamentos, onde podiam sonhar com uma vida
produtiva no campo do ensino, o que não conflituava nem
ameaçava o padrão de feminilidade socialmente aceito.

Este é o depoimento de uma ex-aluna do Curso de Ciências Sociais da faculdade, no
período de 1969 a 1975.

"Um homem que vai para a Faculdade de Filosofia está descredenciado

intelectualmente, porque quem vai prá filosofia é prá ser mero professor. Então aí
sim, mas não pela questão da sexualidade mais pela questão da competência. Seria

um incapaz, quando ele não tem espaço prá ele entrar em direito, engenharia, ele tá

em filosofia". Essa foi a forma corno uma aluna do Curso de Ciências Sociais

entendeu a presença de homens nos cursos da faculdade na década de 60.
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Pureza : ser "direita" valia mais

do que ser inteligente

As sociedades sempre fizeram distinções entre homens e
mulheres, não só quanto às características de sexo, como às de

gênero. Dentre essas, destaca-se a competência de uns e de outros

para a realização de atividades. Os discentes da faculdade, mesmo

antes de chegarem a ela, ainda nos cursos secundários, iam sendo

direcionados para cursos considerados masculinos ou femininos, a

partir do seu sexo. Por exemplo, na década de 50, o Curso Clássico

era chamado o "Curso das Marias" ou "curso das meninas",

enquanto o Científico era o masculino. A destinação refletia na
qualidade dos mesmos. O primeiro era tido como mais fraco e o
segundo como mais forte, pois voltado para a preparação de
candidatos para as carreiras de prestígio. Assim, do mesmo modo
que censuravam as mulheres nos cursos Científicos, por verem-nas
como desviando do "seu destino", ditado pela "sua natureza", os
homens que cursavam o Clássico eram, no mínimo, vistos como
incapazes.

A fala da condição feminina ou masculina para certas áreas
remete à questão da natureza humana. Isto porque, ela inscreve o
ser dentro de uma cadeia de delimitações que define possibilidades
e limites, numa visão que pressupõe condições a priori, demarcando
fronteiras que ultrapassam as categorias universais da espécie, e
chegam àquelas colocadas pelas condições concretas da existência.

I de acordo com essa lógica que homens e mulheres iam
sendo categorizados, levados a assumirem atributos e a viverem
rotinas. No campo intelectual, os homens eram identificados com a
razão, com o raciocínio abstrato, lógico, de modo que se sentiam
destinados a curso científico e, depois, aos da área "científica". O
sexo feminino, historicamente, vem sendo colocado como sensível,
prático, sendo identificado com o curso Clássico e mais tarde, na
universidade, com os de Pedagogia, Letras e outros congêneres.

Do mesmo modo que o sexo definia (e continua definindo)
competências intelectuais, era usado para demarcar comportamentos
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morais, esperados para homens e mulheres na sociedade . Os alunos
e alunas da faculdade não falam de restrições a eles postas pela
instituição , enquanto alunos, mas à forma como agiam dentro e
fora dela, devido ao que socialmente tinham aprendido e deles era

.esperado.
Da mulher, esperava -se que correspondesse não só na

aparência física, como moral. Ser bela , como vimos, devia agradar
tanto aos padrões estéticos quanto comportamentais. A média ia
sendo fornecida pela sociedade , como veremos com sua
performance intelectual . Ser aluna universitária conferia valor e
destaque , desde quando tal condição não significasse romper com
os limites postos, entre os quais , não pretender ser tão "alta"
quanto os homens, nem diferente do padrão comportamental
exigido a toda mulher . Nos anos 50 e 60, a sociedade baiana
criticava a mulher ("moça") que "concedesse certas liberdades aos
rapazes". A crítica possuía muitas faces , iniciando por colocar em
dúvida suas qualidades de caráter , de formação e de encantamento,
capazes de garantir a conquista de um amor puro e desinteressado,
até uma "deformação " moral.

As palavras iam ganhando forma e força através dos
significados a elas atribuídos e das rotinas vividas, de modo que a
"moça" que assim se comportasse , era rotulada de "programista",
difamação que lhe traria muitas consequências sociais, entre elas
não conseguir se casar. Os meios de comunicação, especialmente os
jornais, tanto os de maior circulação quanto os estudantis (O
Filósofo, por exemplo), incumbiam - se de divulgar e reforçar os
atributos morais de cada sexo. O Jornal A Tarde, do dia 10 de
outubro do ano de 1953 , veiculou um artigo sobre o assunto que,
entre outras coisas, afirmava: "quando uma moça concede muitas
liberdades , dá ao namorado e a si própria a impressão de que não
tem personalidade e que não sabe prender de outro modo, senão
daquele que lhe parece mais fácil."

O valor simbólico que a sociedade concedia à honra e à
"pureza" da mulher ,, fazia com que as famílias patriarcais
envidassem esforços para garanti - las. Os mecanismos de segregação
da mulher dentro de casa, ou em espaços sociais de pouca
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circulação masculina como a Faculdade de Filosofia, apresentavam-
se como eficientes. Neles, as possibilidades das "moças" terem

contatos com rapazes, eram remotas, salvo com aqueles que lá
estudavam, mas que não eram considerados os mais "temidos",
pois não tinham o perfil da masculinidade oficial. O imaginário
feminino quanto ao perfil do homem que queriam ter como
marido, localizava-os em outras faculdades, como aponta o
depoimento seguinte:

"Não se admitia, por exemplo, um homem mais baixo que a

gente... Segundo, se admitia, inclusive a, não digo a, mais seria sim,

a superioridade masculina. 0 ideal de uma menina da Faculdade

de Filosofia era namorar um estudante de Engenharia, um

estudante de Direito, um estudante de Medicina. Jamais um
estudante de Filosofia. Isso não tava nos planos de ninguém lá. E
isso raramente acontecia. Eu acho que, não sei; se aconteceu,
aconteceu muito pouco." (Depoimento de uma ex-aluna do Curso

de História e Geografia, do período de 1954 a 1958)

A imagem do homem alto, como dissemos acima, mesmo
sendo um signo visível, referindo-se explicitamente à altura física,
está substituindo a outra altura, invisível, que consiste em dizer que
o homem deve ser mais importante do que a mulher, deve colocar-
se em escala de valor superior, precisa ocupar cargos e funções de
maior prestígio. Os alunos que faziam cursos na Faculdade de
Filosofia não representavam o perfil de homem que as mulheres da
faculdade e as famílias esperavam. Supostamente, eles estavam no
mesmo nível delas. Conviviam no mesmo espaço, faziam os
mesmo cursos (mesmo que eles escolhessem os de Química e
Física), ganhariam salários de professores.

Os alunos da faculdade não representavam "perigo" para as
alunas, por isso podiam conviver juntos. Quanto aos galanteadores
e afoitos, também, os "altos", que estavam em outros cursos, os
espaços de sociabilidade deveriam ser diferentes, assim como a
forma de relacionarem-se, pois as intenções o exigiam.

1A faculdade cumpliciava com as famílias da sociedade
baiana, cultivando e fortalecendo as identidades de gênero e social
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estabelecidas, camuflando o real, calando e acomodando os sonhos
femininos. Fazer um curso de Letras ou Pedagogia na instituição,
convertia-se em prêmio de consolação para aquelas que desejavam
ser médicas, advogadas ou engenheiras. Reivindicações de liberdade
e de igualdade de gênero eram substituídas pelo "direito" de fazer
um curso superior, desde que, dentro dos padrões que sustentassem
os elementos da "natureza feminina".

Explicava-se a permuta pelo argumento da adequação e da
inadequação dos indivíduos a áreas e ocupações e do respeito à
condição biológica, quando, implicitamente, consistia em dificultar
os contatos das mulheres - alunas - com os estudantes do sexo
oposto, e a impedir que ouvissem suas próprias vozes e tivessem
consciência da sua capacidade intelectual. A sociedade brasileira
sempre soube fazer muito bem o papel de silenciadora da voz
feminina; as mulheres têm estado sem voz e, assim, sem
consciência de muitas de suas possibilidades.

A falta de confiança na firmeza moral feminina, assim como
vinha sendo feito com sua força física e sua capacidade de
julgamento e discernimento, fazia com que as famílias preferissem
não "correr o risco", colocando-se no dever/direito de "proteger suas
filhas/esposas". A escolha da família, se por um lado representava a
garantia de preservar um valor simbólico com grandes
possibilidades de trocas naquele momento, por outro, não permitia
que a identidade feminina fosse questionada. As mulheres seguiam
acreditando que tinham uma natureza que circunscrevia seus limites
e possibilidades.

As alunas da faculdade, diante do modelo familiar,
consideravam aquele espaço como democrático e livre de
preconceitos e padrões. Lá podiam falar de assuntos proibidos em
casa, trocar idéias com colegas de ambos os sexos sem fiscalização
ou impedimentos. Acreditavam que agiam livremente porque
olhavam apenas o aspecto externo, os controles que se mostravam;
efetivamente, os mais sérios, aqueles cuja face só se conhece através
do produto final, não estavam sendo percebidos por elas. Caso
contrário, saberiam que ao se identificarem com determinados
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modelos, a tendência seria a de buscá-los, de repeti-los, mesmo

distante do instrumento repressor.9

A identificação da mulher com o recato traduzia-se de várias
formas, entre elas, em não conversar muito com os rapazes, não ser
"saliente", nem "exibida""; características que compunham, ao
lado de outras, o perfil de uma mulher "direita". Ser direita era uma

exigência social que as alunas da faculdade seguiam, muitas por
estarem comprometidas com estudantes dos cursos tradicionais,

que exerciam sua masculinidade, exigindo da sua futura esposa

comportamento exemplar, sob pena de terminar a relação, o que

não era conveniente nem a elas, nem às famílias.

0 medo de não corresponderem aos desejos dos noivos

revelou-se em muitos depoimentos das alunas e alunos, ao tempo
em que evidenciou que era mais importante, naquele momento,
serem "direitas", virgens, puras, "moças"", do que inteligentes.
Como sintetiza esse depoimento: "Olha, mulher tinha que ser essa
pessoa direita e o homem era o provedor. O homem é que tinha
obrigação de fazer vestibular, ter uma profissão." (A depoente foi
aluna do Curso de Filosofia no período de 1957 a 1961)

Essa compreensão era compartilhada pela sociedade e
colocada em prática dentro da faculdade, como demonstram as
representações dos discentes e as atitudes dos docentes, que
tratavam o alunado da faculdade com menos exigências e mais
concessões. Refletindo sobre a maneira como os professores agiam
com elas, uma aluna do Curso de Matemática demonstra que as
alunas da faculdade não eram consideradas tão competentes quanto
os alunos das faculdades destinadas ao sexo masculino, nem

São muitos os depoimentos de ex-alunas sobre o "clima" de liberdade que reinava na
faculdade. Por exemplo: "Ah! Era assim a repressão, a gente tinha aquela repressão

em casa, mas na faculdade, não. Eu achava até legal, bacana, gostava quando tinha

aula vaga, a gente ficava lá conversando, procurando investigar as coisas, saber e tal,

fazia grupozinhos prá debater..."
Palavra usada para significar alguém que gostava de aparecer, de se mostrar.
A palavra moça não significava jovem, e sim virgem. Como referenda o depoimento

de uma aluna do curso de Filosofia no início dos anos 60: "Eu digo moça porque

todas nós éramos virgens, nós éramos obrigadas a manter a virgindade. Então, eu

falo de moça, virgindade." (1957/1961)
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precisavam ser inteligentes e preparadas. Tanto assim que "os
professores que eram professores da Faculdade de Filosofia e da
Escola de Engenharia, lá eles exigiam bastante dos alunos, aqui eles
passavam as alunas".

A Moral Define a Identidade Feminina -

sujeição, passividade e dependência

Dentre os atributos conferidos à identidade feminina, no
período em estudo, na Bahia e na Faculdade de Filosofia, além
daqueles aparentemente de ordem física - porém, implicitamente
de cunho moral -, como beleza e inteligência estão os
explicitamente morais, classificados como virtudes - incluindo aí a
dependência, a passividade, a fraqueza, a sujeição - e, no extremo
oposto, aqueles considerados negativos como a teimosia, astúcia,
rivalidade, ousadia e suas derivações.

A sijeiçc o tem sido indicada como um elemento constitutivo
da identidade feminina em todos os tempos e sob diferentes
motivos, que envolvem desde o aspecto biológico até os sócio-
econômicos. Simone de Beauvoir a interpretou como resultante
não somente dos condicionamentos históricos sociais, mas também
decorrente da permissividade feminina. De acordo com sua análise,
é verdade que as sociedades vêm dificultando às mulheres a
assunção de posição de sujeitos, contudo elas facilitam essa prática,
ao fazerem acordos com os homens e não terem coragem de
"lançar-se" ao mundo (Beauvoir, 1970;1980).

No que pese a tintura existencialista imprimida pela autora à
problemática, não se pode negar que algo de verdadeiro existe; caso
contrário, as sociedades não se sentiriam confiantes da sua ação, a
ponto de determinar "mandamentos" a serem cumpridos pelas
mulheres, como fez a sociedade baiana, frequentemente, no
período em estudo. São normas de conduta para a mulher, porém,
como de costume, visando agradar os outros (especialmente os
homens). Ser carinhosa, obediente, dar todas as atenções ao
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marido , acompanhá-lo onde for requisitada , enfim, submeter-se aos
desejos e projetos dos outros.l'-

E verdade que as instituições sociais manejam com muita
eficiência as formas de reprodução do modelo hegemônico, porém
também é verdade que o espaço social não é apenas o da
reprodução , mas o de luta e de confronto. Com base nessa
premissa, por mais que as mulheres sejam condicionadas a repetir o
modelo hegemônico, algumas "brechas" decerto existem, podem e
devem ser utilizadas.

Ainda seguindo a mesma lógica , sabe-se que as relações de

poder possuem dupla face : a de quem manda e a de quem aceita ser

mandado. As mulheres poderiam aceitar os conselhos , e certamente

seria mais esperado que o fizessem , por conta do seu processo de
socialização ; contudo, esse caminho não se apresentava como um
destino irremediável , um apriori, mas contempla também a
possibilidade de insujeição e de transgressão . Nota-se, porém, que
são as próprias mulheres os principais veículos de propagação e
legitimação de um modelo feminino que afirma a sujeição como
estruturante da sua identidade . É assim que, no meado dos anos
cinquenta , os jornais locais publicavam artigos de autoria feminina,
relatando atos de adultério masculino como naturais, fruto da
virilidade e do espírito aventureiro que constituem a identidade do
homem. A culpa recaía sobre a mulher, que havia provocado a
virilidade masculina, por falta de pudor , fragilidade moral ou
desrespeito aos princípios sociais e à ética familiar.

iz Por exemplo, jornais de ampla circulação no Estado da Bahia trazem matérias

significativas sobre o assunto. Diário da Bahia, de 14 de janeiro de 1945: "Como

agradar seu namorado" é uma forma de teste, semelhante ao que encontramos em

muitas revistas destinadas ao sexo feminino hoje. Nele, algumas questões merecem

destaque: "1. É carinhosa, mas sem exageros? 2. Veste-se bem para que seu
namorado possa orgulhar-se de você? 3. Obedece com prazer suas imposições?"

O mesmo jornal, no dia 28 de janeiro do mesmo ano, veiculou: "Nove

mandamentos para a mulher moderna". Dentre eles destacam-se: "1°. Vigia o teu
semblante, desde a hora que te levantas da cama. 2°. Sai com o teu marido duas
vezes por semana, porém deixa-lhe os outros cinco dias para se distrair em completa

liberdade. 3". Nunca peça ao teu marido para segurar a tua bolsa."
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Os homens são colocados como agindo conforme sua
masculinidade, que tem nas conquistas amorosas um dos seus
pilares, corroborada pela suposta leviandade feminina. A atitude
masculina é, pois, coerente com o que se esperava dele, com o
modelo de masculinidade socialmente aceito, que inclui aventuras,
virilidade e sexo. O "erro" era da mulher que permitia, que o levava
a desvirtuar-se em sua condição de marido, pois para o homem
nada havia de reprovável13.

À mulher restava o perdão; atitude tida como natural ao
sexo feminino, "por natureza" permissivo e conciliador. A
sociedade patriarcal vem reforçando a idéia que a mulher tem
tendências para sublimar, para aceitar os desvios da natureza e da
sociedade, onde a felicidade ideal e plena não pode ser alcançada.
Além desses argumentos, supostamente de ordem filosófica,
outros, práticos, concorriam para que as mulheres tivessem atitudes
submissas; na situação em foco, o fato de precisarem da proteção e
da segurança econômica oferecidos pelo casamento, pelos homens,
historicamente colocados como aqueles que têm o papel de
assistirem as mulheres.

Fazendo-se o contraponto com a tese de Beauvoir, mesmo
sabendo-se que em alguns aspectos ela se sustenta, não se pode
entender a submissão feminina de maneira tão simples. A sociedade
patriarcal vem plantando no mental coletivo modelos de
feminilidade e de masculinidade que são introjetados por elas e
constituem a primeira identificação delas consigo mesmas. Não é
fácil agir em desacordo com essa identificação, pois ela passa a
acompanhar as pessoas, marcando seus corpos, definindo seus
impulsos e interesses.

Também as emoções e sentimentos que as mulheres baianas
tinham sobre a masculinidade e a feminilidade, diziam que o sexo

ii No dia 04 de março do ano de 1945, o jornal Diário da Bahia, veiculou uma

propaganda de vassouras, que legitimava a infidelidade masculina e a identificação

das mulheres com a submissão e a sublimação, ocupando-se com as tarefas

domésticas: "é inútil desejar que o seu marido tenha a perfeição de um anjo, porque

é impossível a perfeição neles. Mas pode desejar que as vassouras da sua casa sejam

melhores, assim use as vassouras Fiel."
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feminino além de submisso, era permissivo c conciliador,

diferentemente do masculino que se assentava na determinação e
espírito de aventura. Essas características eram vividas e aceitas na
sociedade baiana, no período estudado, tanto na vida quotidiana de
pessoas comuns quanto dos discentes da faculdade.

No final dos anos 60, quando a sociedade contava com a

televisão e a mulher já era capaz de denunciar aos órgãos

competentes os maus tratos sofridos em casa, os jornais locais

registravam atitudes masculinas e femininas que deixam

transparecer que os conceitos de masculinidade e feminilidade que

faziam parte do imaginário de homens e mulheres eram os mesmos,

assim como as expectativas que se tinha deles. 0 espaço feminino
continuava sendo o privado, do lar, enquanto o masculino seguia
sendo o público, do trabalho, dos bares e da rua. O texto do jornal
Tribuna da Bahia, do dia 26/11/1969, é significativo:

"Edelzuite dos Anjos Rios, vivia falando porque sua mulher, dona
Helena Maria da Silva Rios, passava o tempo todo vendo as
interessantes tele-novelas que nos chegam através dos dois canais
de TV. Dona Helena nunca ligou para as advertências do marido e
continuou se deleitando com Cláudio Marzo, Sérgio Cardoso,
Tarcísio Meira e tantos outros astros que enchem todas as noites
o vídeo dos televisores baianos. Ontem , como sempre , chegou em
casa embriagado ! A televisão estava ligada e dona Helena
tranquilamente , assistia uma novela de sua frequência . O marido
irritado sacou uma faca e, primeiro cortou o fio do televisor, para
em seguida perseguir sua mulher que , por pouco , não chegou a
ser esfaqueada."

O fato acima nos diz que os espaços concedidos a homens e
mulheres possuíam significados que mantinham os primeiros no
lugar de quem manda e classifica, e as mulheres na posição de
quem aceita e obedece. Ficar em casa não é apresentado como uma
limitação e cerceamento da liberdade, mas como uma prática aceita
socialmente, que vem colocando o homem como provedor, e a
mulher como assistida. Essas situações trazem embutidas
significações, como a submissão e a conciliação femininas,
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aceitando que seus maridos ficassem em bares, chegassem tarde em
casa e se omitissem das atividades domésticas. A ele permitia-se,
além da liberdade de usar o seu tempo e a sua vida como melhor
lhe parecesse, o direito de irritar-se quando ela "ousava" fazer algo
em prol do seu prazer, como assistir novelas de televisão e admirar
seu ator preferido. A reação do marido na situação em análise, não
é pontual nem representa uma atitude isolada, reflete a autoridade
de quem paga as contas, a quem é dado, também, o direito de ditar
as regras.

O fato traz elementos que definem a rua como um espaço
masculino, do mesmo modo que a bebida e as aventuras; e a casa
como feminino, assim como a rotina, a futilidade e a dependência.
Os significados positivos que envolvem as atividades masculinas,
faz com que até as situações de flagrantes erros, como a de
agressor, sejam re-significadas, e ele saia como vítima. Sua ausência
no espaço da casa, seu descontrole na bebida, são mostrados como
sinais de cansaço por um dia de luta, a fim de sustentar uma mulher
dependente e teimosa, que passa os dias na ociosidade, e nem
mesmo atende às suas ordens.

A identidade de aluna da faculdade não modificava a de
gênero. As alunas, até o final dos anos 60, agiam do mesmo modo
que as mulheres da sociedade. Frequentavam os cursos da
faculdade, mas, pelas características daquele espaço, bem que
poderia ser considerado uma extensão do doméstico. A convivência
dava-se quase exclusivamente com outras "moças"; não saíam de lá
para passeios ou lazeres, salvo excessões, comportavam-se como
pessoas comprometidas e obedientes aos namorados, noivos e
futuros maridos. Tinham a convicção que aquele era o
comportamento adequado a uma "moça direita", a quem a
sociedade não permitia que frequentasse lugares públicos como
bares ou boates. Contudo, dentro da mesma lógica social sexista,
que vê o homem como aquele que deve ser experiente,
principalmente em matéria de sexo, admitiam que seus noivos
visitassem amiudadas vezes esses locais, naquele momento,
considerados espaços de permissividade e transgressão da moral
dominante.

181



"A cidade era muito pequena, não era nada do que é hoje. Não

havia barzinhos, nada disso. As boites eram mal vistas, tanto que

eu nunca fui ao Anjo Azul14, entendeu? Meu noivo ia mas era uma

coisa feia, mal vista. Casa do pecado. Só homem podia frequentar
e mulher mal falada . Meu noivo ia assiduamente ." (Aluna do
Curso de Filosofia no período de 1957 a 1961)

Como vemos, as representações que as alunas da faculdade
tinham sobre a feminilidade corroboravam aquelas socialmente
apresentadas para as mulheres consideradas direitas, que significava
serem pudicas, reservadas e inexperientes. Quanto à masculinidade,
também não divergiam do padrão social, de modo que consentiam
que seus noivos, maridos e namorados tivessem experiências
sexuais, frequentassem lugares tidos com mal vistos e pecaminosos
para o sexo feminino.

A análise que algumas dessas personagens femininas da

faculdade fazem hoje sobre seu comportamento naquele momento,

revela que ele não se dava tão pacificamente no plano da

subjetividade. Afirmam que não eram "libertárias", mas
"desejantes"; não tinham coragem de mudar as regras estabelecidas,

mas desejavam e invejavam as poucas colegas que tinham a ousadia

de transgredir, mesmo quando explicitamente as criticavam e

evitavam.
As representações da sociedade sobre o sexo masculino e

feminino são, na verdade, as dos homens. Assim como os homens
da sociedade baiana sentiam-se no direito de controlarem os atos de
suas mulheres e definirem o comportamento adequado ao sexo
feminino, os alunos de Filosofia e das outras faculdades iam
traçando a identidade feminina, ao criticarem certas atitudes,
reforçarem outras, enfim, diziam o que elas podiam e o que era
proibido fazer.

Nos anos 50 e 60, o discurso masculino e social era o da
virgindade, da pureza para o sexo feminino com o que as
mulheres/alunas acatavam e compactuavam. Na década de 70, os
rapazes, incluindo os estudantes da Faculdade de Filosofia,

14 Anjo Azul era o nome de uma boate em Salvador , existente nas décadas de 60 e 70.
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explicitamente criticavam a virgindade e rotulavam as virgens de
ultrapassadas. Entretanto, o discurso não se identificava com a
prática, pois advogavam o fim da virgindade, mas só se casavam
com as virgens; as demais, as não virgens, serviriam aos programas
e diversões.

As mulheres c alunas da faculdade, educadas no modelo
moralista e conservador, não conseguiram acompanhar as
propaladas novidades sobre a sexualidade, de modo que preferiram
manter o padrão anterior.

"Eu era muito ativa, brincalhona, mas em relação a esse assunto

aí, eu era muito retraída. Então, eu não questionava muito, porque
os caras ficavam sempre com esse papo com as meninas, mas, no
fundo, era aquela coisa machista mesmo deles, né, porque eles
queriam casar com as virgens."

Esse depoimento é importante e valioso, na medida em que
não é um falar puro e simples do passado e sim um pensar sobre
ele. Ou seja, a preocupação da depoente não é com a ocultação,
nem com a apropriação do passado, e sim em recuperar o que ela
estava pensando no momento em que viveu aquela experiência. Sua
lógica não é a da ocultação, como certamente faria, se estivesse
falando vinte anos atrás, no momento em que vivenciava a situação
e a pressão dos rapazes. No momento, livre da situação, ela pôde
deixar a experiência falar, e assim passou a ter mais condições de
compreendê-la, de saber que não havia uma mudança verdadeira na
mentalidade social sobre a identidade do sexo feminino.

Com a mesma liberdade de pensar sobre o passado vivido
por eles, um aluno do Curso de Sociologia, em meados dos anos
70, fala da pretensão deles, ao "pregarem" o fim da virgindade, e
como continuavam pensando sobre as jovens que incorporavam a
novidade. "Naquela época tinha muito, a grande questão era
descobrir quem "dava". Procurávamos descobrir o "mapa da
mina", porque ali tinha esperança, e as outras meninas, as meninas
normais, namoravam prá casar". Mesmo analisando que o
comportamento que esperavam das mulheres, quanto ao seu
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comportamento sexual, fazia parte de um movimento maior de
contestação política e social que marcou os anos 70, sua análise
evidencia que, nesse aspecto, não pretendiam mudanças reais.
Queiram mais liberdade sexual para as mulheres, a fim de
satisfazerem seus desejos e ideais revolucionários, desde que
ficassem reservadas as virgens, para com elas formarem suas
famílias.

Outra reflexão sobre o assunto deixa evidente, que mesmo

os alunos que se diziam revolucionários e contra qualquer tipo de

instituição burguesa, como viam o casamento, ao advogarem que as
mulheres com o mesmo ideal revolucionário deviam fazer sexo sem

estarem casadas, de fato, só mudavam a forma de casamento - não
oficializá-lo -, contudo mantinham a mesma mentalidade, pois
essas relações se davam com o mesmo parceiro. "Só transavam
com o seu namorado, não era assim avulso", como afirmou o
referido aluno do Curso de Sociologia. Essas representações
indicam que as mulheres iam se adaptando aos interesses
masculinos, construindo sua identidade no espelho do que eles
refletiam e prolongando a relação de submissão que tem sustentado
os vínculos entre os sexos masculino e feminino.

Também a passividade, colocada como um elemento
estruturador da identidade feminina, vai recebendo significados, a
depender do momento e das situações. Ser passiva e dependente
eram qualificações que significavam ser cordata, obediente e
escondida, em se tratando de mulheres de camadas alta e média da
sociedade; quando sinônimo de preguiça e tratando-se de mulheres
de camadas populares, era um defeito. É verdade que os homens
naquele momento, incluindo os alunos de Filosofia e das demais
faculdades, preferiam mulheres economicamente dependentes,
pois, assim, cumpririam sua função de protegê-las e assisti-las;
implicitamente, podiam desta forma exercer o controle e a
dominação.

Historicamente, as mulheres têm estado encerradas no
espaço privado, repetindo uma herança de passividade e de
invisibilidade na vida social, nas esferas de decisão e na vida sexual.
Identificada como moralmente vulnerável, sem poder de decisão e
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exposta ao assédio, a prevenção tornava-se a "regra de ouro" a ser
considerada. Entretanto, a atitude protetora das famílias patriarcais
para com as mulheres não é tão simples e despretenciosa quanto
parece; traz embutida a idéia da sua incapacidade, da desigualdade
de suas condições com relação aos homens, de modo que ficar em
casa e ser protegida é, também, uma forma de exercitar, na prática,
a desigualdade de gênero que está no pensamento. Como indica
Arendt (1975, p.41): "a diferença central entre a polis e a família é
que nela só há iguais, enquanto que na família reina a mais severa
desigualdade."

A desigualdade entre homens e mulheres era exigida em
outras instâncias. Como vimos no capítulo IV, enquanto os
estudantes da faculdade ocupavam os palcos, proferindo discursos,
animando passeatas, colocando-se, quando nas platéias, em situação
de destaque, as alunas deviam ocupar as platéias, enfeitá-las, sem
mostrarem suas qualidades e potencialidades intelectuais. Do
mesmo modo, deviam vestir-se com elegância, porém de forma
discreta e sóbria; andarem com leveza, com graça e simplicidade,
não dar atenção aos gracejos e ousadias de conquistadores, ficar
"absorta em seus problemas e julgar como Hamlet: o resto é
silêncio"15; eram ensinamentos que convidavam à passividade.

No final dos anos cinquenta e início de sessenta, a sociedade
baiana começava a demonstrar certa tendência à transmutação das
categorias que faziam parte da identidade feminina até então
cultivada. Situação que pressupõe, por exemplo, igualdade de
direitos, liberdade para escolher sua profissão, condição para se
sustentar economicamente. O teste para avaliar se uma nova
mulher estava em vias de concretizar-se, vinha na forma de
enquetes, veiculadas nos meios de comunicação, que entre outras
coisas perguntavam: "você tem personalidade?" Este é um limite, se
considerarmos o significado que a palavra possui socialmente.
Quem seria capaz de dizer o contrário? Apesar do peso da palavra,

1' Essas orientações fazem parte de um artigo divulgado pelo jornal Diário de Notícias

do dia 4 de julho de 1954, que se propunha a ensinar as mulheres a se comportarem

na rua.
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o "instrumento de investigação" não deixava margem para os
"desvios", ao afirmar:

"Ter personalidade , querida amiga não é : dar um aperto de mão
que faça doer os ossos; andar com os cabelos revoltos , bater nas
costas dos amigos, quebrando - lhes as costelas ; levantar o nariz e
dizer : detesto futebol e samba . Preste atenção, por favor, a estes
lembretes: não espere que os homens corram para a apanhar seu
lenço ; não force, com olhares , a ceder lugar nos ônibus; não
espere desculpas dos cavalheiros , quando lhes pisar os pés; não se

mostre frágil nas horas de aflição para forçar o companheiro a se

preocupar contigo." (A Tarde, 19 de abril de 1958)

E interessante a contradição existente entre a suposta e a
real proposta. As recomendações repetem integralmente os padrões
de comportamento masculino e feminino. As mulheres não devem
deixar de ser delicadas, recatadas e ponderadas; do mesmo modo,
de serem frágeis e dependentes, apenas não deviam esperar dos
homens os cuidados e a proteção, ditos costumeiros. Ou seja, não é
o padrão de identificação feminina que está sendo mudado, na
melhor das hipóteses, é o deles. Considerando-as como mudanças,
elas não representam alterações na essência da identidade
masculina, nem nas relações de gênero, que seguem desiguais e
marcadas pela hierarquia e pelo poder masculino, porém, sem o
caráter de gentilezas e cuidados com o sexo feminino que a
acompanhava.

Teimosia, astúcia, rivalidade,

ousadia e suas derivações

Enquanto as mulheres eram estimuladas a serem
dependentes, passivas e submissas, a continuarem sob a proteção e
o mando masculino, a sociedade baiana tecia sérias críticas ao
comportamento feminino que fugisse ao modelo hierárquico em
que se achavam estruturadas a família e a sociedade patriarcais. A
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censura falava da resistência que se tinha em mexer no padrão
familiar e na identidade social hegemônicos, neles incluindo a
identidade de gênero.

O modelo tradicional de família faz questão de demarcar
que homens e mulheres são diferentes e ocupam lugares e posições
com valores e poderes diversos. Como aponta Figueira (1987,
p.15):

"neste modelo de família, homem e mulher se percebem como
intrinsecamente diferentes, e estas diferenças se cristalizam em
sinais visíveis como o tipo de roupa, linguagem, comportamento e
mesmo sentimentos considerados próprios a cada sexo."

Como vimos identificando na sociedade baiana e entre as
alunas e os alunos da faculdade ao longo do período em foco, havia
uma nítida divisão entre homens e mulheres representada nos
espaços ocupados e nas idéias que possuíam sobre a feminilidade e
a masculinidade, seus limites e possibilidade. Por exemplo, exigiam
que a mulher fosse bonita, desde que de maneira sóbria e recatada,
a sedução era uma prerrogativa dos homens e das mulheres de má
fama. Os homens falam da sedução feminina em poesias, crônicas e
livros, comparam-nas com sabores, delícias e cheiros (acarajé, água
de coco, pimenta, flor), porém sempre articulando esse modelo de
mulher com a idéia de pecado e com a prostituição'.

A relação entre a sedução feminina e o pecado ia
construindo em torno da mulher sedutora um misto de mistério,
encantamento e perigo. Os homens, principalmente os
inexperientes, deviam dela proteger-se, sob pena de serem tragados
e desencaminhados. O jornal Tribuna da Bahia, ainda em novembro
de 1969, advertia:

Mais bonitas, faceiras e cativantes do que as praias de Salvador só existem as

baianas, essas mulheres deliciosas, mulheres tão doces como a água de coco e tão

ardentes como acarajé com pimenta (...) é que nessa terra até as pecadoras são

diferentes: de mistura com os seus pecados elas tem um estranho irresistível e acre-

doce sabor de fruto do mato", escreveu Nelson Gallo, em Bahia de todas as doçuras,

no ano de 1959.
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"Rapazinhos normais e promissores são cruelmente arrastados

(...) cuidado, muito cuidado com as mulheres. Elas são capazes de

tudo. Podem fazer qualquer coisa, caro leitor, inclusive aquilo que

você está se lembrando agora..."

lÀ advertência feita era, aparentemente, em relação a uma

categoria de mulher, que havia fugido ao controle social e se

comportava ao revés do admitido; entretanto, nas entrelinhas pode-

se inferir sobre as representações que o mental coletivo possuía

sobre o sexo feminino. As mulheres, como um grande mistério,

capazes de serem recatadas, honestas e companheiras 'ou astuciosas

e diabólicas, como dizia o autor acima citado, são verdadeiras

"bruxas que não perdoam ninguém"; o que explica o grande
investimento que as sociedades patriarcais, destacando-se a baiana,
vinham fazendo a fim de "educá-las", discipliná-las, controlar seus
impulsos e desejos.

O perfil das alunas da faculdade coincidia com aquele das
mulheres que estavam sob o controle do social. Mesmo as que se
esmeravam na forma de vestir, vistas com ressalvas por outras
colegas, mantinham-se dentro do padrão moral aceitável, apesar de
demonstrarem, a partir dos anos 50, o desejo de libertarem-se das
amarras do convencional. Algumas ex-alunas da faculdade
analisaram certas atitudes "desviantes" que tiveram, ainda como
estudantes secundaristas, ao suspenderem a farda usada nas aulas de
educação física, deixando as pernas à mostra, por saberem que
estavam sendo observadas, à distância, pelos colegas.

A atitude, naquele momento, pode ser interpretada como
ingenuidade e decorrente do desejo de tornarem a farda mais
apreciável por elas mesmas; todavia, hoje, são capazes de admitir o
seu verdadeiro significado. Como sabiam que os colegas
observavam de longe, procuravam mostrar-se, afim de seduzi-los.
"Tinha sedução sim, a gente sabia que eles estavam olhando lá de
cima", confirmou uma aluna do Curso de História Natural, na
década de 50, ao relembrar o que a movia a suspender a
"bombacha", quando cursava o secundário.
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A sedução não era admitida por essas estudantes, naquele
instante, assim como foi criticada pelas alunas da Faculdade de
Filosofia, durante a maior parte do período estudado, porque elas
sabiam que a sociedade desqualificava as mulheres sedutoras, ao
relacioná-la com a futilidade e, especialmente, com a liberalidade
sexual; motivos suficientes para as "moças de família" terem
vergonha de admitir que, no íntimo, gostariam de ser desejadas e
cobiçadas.

Compondo o elenco dos atributos considerados
constitutivos da identidade feminina, mas que precisam ser
neutralizados, além da sedução acrescem a teimosia. A mulher
sempre foi rotulada de seguir cegamente sua intuição, faculdade
classificada como menos nobre, e fazer apenas o que quer.
Também nisso, a assistência masculina foi vista como providencial,
impedindo que elas caíssem em equívocos e desregramentos.

A teimosia é apresentada como uma característica feminina
a ser evitada, não pelo que ela traz de perigoso para a mulher, mas
o que representa para a estrutura de poder patriarcal, onde cabe ao
homem dizer o que pode e deve ser feito. No momento em que a
mulher teima, outra coisa não faz, senão resistir ao poder do
homem, fazer a opção pelo seu desejo, apontar para uma nova
ordem, atitudes que são adjudicadas ao sexo masculino.

Desse modo, a teimosia ganha significados diferentes, a
depender do sexo de quem a pratica. Sendo o homem, é tida como
positiva e interpretada como forma de coragem, determinação e
vontade própria; com o sexo feminino, a quem não tem sido
permitido ocupar o papel de sujeito, era interpretada como
infantilidade, birra e irresponsabilidade.

A teimosia ganha o significado de "garra", coragem e
produção a quem é dado o direito de ter determinação e vontade
própria; considerando-se que culturalmente a mulher vem sendo
colocada como dependente - e a sociedade baiana mantinha essa
tradição - o querer feminino transformava-se em teimosia, capricho
e rebeldia, ou seja, precisava ser evitada através de um processo
disciplinar rígido e de um controle eficiente.

A lógica de desqualificar as atitudes femininas que
signifiquem mudança nas relações de poder estabelecidas
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socialmente foi uma constante na sociedade baiana do período em
foco. Para isso, um dos artifícios usados era colocar as mulheres
umas contra as outras; se com as falhas masculinas devem ser
condescendentes e permissivas, com as femininas devem reagir,
criticar, rejeitar. Esse ensinamento tem alguns objetivos, entre eles,
dividir as mulheres, colocando-as como rivais, posição que é usada
contra elas próprias, pois aumenta o ângulo do problema e fornece
aos homens elementos para censurá-las e justificar a manutenção
do seu controle e supremacia.

Em síntese, a identidade das alunas da faculdade não
decorria do que era ensinado, vivido e representado lá. Não havia
uma identidade própria daquele grupo, e sim formada a partir do
imaginário social e coerente com as expectativas que a sociedade
tinha sobre elas. Não havia entre elas uma articulação decorrente da
identidade de gênero, que as movesse contra ou a favor de
determinada situação de impedimento ou preconceito sexista.
Agiam movidas pela identidade de classe, o que as fazia defenderem
uma postura simples no vestir, como disseram nos anos 60, porque
precisavam trabalhar; e as alunas que iam "desfilar" - coisa que elas
não podiam fazer - criariam dificuldades quanto à sua competência
profissional.

No geral, até o final da década de 60, as alunas da faculdade
não haviam revertido a ordem da construção de sua identidade.
Apesar de terem acrescido às condições de gênero as de classe,
mantinham sentimentos e práticas iguais.
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CAPÍTULO VI

RAZÃO, SEXUALIDADE E
SEDUÇÃO - Significados da
masculinidade

".-1 identidade masculina está associada
ao fato de possuir, tomar, penetrar,

dominar e se afirmar, se necessário a força."

Elisabeth Badinter . "XY-Sobre a
Identidade Masculina"

No capítulo anterior fizemos uma incursão pelo
imaginário dos alunos e alunas da Faculdade de
Filosofia e identificamos os significados da

feminilidade que estavam subjacentes, ao tempo em que
confirmamos que eles não divergiam do modelo culturalmente
construído pela sociedade baiana em geral. Neste, trataremos dos
"códigos" e "cultos" da masculinidade, que vem a ser:
compreender os requisitos culturais necessários, na faculdade e na
sociedade, para o indivíduo ser um homem; como eles estavam
estruturados na consciência dos alunos; como as alunas
relacionavam-se com os mesmos; de que forma participavam
desses cultos; quais os códigos que elas consideravam válidos e
com os quais não concordavam.



Virilidade: o sexo como paradigma
da masculinidade

Fora do paradigma essencialista que vimos perseguindo, a
identidade de gênero, assim como a social, é construída. Desta
forma, não se pode falar de um único modelo de homem, mas de
variados a depender da classe social, dos níveis de instrução, da
etnia, entre outros. Ser homem, do mesmo modo que vimos com a
mulher, é uma construção que reúne atributos morais, papéis

sociais, espaços e posições que vão sendo continuamente

reformulados.
No que pese admitirmos que essa é a lógica para a

identidade de homens e mulheres, sabe-se que, na prática, a
masculinidade se faz com mais dificuldades do que a feminilidade,
ao tomar o caminho oposto desta. Enquanto esta última vai sendo
construída como afirmação do biológico, como algo natural, a
masculinidade se faz pelo processo de negação de partes do
indivíduo. Como indicamos no capítulo III, o comportamento dito
masculino é "feito de manobras de defesa", na busca de negar e
matar tudo o que se identifique com o sexo feminino. Tornar-se
homem deixa de ser um fato natural para ser um ato de vontade e
de educação, que exige a separação da mãe, a participação em
provas difíceis e a capacidade de viver por sua própria conta
(Badinter, 1993, p.49).

Mostrar que não é mulher, nem homossexual, torna-se uma
batalha cotidiana, pois a virilidade representa um dos principais
códigos da masculinidade. Ser homem, quase sempre, se reduz a
ser macho; a masculinidade se assenta na sexualidade. Assim, "uma
das características centrais da masculinidade hegemônica, para além
da `inferioridade' das mulheres, é a hemofobia." (Vale de Almeida,
1995, p.69)

Como vimos, os alunos da faculdade não eram exatamente
os futuros maridos com que as alunas sonhavam, por não estarem
fazendo cursos de prestígio e dividirem com elas os mesmos
espaços das salas de aulas, o que colocava em dúvida sua condição

192



de provedor; porém, em nenhum momento, explicitaram
desconfiança quanto à sua virilidade. Os discentes da faculdade, de
ambos os sexos, não conseguiam identificar, ao longo do período
em estudo, casos de homossexualidade na instituição. As poucas
situações onde os alunos se permitiram sair do modelo masculino
- como fantasiando-se de mulher - era interpretado por eles,
especialmente pelas alunas, como brincadeira e fruto de um
espírito mais "liberal":

"eu tive um colega mesmo, que se vestiu de mulher, botou
brinco, botou batom, saiu desfilando de mulher. Então, só que
este colega era preconceituoso em relação aos homossexuais, era
um tipo machão, mas, no tempo, ele era liberal nesse sentido, ele
terminou cedendo, né? Se vestindo de mulher." (depoimento de
uma aluna do Curso de Matemática, no período de 1951 a 1954)

Sabe-se que a homossexualidade é, quase sempre, vista
como um mal, e os homens são educados para fugirem dela, mais
ainda, para repudiá-la, o que não impede que eles tenham, também,
certa atração por ela, fazendo com que, dentro da dificuldade de
precisão dos sentimento, assumam suas representações como
forma de blague, de brincadeira, como sinal de que são o contrário.
Como se percebe na fala da aluna, elas concordavam com eles e
significavam atos como o acima relatado de forma positiva, pois
fruto de uma mente aberta e sem medos.

Havia um grande cuidado em fazer crer, a eles e aos outros,
que sua atitude não passava de uma brincadeira, que na prática
nada tinha de feminino. O contrário era recebido socialmente
como uma desmoralização. Esse mesmo tipo de culto à virilidade,
como determinante da masculinidade, era compactuado pela
sociedade baiana, de modo que os homens não deveriam
frequentar escolas tidas como femininas, como a Escola Normal,
sob pena de verem sua identidade ameaçada. Com a Faculdade de
Filosofia havia certa tolerância, como vimos, pelas manobras que
faziam, escolhendo os cursos das áreas consideradas científicas, em
uma instituição de ensino superior que trazia embutida a marca da
masculinidade.
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A repulsa e, mais profundamente, a ambiguidade com que
lidavam com a homossexualidade e com o seu lado feminino, pode

ser percebida no imaginário dos alunos e alunas até a década de 70.
E possível ouvir dos alunos desse período depoimentos que falam
da identificação que alguns tinham com as características do sexo
feminino, relacionadas à emoção e sensibilidade, assim como uma
total repulsa a quem, por acaso, se permitia agir sem determinação

e coragem. Os primeiros, admitiam acalentar um fascínio pelo

universo feminino, que contemplava o acolhimento e a abertura,

ao tempo em que faziam questão de deixar claro que isto não
significava que tivessem qualquer tipo de atração pelo homem.

Com isto, resguardavam o símbolo da masculinidade: não ser

mulher e sim, gostar de mulher, ter mulher.
O lado contrário, de quem sequer tem coragem de admitir

qualquer forma de identidade com o universo feminino, o
homossexualismo, nos anos 40 e 50, quando falado, era colocado
na categoria das patologias e má educação, portanto tratado sob o
signo da doença e, como tal, nos cursos de medicina. Na década de
60 o assunto quase que inexistia na faculdade, motivo pelo qual as
alunas afirmam que a sociedade era mais preconceituosa com o
assunto do que a faculdade. Todavia, no final da década e início da
subsequente, sem perder o rótulo de doença, o homossexualismo
passou a ser tratado como um erro moral, como falta de vergonha.
Os mesmos colegas passaram a exercer cuidadosa observação,
visando identificar os "veados" para afastarem-se deles.

A repulsa aos homossexuais na faculdade, no período
compreendido entre os anos 60 e 70, dava-se pelo que eles
representavam para o movimento político estudantil, que não
admitia tal comportamento. Um aluno do Curso de Ciências
Sociais, no período de 1969 a 1975, ao falar do assunto, deixa claro
o quanto a "esquerda" repudiava aqueles que tivessem a coragem
de demonstrar suas tendências homossexuais:

"a repressão era violenta, a gente desconfiava, dizia, esse cara é
veado! A esquerda aí ganhava para a direita nesse assunto de
homossexualismo. O preconceito da esquerda contra isto era
uma coisa absurda."
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Rejeitar a companhia de colegas com esse perfil, era uma
obrigação e uma necessidade naquele momento, considerando-se
que as companhias são tidas como fontes de informação sobre a
identidade social das pessoas. Pela identidade do acompanhante
infere-se a do acompanhado e vice-versa; além disso, uma "má
companhia" pode "contaminar" os acompanhantes (Goffman,
1988).

Diante disto, as pessoas não tinham coragem de demonstrar
suas tendências consideradas "desviantes", deixando alguns
discentes, os mais preocupados com a questão, na dúvida sobre o
que chamaram de "figuras emblemáticas", e os demais, convictos
que lá não existiam casos de homossexualismo: "não, não tinha.
Eram poucos os homens, mas os que tinha eram todos másculos,
eu nunca vi", afirmou uma aluna do Curso de Ciências Sociais, do
período de 1965 a 1969.

As imagens que faziam do homossexual, rompiam com o
que se esperava do homem: que ele fosse casado, ou estivesse
noivo; que fosse pai de família e tivesse responsabilidade. Assim,
em nada diferem do que vem sendo posto como códigos da
masculinidade que inclui não ser mulher, ter uma mulher e poder
sustentar e dirigir a família.

Não ser Mulher:

conquistar e possuir uma

A virilidade é, sem dúvida, um dos elemento mais

importantes do processo de identificação masculina. Ela se define
não só pela negação de tudo o que possa ser visto como feminino,

como também pela posse. As sociedades vêm ensinando aos
homens, que a eles cumpre desejar, conquistar, iniciar uma relação

amorosa.
Na Faculdade de Filosofia a situação não era diferente.

Ficava com os alunos o direito da conquista e da sedução, como
demonstra esse depoimento de um aluno do final da década de 60
e início de 70:
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"...a gente não era de agarrar menina, de enganar, de seduzir,

enfim, não era um machão , esse machão terrível, um tarado, não,

isso não . A gente podia conquistar , tudo na base do amor, mas

eram galantes . É, galantes, mas o comportamento era

inteiramente machista , a gente era."

Esse código da masculinidade era exercido até mesmo pelos
professores, que tratavam suas alunas, especialmente as do turno
vespertino - dos cursos de Letras e Pedagogia - consideradas as

mais bonitas, com distinção e sedução. Também os alunos das

outras faculdades, no final dos anos 50, continuavam frequentando
as imediações da Faculdade de Filosofia, ao fim das tardes, a fim
de legitimarem sua masculinidade através do galanteio às alunas.

As mulheres, ensinadas historicamente a não serem

desejantes e sim desejadas, a não explicitarem suas atitudes

sedutoras, participavam do jogo da sedução, vestindo-se com

esmero, retribuindo e alimentando os galanteios de forma sutil. A

sociedade via com maus olhos e taxava de "programista" aquela

que rompesse com o ritual da sedução no qual o homem ocupava

o papel de sujeito ativo. Confirmando, naquele momento, que:

"em termos de visibilidade social, será sempre o homem o

responsável público pelo desencadear de um processo que leve a

uma relação." (Vale de Almeida, 1995, p.48)
A atitude sedutora como privilégio masculino, e a feminina

de ser seduzida, podem ser identificadas em artigos de jornal, fatos
cotidianos e até mesmo em livros. No livro Bahia de Todas as
Doçuras, de autoria de Nelson Galo, (1959) lê-se à página 60:

"vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no

rostinho encantador, quatro normalistas passam, conversando e

rindo alegremente, e o play-boy parado no passo, alto, simpático,

camisa aberta no peito e cabeleira ao vento diz inconveniências às

jovens, mas elas não ligam, vão seguindo alegremente."
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O texto é rico de significados. A imagem do homem como
conquistador, como alguém que pode ir para as ruas sem nenhum
compromisso oficial, que pode fazer galanteios, apresentar-se
como um ser forte, seguro, livre e poderoso, é evidente. Também,
o modelo feminino responde ao esperado da mulher: graciosa,
ingênua, insegura. Quanto à sociabilidade na rua, as relações são
diferentes daquela que mantinham na maioria das atividades dentro
da faculdade, onde homens e mulheres conviviam juntos e
tratavam de assunto comuns, como os da rotina escolar. Fora, na
rua, ou em outros espaços públicos, especialmente com pessoas
desconhecidas, as mulheres deviam manter distância, portarem-se
como insensíveis aos gracejos, não se desviar do caminho traçado
pelo social. Sua saída à rua tinha um objetivo previsto e elas
deviam cumpri-lo, caso contrário, a sociedade não perdoaria,
exigindo que suas famílias fossem capazes de prevenir ou, se
necessário, corrigir os "descaminhos".

A responsabilidade das famílias patriarcais para com o
comportamento de suas filhas explica-se, entre outros motivos,
pela forma como a mulher era vista. O texto em análise mostra-as
como crianças, inseguras e irresponsáveis. A alegria retratada pelo
autor não significa uma atitude madura e consequente, ao
contrário, é o riso infantil, solto, brincalhão. Com isso, ele dá
sequência a uma tradição que vem relacionando a mulher com
criança, que precisa de "proteção", disciplina e controle.

A prática dos homens dizerem "inconveniências" e fazerem
gracejos com a mulheres é socialmente entendida como "natural"
no comportamento masculino. Desde cedo, os meninos aprendem
a olhar a mulher como objeto e a acreditarem que só podem se
relacionar com elas através do sexo, o que serve para afirmar sua
masculinidade e distanciá-los das possibilidades de serem
identificados com o sexo feminino.

Na faculdade, os alunos demarcavam sua diferença com o
sexo feminino, através das atividades que praticavam, dos cursos
que seguiam, dos espaços que ocupavam, do papel de
galanteadores que desempenhavam; entretanto, também pode ser
visto na forma como lidavam com as emoções e sentimentos.
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Homem Não Deve Falar
de Sentimentos

Entre os cultuados códigos da masculinidade destaca-se a
insensibilidade e o distanciamento dos sentimentos. Vem de longe
a idéia que "homem não chora", não fala de medos, derrotas ou
inseguranças, não fala de si e sim, sobre si. "Para o homem, falar

dos seus medos e inseguranças para outro homem é como entregar
de bandeja a própria cabeça ao inimigo." (Nolasco, 1995, p.26)

Como a masculinidade é medida pelo sucesso e pela

admiração que provoca, mostrar qualquer tipo de sentimento é o

mesmo que demonstrar fraqueza, o que o estaria aproximando da
"natureza" feminina.

Esse era um código aceito e seguido não só pelos alunos da
faculdade, como também pela sociedade baiana do período em
foco. Uma ex-aluna relembrou o quanto a sociedade exigia que os
homens controlassem as emoções, ao confidenciar que o marido
só pôde chorar a morte do pai dez anos depois, mesmo assim,
após ter ingerido bebida alcoólica. Registra que ele era uma pessoa
altamente emotiva, capaz de apreciar uma obra de arte e de
arrumar um jarro de flores, porém reprimia essa tendência, porque
se assim não fizesse, perderia o respeito da sociedade e da família.

A emoção, historicamente relacionada e admitida ao sexo
feminino, para o masculino seria vista como fraqueza, como
distanciamento da racionalidade, um dos principais cultos da
masculinidade Ocidental. Como sabemos, a modernidade separou
a razão do desejo, da emoção, vendo nisto a possibilidade de se
atingir a imparcialidade e construir uma visão universal do mundo,
no qual não há lugar para o particular, para o diferente e para tudo
aquilo que não seja ou não represente a razão.

Dentro dessa lógica, estabelece-se um espaço da
masculinidade, e aos homens, o limite de só poderem falar sobre
questões políticas e sociais, jamais sobre a emoção e os
sentimentos. Expulsando desejos, vontades e afetividades, resta-
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lhes, apenas , concentrar-se na razão ; a esta, cabe controlar os seus
desejos.

Livros e artigos veiculados nos jornais de circulação e no
Jornal O Füóso/ - da comunidade da faculdade - mostram que os
pais não alimentavam a afetividade dos filhos, nem com eles
mesmos. Preferiam relacionar -se de forma distanciada e tratarem
com eles de assuntos considerados sérios, como os negócios, a
profissão e, às vezes , mulheres. O sentimento que ficou em alguns
filhos foi o de não serem amados , pior ainda, que era dessa
maneira que deveriam colocar -se no mundo e nas relações com as
outras pessoas.

Esse código de masculinidade foi preservado pelos alunos
da faculdade ao longo do período estudado . Nos anos 70, a ele
agregaram- se outros valores com significado político, que viam o
homem que demonstrasse algum sentimento como "pequeno
burguês" e "desbundado". "Chorar era sinal de fraqueza, isso é
para pequeno burguês; revolucionário , ele não chora, ele não se
entrega, o cara tinha que morrer na tortura, sem abrir a boca",
como relatou um aluno do curso de Ciências Sociais, na década de
70.

A insensibilidade que era exigida do homem em relação aos
seus sentimentos, não acontecia quando se tratava de lidarem com
os sentimentos femininos. As alunas falam dos colegas como
pessoas que agiam cavalheirescamente com elas, que eram gentis e
atenciosos. Com isso, os alunos da Faculdade de Filosofia
colocavam em prática, naquele espaço, as atitudes esperadas de um
homem para com o "sexo frágil": paciência, tolerância e gentileza.

É comum encontrarmos na faculdade e fora dela, relatos de
situações onde os homens são vistos agindo de forma tolerante
para com os "caprichos" femininos. São maridos que
acompanhando suas mulheres às compras - mesmo sendo isto um
enfado para eles - agiam de forma a satisfazer seus desejos, por
"bondade" e concessão. Nessas situações, a "sensibilidade
masculina" para com os desejos femininos ganhava um significado
positivo, afinal, ele não estaria sendo o fraco e sim, ela. Sua atitude,
ao contrário, significava segurança emocional e discernimento
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racional; diante das "fraquezas " femininas , ele se mantinha seguro,
decidido , controlado , permitindo - lhe algumas "frivolidades" e
controlando -as para que não cometessem "excessos".

Contrariando esse entendimento , algumas alunas da
faculdade , a partir dos anos 50, começaram a escrever artigos que
eram publicados no jornal 0 Filósofo, onde falam da sensatez

feminina. No início da década de 50 uma aluna do Curso de

Didática redigiu um artigo , onde criticava o presidente dos Estados
Unidos, ao tempo em que esclarece a atitude sensata das mulheres,
em não aceitarem casar com ele. Como expressou : "... anunciaram
que um louco qualquer construiu uma casa toda branca, e plantou
flores na entrada mas não achou quem casasse com ele. As

mulheres são sensatas ." (Tarquínio de Souza, 1951)
A resistência que é possível abstrair de artigos dessa

natureza , não é suficiente para mudar a corrente que demarca a
masculinidade como sendo constitutiva de sensatez , segurança,
seriedade e maturidade , e a feminilidade como caracterizada pela
insegurança , fragilidade e emotividade.

A consequência mais evidente desses cultos não decorre do
aspecto biológico e sim moral. Sendo os homens, aqueles
considerados mais seguros e racionais, a eles compete a liberdade, a
independência, o poder de escolha. A suposta superioridade moral
do homem concede - lhe essas prerrogativas . Assim, ao homem são
feitas concessões como poder entrar em qualquer ambiente,
participar da vida noturna , ter casos amorosos, na convicção que
eles são suficientemente fortes para não se deixarem corromper
pela convivência e pelas companhias. ,

Foi possível encontrar na faculdade algumas alunas que
diziam ter vivido com certa independência , em virtude de se
originarem de famílias de pais separados, ou terem convivido com
uma mãe com sonhos de liberdade reprimidos , vividos através da
filha.

Algumas alunas têm clareza que a dependência econômica,
era, entre outros, impedimento relevante para viverem de forma
mais independente . Desse modo , ao analisarem hoje os
sentimentos daquele momento, não têm dúvidas que procuraram a
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Faculdade de Filosofia para terem uma forma de ganhar dinheiro,
apesar da sociedade vê-la como uma instituição comprometida
com a transmissão de um saber desinteressado. Mesmo quando o
ideal de feminilidade de algumas alunas da faculdade colidia com o
esperado socialmente, aquele espaço não serviu para possibilitar
grandes rupturas com o modelo hegemônico, consistindo, apenas,
em uma tentativa de flexibilização dos velhos conceitos.

Competência: um culto

da masculinidade

Além de ter que ser sedutor e racional, é exigido do homem
competência e sucesso. A moral patriarcal vem exigindo dos
homens atitudes agressivas no campo profissional, não admitindo
o fracasso nessa área. O trabalho e a competência profissional vem
sendo, ao lado do desempenho sexual, um dos principais códigos
da masculinidade.

As sociedades respeitam os homens pela sua capacidade
produtiva, porque ela representa a possibilidade dele exercer o
"seu" papel de provedor e de autor da história, entretanto, mais do
isto, o trabalho realiza a delimitação entre os espaços público e
privado, e ao se colocar no público, o homem sente-se "homem".
O espaço doméstico está colado com os códigos da feminilidade,
de tal modo que a sociedade vê como irregular e perigoso a
permanência do homem dentro de casa. A casa, tida como o reino
feminino, para o homem seria limitadora da sua liberdade, pois
como afirma Arendt (1975, p.40), "a comunidade natural do lar
decorria da necessidade: era a necessidade que reinava sobre todas
as atividades exercidas no lar", ao contrário da polis, onde as
necessidades da vida familiar não encontrariam espaço.

A preocupação com o sucesso profissional masculino fazia
parte do imaginário de homens e mulheres dentro e fora da
faculdade. Refletindo sobre isso, uma ex-aluna analisou o que
significavam as reuniões anuais que os engenheiros que fizeram
parte da turma do seu marido promovia. Explicitamente, reuniam-se
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para confraternizarem-se, contudo a conversação travada dizia que o
real objetivo do encontro , era saber quem estava ou não "bem de
vida", mostrarem aos colegas seu sucesso e competência. Como
afirmou: "Queriam saber quem tinha progredido , quem tinha
filhos mais inteligentes , quem tinha mulher mais bonita." Essa é
uma forma de competição , bem como de auto-afirmação de sua
masculinidade , ao mostrar o sucesso reafirmando um dos códigos
exigidos pela sociedade para conceder- lhe esse status.

Os alunos de Filosofia não divergiam do padrão dos

discentes das faculdades consideradas de prestígio. Não
conseguindo competir em igualdade com os alunos dessas escolas,

no que se refere a ganhar dinheiro , procuravam marcar sua

eficiência junto à comunidade da faculdade , especialmente as
mulheres , pelo desempenho intelectual. Procuravam impressionar,
mostrando que eram mais inteligentes e bem informados, desse
modo, superiores.

Optar pelos cursos de Química, Física , e depois de
Sociologia e jornalismo , quando a escolha das alunas recaía sobre
os de Pedagogia e Letras, servia para afirmarem sua superioridade.
Afinal, não estariam cursando uma simples licenciatura; muito
mais, acreditavam estar fazendo cursos que exigiam reflexão,
compreensão da situação política e econômica do país, bem como,
capacidade de pensar e apontar soluções para as emergências
sociais. Solicitações que seriam requeridas aos competentes e
empreendedores.

Essas eram , naquele momento , qualidades importantes e
reconhecidas socialmente . As alunas da década de 60 relembram
que a sociedade valorizava o literata , o filósofo , o jornalista, assim
como enaltecia o médico, mesmo que os motivos fossem
diferentes. O valor concedido pela sociedade a quem se destacava
no campo literário, fazia com que alguns homens se atrevessem a
procurar o curso de Letras, recebendo o reconhecimento social e
sem agredir a sua masculinidade . Sua competência estaria provada
no momento em que se destacasse do comum das pessoas e
aparecesse como poeta de sucesso ou escritor reconhecido.
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Nessas situações, a competência exigida do sexo masculino,
que consistia em fazer cursos de "sucesso" econômico e social, era
substituída por outra forma de capacidade intelectual. Somente
nesses casos, em que o sucesso intelectual substituía o econômico,
havia respeito pelo homem que não havia seguido os cursos
tradicionais, conforme expectativa da época.

Com isso, eles estariam tendo elementos para competirem
com os outros homens e para afirmarem sua masculinidade entre
estes e com as mulheres. Afirmar-se como homem exigia participar
do jogo de saber quem é mais, quem pode mais, quem é mais forte,
competente e capaz. A emulação tornava-se uma forma de auto-
afirmação perante a sociedade, motivo pelo qual preferiam casar-se
com mulheres dependentes, inseguras e submissas, que não
pudessem enfrentá-los de igual para igual, que não ameaçassem sua
competência como protetor e provedor.

A competência, sabidamente cultuada como um código da
masculinidade, passou a ser perseguida por algumas alunas da
faculdade, a partir da década de 50, quando começaram a nela
ingressar, jovens com perfil diverso daquele da primeira década.
Mesmo sem romper com o código da maternidade, dito feminino,
algumas começaram a ver na faculdade a possibilidade de se
colocarem no mercado profissional e, para isso, sabiam que
precisavam ser competentes. Essas, não admitiam que deviam ser
menos inteligentes, a fim de encontrarem casamento. Como
dissemos, viam a Faculdade de Filosofia como a oportunidade de
serem independes, livrando-se da tutela da família ou do marido, o
que, na maioria das vezes, significava ter de abdicar dos seus
desejos e sonhos. É verdade que o fato de estarem em uma
faculdade não lhes garantiria a liberdade sonhada, fruto do trabalho
e da independência econômica. Mesmo porque, nem sempre
alcançariam o mercado de trabalho.

Apesar do sonho, do empenho e da capacidade
confirmados por muitas alunas, a sociedade continuava vendo as
mulheres como inferiores aos homens. Diante da possibilidade de
assumirem cargos de destaque, alguns impedimentos se lhes
antepunham, como a existência de leis retrógradas que
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dificultavam ou impediam o reconhecimento de sua competência.
Não só a sociedade tinha dificuldades de aceitar que a competência

poderia ser um código da feminilidade, as próprias alunas
desconfiavam disso. As que procuravam a faculdade visando
adquirir conhecimento e capacitação para o mercado de trabalho,

faziam questão de se distanciarem do tradicional padrão feminino e

se aproximarem do masculino. Por exemplo, não participavam das

festas e passeios organizados pelos estudantes e não se
preocupavam com a moda, o que nos leva a entender que para

serem intelectuais competentes, teriam que romper com os valores
que culturalmente vinham sendo identificados como fazendo parte

da identidade feminina.

Enfim, a competência profissional e intelectual fazia parte

dos códigos da masculinidade cultuados pela sociedade, pelo que
representavam enquanto possibilidades de demarcação dos espaços
público e privado, e do poder e liberdade que o primeiro
representava. Como afirma Nolasco (1995), "para um homem que
assume valores patriarcais, o trabalho, o afeto e o sexo estão
misturados entre si, sendo que o trabalho ocupa o vértice desta
tríade."

Liderança/ Dominação

Tradicionalmente o sexo masculino vem sendo relacionado
com a competição e a dominação. A idéia é a de que os homens
devem ser ocupados, cheios de problemas e de decisões a tomar, a
fim de cumprirem o seu papel masculino. Esse perfil,
aparentemente, é traduzido como característico do líder, dos
indivíduos que congregam em torno de si pessoas, poder e
dominação. Visto por outro ângulo, ele pode significar alienação e
distanciamento de si próprio, à medida em que a identificação
masculina com a produção, o acúmulo de bens e a posição de
destaque faz com eles percam a consciência crítica e a possibilidade
de análise da sua relação com o processo produtivo.

Os alunos da Faculdade de Filosofia faziam questão de
demonstrarem sua superioridade - mesmo com um alunado
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majoritariamente feminino - apresentando-se como lideranças, seja
nas atividades políticas e intelectuais, seja na prática esportiva. A
participação feminina nessas atividades continuava sendo pequena,
senão invisível, coerente com a tradição da sociedade baiana.
Quando se tratava de tarefas como cuidar de alunos ou lidar com
crianças, eram as mulheres as convocadas; a ocupação dos cargos
de destaque ficava reservada aos homens. Eis a fala de uma aluna
do Curso de Filosofia, nos meados da década de 60:

"Eu acho interessante que naquele época, os homens que tinham

se destacado, ocupavam os cargos importantes no campo da
cultura, como os postos na universidade. Agora, para as tarefas
amplas da cultura, como as tarefas de colégio, ensinar, lidar com
crianças, aí o batalhão todo era de mulheres."

O "destino" das mulheres têm sido o da esfera privada, o
que não aparece, o que necessita da luz da esfera pública para
ganhar visibilidade. O ser que nela se contém, está fadado a passar
pelo mundo sem ser notado, entre outros motivos, porque a
sociedade só valoriza quem produz riqueza, e o trabalho feminino
é quase sempre comprometido com o suprimento das necessidades
cotidianas e não com a produção de bens.

Manter as alunas da faculdade em atividades colegiais, assim
como vinha se dando com o sexo feminino, era uma forma de
colocá-las numa espécie de extensão do mundo privado, pouco
iluminado, pouco prestigiado e não reconhecido como trabalho
produtivo. Esse é um processo circular, pois na medida em que
ficavam confinadas ao espaço privado, não ganhavam a
independência econômica, considerada o passaporte para ocupar o
lugar de sujeito no mundo do poder e da esfera pública.

Contrariamente ao que ocorre com as mulheres, a
identificação dos homens com os cargos de poder, é sempre posta
como natural. Eles são apresentados como seres que sabem decidir
e escolher; como pessoas livres para pensar o mundo, para lançar-
se ao futuro, por não estarem amarrados ao biológico, nem às
necessidades. Esse entendimento pode ser abstraído de vários
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depoimentos de alunos, ao serem interrogados sobre o motivo das

mulheres ocuparem tão pouco os cargos de liderança, num espaço

onde elas constituíam a maioria . Como declarou um aluno que fez
o curso de Filosofia no período de 1961 a 1965:

"tem que entender a questão , a faculdade é para mulheres mas

são os homens que têm uma formação que possibilitasse assumir

essas funções , então, os homens quem, evidentemente, tinham

mais condições e estavam mais preparados para isto."

Acreditamos que o determinante de tal divisão na faculdade

não era o preparo, pois, como sabemos, as alunas eram estudiosas
e até mais preparadas do que aqueles. A questão estava mais nos
arquétipos sociais que faziam as mulheres acreditarem que os
cargos de direção eram próprios do sexo masculino, de modo que
elas próprias ajudavam-lhes a conquistá-los e desempenhá-los.

Mesmo constituindo-se minoria na faculdade, eram os
homens que se destacavam politicamente e ocupavam os cargos
mais significativos. Embora para a sociedade trouxesse
consequências o fato de estarem numa faculdade considerada
feminina, chegando a colocar em dúvida a sua masculinidade, no
seu âmbito, com as mulheres, eles cultivavam as características
ditas masculinas, dentre as quais a posição de liderança.

Do mesmo modo, repetiam padrões da tradição patriarcal
que têm colocado o homem como o cento do poder de decisão, e
as mulheres como colaboradoras, em torno dos quais gravitam,
reforçando o seu ego. "Então as lideranças masculinas eram um
pouco ali, padrão ibero-americano (...) assim como: padre rodeado
de freiras, professor rodeado de alunas, liderança estudantil
masculina com suas assistentes ", como relembrou um aluno do

final da década de 60.
Exerciam o poder não só pelos seus "dotes intelectuais",

como também pelo que representavam nos jogos da fantasia
sexual. As lideranças masculinas possuíam grande apelo com o
sexo oposto, principalmente se fossem bonitos e bem falantes, não
só pelo papel que ocupavam, como também por serem poucos
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homens em ambiente feminino. Aqueles que competiam, eram
sempre os que compunham as chapas eletivas, tendo sempre uma
base feminina de apoio; o que fez algumas ex-alunas afirmarem
que nessas relações reproduziam-se as mesmas bases da estrutura
patriarcal.

É evidente que a faculdade representava um espaço mais
avançado do que a sociedade, de modo que nas décadas de 60 e 70
as alunas participavam de atividades, como as políticas, que as
mulheres da sociedade pouco realizavam; contudo, tal
circunstância não significava igualdade de condições com os
homens, que as viam como frágeis e facilmente conduzidas por
eles. Conforme depoimento de uma aluna do Curso de Ciências
Sociais no período de 1969 a 1975:

"Eram cem matriculadas, devia ter vinte homens e, então, esses

homens, eles tinham assim um acesso muito grande às mulheres,

porque era uma época também de uma sociedade machista ainda,

então facilmente os homens eram os donos do pedaço."

A liderança masculina, algumas vezes, é confundida com
atitudes ríspidas e reivindicadoras, como antítese da emoção e da
conciliação, características tidas como femininas. A turma de
Pedagogia da década de 40 relembra da existência de um único
aluno na classe, num ambiente de discentes e docentes do sexo
feminino. Apesar de ser apenas um homem, era ele quem criticava
as aulas ministradas pelas professoras, fazia frente às suas idéias, ou
seja, destacava-se pelas atitudes diferentes daquelas das alunas.
Mesmo estando na Faculdade de Filosofia, comportava-se do
modo esperado: reivindicava, reclamava, lutava e atingia, mesmo
de forma avessa, a posição de liderança na turma.

Percebe-se também nesse culto, que a masculinidade é
socialmente apresentada, propalada e iluminada. Os homens fazem
questão de mostrar sua presença, não admitindo o silêncio, a

invisibilidade e a introspecção.
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Esporte: oportunidade de

competição masculina

Elisabeth Badinter (1993, p.189), faz uma advertência que
pode ser entendida como ameaça aos dois sexos:

"o autodomínio pode tornar-se neurose, o gosto pelo risco pode
transformar-se em agressão. Inversamente, as virtudes femininas,

tão celebradas nos dias de hoje, podem se não forem temperadas

pelas virtudes masculinas, conduzir à passividade e à

subordinação."

A preocupação da autora faz sentido , se considerarmos que
as atitudes masculinas em todas as instâncias, até mesmos nos
esportes , são movidas pela competitividade , que inclui o risco e o
domínio das suas emoções. Na faculdade e na sociedade baiana, no
período em estudo, a atividade esportiva era praticada por homens
e mulheres, todavia , com modalidades e significações diferentes.
As mulheres jogavam tênis, bola ao cesto e praticavam natação e
esgrima; os homens preferiam o futebol , judô e outros esportes
considerados mais agressivas.

Quanto ao significado concedido à prática esportiva
evidencia -se que as mulheres faziam "apresentações ", enquanto os
homens desenvolviam "competições". Homens e mulheres não
compartilhavam do mesmo sentimento em relação à prática
esportiva , pois ela representava para eles sentidos e possibilidades
diferenciados . A prática esportiva feminina consistia em mais uma
oportunidade para agradar os outros, onde se mostravam como
objeto do desejo e da vaidade dos homens . Com os homens,
aquela era mais uma oportunidade de provarem sua força, coragem
e determinação , mais ainda , de mostrarem-se vencedores.

Nas páginas dos jornais locais, assim como no jornal O
Filósofo, era possível encontrar sucessivas situações onde os homens
se lançavam em competições esportivas, não só pelo desejo de
participarem, mas para vencerem , competirem e ganharem. Ser um
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esportista vitorioso vem sendo uma das maneiras das pessoas
receberem honrarias e ganharem prestígio , a ponto de fazerem
frente, até mesmo, a um estigma.

O número 05 , ano 3, do jornal O Filósofo, trouxe um
exemplo da situação , na matéria intitulada "O erro político". Nela,
fala-se da atitude que o ex -presidente do Diretório Acadêmico da
faculdade tomou, dedicando -se à atividade esportiva com afinco, a
fim de desfazer as marcas negativas que deixou por sua atitude
política: "desde o ano passado que está treinando com afinco para
pagar aquela decepção. Outro dia, ele se largou da Ribeira em
disparada veloz indo parar em Itapuã , ainda com muito fôlego".

Do mesmo modo , a atividade esportista masculina, quando
vitoriosa , contava a favor, elevando o conceito do indivíduo,
desfazendo marcas e estimulando o perdão; a derrota
desqualificava e acirrava os ânimos. Tal não acontecia com as
atividades esportivas femininas , quase sempre tratadas como
fazendo parte dos momentos de comemorações, e como
oportunidade de mostrar a beleza das mulheres. Nessa situação, a
atividade era deixada em segundo plano, enquanto a "graça
feminina" sobressaía , tornando -se o ponto alto do evento. Mesmo
quando as mulheres demonstravam competência técnica - o que
se achava registrado em muitos jornais da época - essa não se
impunha aos dotes físicos , traduzidos nos termos : beleza, graça,
belo sexo, entre outros.

Coerentes com os valores cultuados , as mulheres não
deviam praticar esportes que aumentassem sua musculatura ou
provocassem qualquer tipo de mudança na sua forma física,
exceção feita àqueles que se impusessem pela "nobreza" como a
esgrima e o tênis. Com os homens, as exigências eram diferentes e
implicavam em força, determinação , corpo musculoso e marcado
pelo esforço físico, como sinônimos de masculinidade , vigor e
coragem.

A relação do sexo masculino com o esporte não era de
prazer, de vitalidade e de saúde , e sim de prova. Para demonstrar a
masculinidade , aceitavam participar de competições arriscadas, de
esportes violentos como o boxe , pois o contrário seria sinônimo
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de fraqueza e falta de coragem. O Jornal Tribuna da Bahia, no dia
29 de outubro de 69, publicou um artigo sobre uma competição

que seria realizada entre dois pugilista, no qual afirmava: "Fidelão
vai propor ao adversário o soco direto, mas acredita que Euclides
não vá concordar, achando que seu adversário não é muito
corajoso". A situação que certamente amedrontaria a qualquer
pessoa, era posta como natural para o sexo masculino, a quem não

era concedido ter medo, nem mesmo quando sua vida corria

perigo.

Esse era um culto da masculinidade assumido pelos alunos

da faculdade. Como vimos, em diferentes situações, como nas

passeatas políticas, nas quais corriam o risco de serem machucados
ou presos, nas competições esportivas que realizavam, em
atitudes, como a do Presidente do Diretório Acadêmico
anteriormente citada, eles procuravam demonstrar coragem, como
forma de salientarem sua masculinidade, seu poder e
superioridade.

No mesmo contexto em que a coragem era um culto da
masculinidade, colocava-se em dúvida a feminilidade da mulher
que a demonstrava. Na Bahia, especialmente nas décadas de 40, 50
e 60, os jornais locais traziam registros de situações onde a mulher
era retratada em atitudes que poderiam ser interpretadas como
corajosas: reagindo a assalto, enfrentando os maus tratos do
marido, separando-se do amante; todavia, em todas elas, a atitude
"corajosa" ou era desqualificada, rotulada de intempestiva,
impetuosa e desregrada, ou analisada por um ângulo em que se
tornava invisível, projetando os dotes físicos da mulher envolvida
na cena. Mesmo a mulher tendo reagido a um assalto, falavam que
era uma moça bonita e não uma pessoa corajosa.

As atitudes competitivas e corajosas são, sem dúvida,
elementos da identificação masculina, a quem é conferido o direito
de ser duro e até selvagem. Desde cedo a sociedade vai ensinando
aos indivíduos do sexo masculino e incutindo na mentalidade
social, que existe uma estreita relação entre a prática esportiva,
dentro dos significados que estamos apontando, e a construção da
masculinidade. Contrariamente, articulam a feminilidade com a
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docilidade e timidez, levando as mulheres e o social a acreditarem
que elas não são capazes de atitudes corajosas, decididas e
competentes. O que nos leva a crer, que mesmo quando homens e
mulheres têm comportamentos aparentemente iguais, como
aqueles ligados às atividades esportivas, na prática, eles se
diferenciam, tanto no sentido quanto no significado.

Em síntese, a masculinidade vem sendo identificada com a
virilidade. O homem precisa controlar seus sentimentos, matar sua
emoção, envolver-se em competições, agressão e violência como
forma de mostrar sua virilidade. Os alunos da Faculdade de
Filosofia não rompiam com esse modelo; do mesmo modo como
vinha se dando com o sexo masculino em outras instâncias,
procuravam demonstrar superioridade intelectual e não falavam
dos seus sentimentos, mas dos seus atos e conquistas.

211



FECHANDO AS CORTINAS

A
idéia do "fechar as cortinas" nos remete a alguns
significados, entre eles, ao de processo, continuidade,
possibilidades de reapresentações; afinal, o encerramento

de uma "peça" teatral, por exemplo, dá-se provisoriamente,
podendo ser iniciada no dia seguinte, ou em qualquer outro
momento; por isso, e procurando ser coerentes com a metáfora do
palco e da platéia, usamos para o que seria uma conclusão, a
metáfora acima.

A opção feita, todavia, é coerente com o que entendemos
como sendo uma conclusão, na situação do estudo apresentado, um
trabalho de interpretação, e como tal, visto por um ângulo do
problema. Decerto, os dados são bem mais ricos e significativos do
que conseguimos captar, o que nos faz entender que o estudo pode
ser continuado, revisto ou interpretado. Apesar do relativismo que
estamos apontando, algumas sínteses podem ser feitas, e teses
apresentadas.

A primeira e mais abrangente diz que na realidade estudada,
os modelos de masculinidade e feminilidade apresentados através
dos depoimentos das alunas e alunos, dos valores e convicções que
tinham, seguem os padrões hegemônicos, apesar de encontrarmos
algumas tentativas de superação. O fato de ser uma instituição de
ensino superior, fazia com que houvesse maior possibilidade de
revisão dos modelos, entretanto, o ritual da instituição, as formas
de controle, as críticas que eram feitas ao comportamento que



rompesse com o que era considerado correto, coerente com a
cultura e com a tradição da sociedade baiana, facilitava a adequação
dos discentes aos padrões de feminilidade e masculinidade.

Na faculdade, assim como na sociedade, homens e mulheres
eram classificados segundo valores e preconceitos que colocavam
os primeiros como mais importantes do que as mulheres, por
frequentarem cursos com maiores possibilidades de sucesso
econômico e projeção social, como os de Medicina, Direito e
Engenharia e, na faculdade, os de Química, Física, jornalismo e
Sociologia. Aos homens eram reservados os espaços de projeção,
os palcos - no Diretório Acadêmico, conferências, cerimônias
religiosas - enquanto as mulheres mantinham-se nas platéias, ou
nos "bastidores", ajudando os homens nas suas realizações,
aplaudindo-os e reforçando seu ego, conforme nos indica Bourdieu
(1995).

Apesar de ambos estarem no mesmo espaço público, o que
poderia significar possibilidades de mudanças e superações, como
nossa hipótese inicial sugeria, mantinham as características do
público e do privado. As mulheres que estavam na faculdade,
especialmente nas duas primeiras décadas, não pretendiam abrir
mão do casamento, ao contrário, preparavam-se para ele,
adquirindo um saber necessário a quem estaria destinada a ser
esposa de um homem de sucesso, e para educar melhor os filhos. A
idéia da profissionalização, identificada a partir de 50, entre as
alunas de camadas médias da sociedade, não desfez esse
compromisso.

O curso superior também não significava ruptura com as
representações que colocavam a mulher como adequada não só à
área do ensino, em atividades não competitivas com as masculinas,
como as da vida política e econômica, tidas como contrárias à
natureza feminina.

O argumento está a serviço de uma ordem social que
procura manter as relações de poder e, para isto, usa como artifícios
representações como a da fragilidade feminina e a idéia de uma
"natureza" universal e a priori, que define a feminilidade a partir do
biológico, traduzida em padrões rígidos que a identificam com
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atributos como beleza, pureza e dependência, bem como futilidade,
astúcia e teimosia.

Outra síntese possível, é que a identidade das alunas da
faculdade não decorria do que ali era ensinado, vivido e
representado. Não havia uma identidade própria daquele grupo, e
sim formada a partir do imaginário social. Entretanto, agregavam
mais valor aos atributos conferidos à sua identidade. O fato de ser
aluna da faculdade elevava o seu conceito na sociedade, colocando-
a em posição destacada, mesmo porque eram poucas as que
atingiam esse nível e quase todas de camadas sociais
economicamente privilegiadas.

Ser aluna da faculdade, especialmente nas duas primeiras
décadas, representava ter mais elementos simbólicos nos jogos do
poder. Mais possibilidade de casar com homens de maior poder
econômico e posição social, de participar de eventos sociais
prestigiados, de ser melhor recebida na família e nas relações
sociais. Situações importantes para a sociedade e para as mulheres
naquele momento, entretanto, em nada representavam mudanças
na condição feminina, nas relações hierárquicas da sociedade e nas
relações de gênero.

Seguiam, mesmo dentro de uma faculdade feminina,
fazendo os cursos que levavam a ocupações socialmente definidas
como femininas, repetindo uma tradição de dependência e de
poder presente nas famílias tradicionais, onde a forma de ser não se
dava de maneira espontânea, mas ensinada e cobrada.

As alunas não reagiam a tais determinações. No geral, as
cumpriam naturalmente, respondendo de forma coerente com as
expectativas que a sociedade tinha sobre elas. Não havia uma
articulação entre elas, decorrente da sua identidade de gênero, que
as movesse contra ou a favor de determinada situação de
impedimento ou preconceito sexista. Agiam movidas pela
identidade de classe, que as fazia defender uma postura simples no
vestir - como disseram nos anos 60 - porque precisavam trabalhar.
As alunas que iam "desfilar" - coisa que elas não podiam fazer -
levantariam suspeitas sobre sua competência profissional.

A masculinidade, como dissemos, não se fazia na Faculdade
de Filosofia e na sociedade baiana somente como o contrário da
feminilidade, e sim como superior. Ser macho era uma qualidade
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sinônima de corajoso, atuante, destemido, solitário e auto-
suficiente. Esse padrão identitário caía sobre eles como uma
sentença, à medida em que o diferente era tido como inferior,
caracterizado no modelo feminino ou homossexual.

Partindo-se da tese que a masculinidade e a feminilidade são
construídas historicamente, que seguem as mudanças sociais,
advertimos sobre a necessidade de investirmos em um novo
modelo de família, mais igualitário, com papéis menos marcados, e
onde as identidades não sejam definidas a partir do sexo e da idade,
como acontece no modelo de família até então predominante.

Também a educação formal, pelo papel decisivo que pode

exercer para a substituição desse modelo hierárquico de sociedade,

pode iniciar, deixando "... de ensinar ao macho que ele deve
dominar e a mulher que aceite e goste de ser dominada..." (Belotti,
1987, p.28) e favorecendo práticas mais ricas do que aquelas
baseadas em estereótipos. A educação precisa deixar de identificar
as ocupações dificultosas e pouco atrativas como "vocação"
feminina, levando as mulheres a cumpri-las como um chamamento
ao qual não podem recusar.

Ela, juntamente com a família, principais responsáveis pela
socialização das pessoas, poderão influenciar na idéia da
permutabilidade dos papéis sociais, onde as emoções e as
tendências de ambos os sexos sejam respeitadas e não disciplinadas,
de modo a forçar as mulheres a serem afetivas, e os homens a
camuflarem a afetividade.

Enquanto isso, o reconhecimento que os modelos de
masculinidade e feminilidade são invenções sociais e podem ser
modificados, é o primeiro passo e o decisivo para estabelecermos
novas relações sociais e novas identidades. Este ensaio sobre a
Faculdade de Filosofia, ao lado de outros já realizados por nós e
por outras estudiosas do assunto, procuram cumprir esse papel;
entretanto são insuficientes, principalmente quanto à masculinidade,
ainda pouco pesquisada. Novos estudos precisam ser feitos, a fim
de estabelecermos elos de comparação e promovermos reflexões
comprometidas com a transformação social.
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